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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy, by czas ten napełniał serca 
miłością, spokojem i wzajemną życzliwością.

By tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego odrodziła nadzieję i pokój,  
by przezwyciężała wszelkie trudności stając się źródłem radości.  

Przewodniczący Rady Gminy Cmolas
Stanisław Sukiennik 

Wójt Gminy Cmolas 
Eugeniusz Galek
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L.RG.IV.062.2.6.2016        Cmolas, 2017-02-14

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cmolas z dnia 14 lutego 2017r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4  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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu dokumentu   

pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022”.

Wójt Gminy na podstawie art. 46 ust. 2 i 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy zwrócił się w dniu 12.01.2017r. 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu. 

W odpowiedzi na złożone wnioski:
	Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak: 

SNZ.9020.15.1.2017.JM z dnia 18.01.2017r. wyraził opinię, że dla projektu dokumentu 
pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022” uzgadnia 
w zakresie sanitarno – higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko,

	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.410.1.4.2017.
AP.2 z dnia 08.02.2017r. wyraził opinię, że dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program 
Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022” nie jest wymagane przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022”.

Projekt dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022” stanowi 
spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej 
zdegradowanych obszarów gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe skoncentrowane 
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Głównym efektem działań 
rewitalizacyjnych jest ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, 
gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz wzmocnienie potencjału wytypowanych 
obszarów rewitalizacji w celu harmonijnego i  zrównoważonego rozwoju całej gminy.  
W projekcie Programu przedstawiono zestawienie projektów planowanych do realizacji w celu 
osiągnięcia założonych celów. Projekt programu jest dokumentem o charakterze strategicznym, 
który nie przesądza ostatecznie o technologii stosowanej w trakcie realizacji i  funkcjonowania 
zaplanowanych działań. Analiza ustaleń projektu Programu wykazała, iż planowane zadania 
realizowane będą, przede wszystkim, w  otoczeniu bądź sąsiedztwie wykształconych zespołów 
zabudowy, w związku z tym wprowadzenie ograniczonych przestrzennie zmian, nie będzie miało 
istotnego wpływu na krajobraz tego terenu oraz pozwoli osiągnąć pozytywne oddziaływanie na 
klimat, odczuwalne w perspektywie długoterminowej. Dokument nie wyznacza ram dla realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

         Wójt Gminy Cmolas
      Eugeniusz Galek
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Ferie z SOKiem 
w Cmolasie

  Wszystko co dobre, kończy się 
zazwyczaj dosyć szybko. I tak mi-
nęły dwa tygodnie ferii zimowych 
zorganizowanych dla dzieci i mło-
dzieży w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Cmolasie. Na każ-
de z zajęć przybywała liczna gru-
pa uczestników, dzieci przychodzi-
ły często przed czasem i z niecier-
pliwością czekały na ich rozpoczę-
cie. W programie ferii znalazło się 
wiele atrakcji i każdy znalazł dla 
siebie odpowiednią formę spędza-
nia wolnego czasu. W pierwszym 
tygodniu odbywały się zajęcia pla-
styczne, na których uczestnicy zro-
bili, a następnie zdobili przygoto-
wane z masy solnej prezenty z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Jak zwy-
kle nie zabrakło gier i zabaw inte-
gracyjnych. Jedną z atrakcji była 
wycieczka do kina w Nowej Dębie 
na film pt. „Balerina”. W drugim 
tygodniu zajęć dzieci brały udział 
w grach i zabawach z chustą ani-
macyjną KLANZA.  Niezapomnia-
nych przeżyć dostarczyło, mobilne 
planetarium „Mój kosmos”. Pod-
czas seansu widzowie zostali zabra-
ni w niezwykłą podróż do najdal-
szych zakątków kosmosu. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się wy-
jazd do centrum zabaw i rozryw-
ki „Fantazja” w Rzeszowie. W ko-
lorowo ozdobionym figloraju dzie-
ci spędziły 2 godziny na wesołej 
zabawie. Największym powodze-
niem cieszyły się zjeżdżalnie, ba-
sen wypełniony kolorowymi piłka-
mi, ścianka do wspinania, trampo-
lina. Dzieci bawiły się wyśmienicie, 
miały okazję wykazać się zręczno-
ścią, zwinnością oraz sprawnością.
Podczas dwutygodniowych ferii 
odwiedziło nas blisko 60 uczest-
ników z terenu Gminy Cmo-

las, którzy uczestniczyli w zaję-
ciach trwających od godz. 11.00 
do 13.00. Tegoroczny zimowy od-
poczynek od nauki upłynął w Sa-

morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie w serdecznej atmos-
ferze,  pozostały miłe wspomnie-
nia i wiele pozytywnych wrażeń.

SOK
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PORĘBY DYMARSKIE - 
STALOWA WOLA

JAGODNIK

Wieczór autorski 
Anity Róg

  16 lutego w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Stalowej Woli 
odbył się kolejny wieczór autor-
ski Anity Róg. To właśnie tam, 
16-letnia poetka pochodząca z Po-
rąb Dymarskich, promowała swój 
drugi tomik poezji zatytułowany 
„Twarzą wiatru”. Całą uroczystość 
poprowadził Ryszard Mścisz - au-
tor recenzji do promowanego to-
miku. Uczestnicy spotkania mie-

li okazję posłuchać wielu utwo-
rów pochodzących z tego tomiku, 
w  interpretacji Anity oraz w inter-
pretacji Ryszarda Mścisza i poet-
ki Małgorzaty Żureckiej. Anita za-
prezentowała również swoje naj-
nowsze  utwory, a także własne ry-
sunki oraz zaśpiewała kilka piose-
nek przy akompaniamencie gitary. 
Chętnie opowiadała o sobie i swo-
jej twórczości, o marzeniach i pla-
nach na przyszłość oraz odpowia-
dała na pytania zgromadzonych 
gości, między innymi uczniów LO 
im. KEN, którzy zjawili się w bi-
bliotece, by poznać młodą poetkę. 
Wszyscy byli zachwyceni dojrza-
łą twórczością Anity. Po uroczy-
stości można było zakupić książ-
kę wraz z autografem autorki.

  Poezja Anity dotarła również 
do mieleckiego czasopisma „Ar-
tefakty”. 7 stycznia 2017r. odby-
ła się uroczysta promocja piąte-
go numeru „Artefaktów” – Mie-
leckiego Rocznika Literacko-Kul-
turalnego. Swoje miejsce w cza-
sopiśmie znalazła również na-
sza młoda poetka Anita. Pod-
czas spotkania prezentowała swo-
je utwory poetyckie oraz mia-
ła okazję porozmawiać z wielo-
ma poetami z naszego regionu. 
  Anita Róg to młoda i zdolna 
dziewczyna , o dużej wrażliwości 
i talencie poetyckim, dlatego war-
to ją promować. Anita nie osia-
da na laurach. Ma już w zanadrzu 
kilkadziesiąt kolejnych wierszy. 
To początki jej kolejnego tomiku.
 W.S

Jubileusz OSP 
w Jagodniku

  W sierpniu br. upłynie 50 lat 
od założenia OSP w Jagodniku.  
W związku z tym chcielibyśmy 
przypomnieć najważniejsze wyda-
rzenia dotyczące tego okresu – hi-
storię ludzi, którzy podjęli w latach 
60-tych ubiegło stulecia inicjatywę, 
ich pracę nad mobilizacją druhów 
i rozwój bazy materialnej i sprzęto-
wej. Opracowując ten materiał kie-

rowaliśmy się (opierali) na zacho-
wanych dokumentach – relacjach 
oraz wspomnieniach pisemnych  
i przekazie ustnym. Zacznijmy więc 
od początku a za taki można uznać 
inicjatywy społeczności Jagodni-
ka zmierzające do tego, by we wsi 
powołać straż pożarną od połowy 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Zebranie założycielskie odbyło 
się w Szkole Podstawowej w dniu 
5.08.1967r. Założycielami byli: 
1. Piechota Tadeusz,
2. Gancarz Stanisław,
3. Dypa Stefan,
4. Guźda Mieczysław,
5. Mazur Edward,

6. Misiak Józef,
7. Komaniecki Aleksander,
8. Chmielowiec Jan,
9. Augustyn Stanisław,
10. Bąba Jan,
11. Barnaś Jan,
12. Salamon Tadeusz,
13. Truniarz Julian,
14. Magda Antoni,
15. Bańka Henryk,
16. Mazan Antoni.
  Ponadto w zebraniu uczest-
niczył przedstawiciel Powiatowej 
Straży Pożarnej – mł. ogn. Kazi-
mierz Rymanowski przekazując in-
formację o podstawach prawnych  
i formalnych tworzonej formacji. 
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Wybrany został i ukonstytuował 
się pierwszy zarząd w składzie: 
1. Prezes 
 - Piechota Tadeusz
2. Naczelnik 
 - Komaniecki Aleksander
3. Wiceprezes 
 - Bańka Henryk
4. Sekretarz 
 - Dypa Stefan
5. Skarbnik 
 - Mazur Edward
6. Gospodarz 
 - Gancarz Stanisław
7. Przedstawiciel do Gromadzkiej   
Rady Narodowej 
 - Bąba Jan
8. Przewodniczący Komisji 
 Rewizyjnej 
 - Magda Antoni
9. Członek 
 - Truniarz Julian
10. Członek 
 - Chmielowiec Jan
Następne wzmianki historycz-
ne dotyczą roku 1968 kiedy to li-
cząca 18 członków OSP otrzyma-
ła pierwszy sprzęt gaśniczy tj. mo-
topompę M-200 typu KM. Począt-
kowo przechowywana była u jed-
nego z druhów, a następnie w szo-
pie postawionej naprzeciw szko-
ły. Środowisko miejscowości sku-
pione wokół straży pożarnej  
i KGW rozpoczęły starania o bu-
dowę obiektu, który służyłby jako 
zaplecze strażackie i dom ludo-
wy. Pierwszym krokiem był za-
kup działki w lutym 1985r. Budo-
wę rozpoczęto wiosną tego roku  
a prowadzona była w systemie wy-
konawstwa łączonego tzn. mate-
riały budowlane i fachowa robo-
cizna spoczywała na gminie na-
tomiast roboty proste wykonywa-
ne były przez mieszkańców wsi.  
Z tych względów trwała stosun-
kowo długo, a jej finał i oddanie 
do użytku Domu Strażaka mia-
ło miejsce w 1991r. Z relacji histo-
rycznych warto wspomnieć i kil-
ku zdarzeniach, które poprawia-
ły stan organizacji i jej wyposa-
żenia gaśniczego. I tak we wrze-

śniu 1968r. nastąpił wpis Stowa-
rzyszenia OSP w Jagodniku do re-
jestru prowadzonego przez prezy-
dium WRN w Rzeszowie. W la-
tach 1969-1970 wymienione zo-
stały motopompy z M-200 na 
M-400 a następnie na M-800.  
W roku 1970 OSP liczyła 20 człon-
ków i po raz pierwszy zakupio-
ne zostały mundury. Ważnym 
ówczesnym wydarzeniem było 
nadanie i poświęcenie sztandaru  
w 1997r. Mobilność jednostka uzy-
skała w 2000r. otrzymawszy samo-
chód strażacki marki „ŻUK”. Ko-
lejne znaczące zdarzenia z histo-
rii to wykonanie dwóch moderni-
zacji budynku: - pierwsza w roku 
2006 (docieplenie ścian, elewa-
cja i wymiana pokrycia dachowe-
go) oraz druga w 2011r. (wymia-
na stolarki, docieplenie stropu, 
nowe posadzki i sanitariaty). Do-
pełnieniem współczesnego pozio-
mu sprzętu było wyposażenie jed-
nostki w 2010 w samochód stra-
żacki typu lekkiego Ford Trans-
it 350M z autopompą i motopom-
pą. Na koniec 2016 organizacja 
jednostki wygląda następująco:
  W skład Zarządu wchodzą:
1. Eugeniusz Bańka 
 - Prezes
2. Guźda Jakub 
 - Wiceprezes – naczelnik
3. Bąba Roman 

 - Wiceprezes
4. Stypa Arkadiusz 
 - Z-ca naczelnika
5. Piechota Robert
 - Sekretarz
6. Kusik Czesław
 - Gospodarz
7. Olesiak Dariusz
 - Członek
  W skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzą:
1. Gacek Jerzy 
 - Przewodniczący
2. Mazurek Dariusz 
 - Wiceprzewodniczący
3. Opaliński Jacek 
 - Sekretarz
  W swoich szeregach OSP  
Jagodnik skupia 29 członków  
w tym: 25 zwyczajnych oraz 4 ho-
norowych. Warto wspomnieć, że 
aktualnie realizowana jest inwesty-
cja, która ma uatrakcyjnić i niejako 
dopełnić funkcję Domu Strażaka 
w Jagodniku. Chodzi mianowicie 
o budowę „grzybka” czyli zadaszo-
nej budowli otwartej na imprezy – 
spotkania plenerowe. Inicjatorem  
i orędownikiem tego przedsięwzię-
cia jest radny – Pan Ryszard Wa-
rzocha (również strażak). Inwe-
stycja wyceniona jest na około 100 
tys. zł. i zakończona do 31.05. br. 
Tak więc uroczystości jubileuszo-
we zaplanowane na lipiec odbędą 
się z wykorzystaniem tego obiektu. 
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31 stycznia 2017r. odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród w Gmin-
nym rodzinnym konkursie pla-
stycznym pt. „Maska karnawało-
wa” zorganizowanym dla przed-
szkoli i oddziałów „0” z Gminy 
Cmolas. Celem konkursu była in-
tegracja rodziny, wskazanie spo-
sobu spędzania czasu wolnego 
oraz odzwierciedlenie uczuć i wię-
zi rodzinnych w pracy plastycznej.                                
Konkurs został zorganizowany 
przez Niepubliczne Przedszko-
le „Jagódka” w Jagodniku, a po-
mysłodawcą była Pani Magdale-
na Wilk – wychowawca oddzia-
łu przedszkolnego „Jagódki”. Kon-
kurs podzielony był na cztery ka-
tegorie wiekowe (3, 4, 5 i 6 latki),  
w których przyznano I, II i III 
miejsce, pozostali laureaci zdoby-
li wyróżnienia. Prace konkursowe 
składano do 13 stycznia 2017r., na-
stępnie 20 stycznia 2017r. nieza-
leżna komisja konkursowa w skła-
dzie: przewodniczący jury Pan Eu-
geniusz Galek – Wójt Gminy Cmo-
las, Pan Lesław Budzisz – Z-ca 
Wójta Gminy Cmolas  oraz Pani 
Justyna Fryc – pracownik oświa-
ty w Gminie Cmolas wyłonili zwy-
cięzców z każdej grupy wiekowej. 
Wyniki konkursu zostały podane 
do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej Niepublicznego 
Przedszkola „Jagódka” w Jagodni-
ku, a uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 31 stycznia 2017 roku. 
Nagrody wręczali: Pan Lesław Bu-
dzisz – Sekretarz Gminy Cmolas, 
Pani Małgorzata Szostak – Prezes 
Stowarzyszenia „Nasza wieś”, Pani 
Dorota Terlaga – dyrektor placów-
ki oraz Pani Magdalena Wilk – or-
ganizator konkursu. Sponsorami 
nagród byli: Pan Eugeniusz Galek 
– Wójt Gminy Cmolas, SRWJ „Na-
sza wieś” oraz środki finansowe  
z 1% podatku przekazane na „Na-
sze Jagódki” za 2016 rok. Wszy-
scy, którzy dotarli do etapu gmin-
nego konkursu otrzymali nagrody.  

Oto wyniki Gminnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego 
pt. „Maska karnawałowa”:

Grupa wiekowa 3 latki:
I miejsce - Wiktoria Guźda 

Niepubliczne Przedszkole ,,Jagódka’’w Jagodniku,   
II miejsce - Karol Skiba 

Oddział ,,0’’przy SP w Ostrowach Baranowskich,           
III miejsce - Amelia Kawalec 

Odział Przedszkolny przy SP w Hadykówa.

Grupa wiekowa 4 latki:
I miejsce - Krzysztof Jachyra 

Niepubliczne Przedszkole ,,Jagódka’’ w Jagodniku,            
II miejsce - Anna Wiśniewska 

Niepubliczne Przedszkole ,,Jagódka” w Jagodniku,   
III miejsce - Konrad Mokrzycki 

Oddział ,,0’’ przy SP w Ostrowach Baranowskich.

Grupa wiekowa 5 latki:
I miejsce -Aleksandra Jadach 

Niepubliczne Przedszkole Ochronka Św.Józefa,       
II miejsce - Maja Rzeszutek 

Oddział ,,O’’ przy NSP w Jagodniku,                   
III miejsce - Paweł Ziętek 

Oddział Przedszkolny przy SP w Hadykówce.

Grupa wiekowa 6 latki:
I miejsce - Anna Guźda 

Oddział ,,O’’ przy NSP w Jagodniku,
II miejsce - Kinga Galej 

Oddział ,,O’’ przy SP w Cmolasie,                         
III miejsce - Bartosz Ziółkowski 

Odział przedszkolny przy SP w Hadykówce.

Wyróżnienia zdobyli:
Michał Wolak, Nikodem Mokrzycki, Hubert Mokrzycki, Patryk 
Bajor, Kinga Szczęch, Magdalena Rzeszutek, Oliwia Budzińska.

Magdalena Wilk

JAGODNIK Gminny Rodzinny Konkurs 
Plastyczny pt. „Maska karnawałowa”
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  28 lutego 2017 roku w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej 
w Jagodniku  odbył się VI Gmin-
ny Turniej Warcabowy dla klas  
I – III. Głównym celem rozgrywek 
była popularyzacja zabawowej for-
my spędzania czasu wolnego, roz-
wijanie zainteresowań i uzdolnień 
wśród dzieci, kształtowanie pozy-
tywnych cech charakteru poprzez 
sportową rywalizację oraz wy-
łonienie  mistrza gry w warcaby.
  Turniej cieszył się dużym za-
interesowaniem. Wzięło w nim 
udział  20 uczniów z terenu Gminy 
Cmolas (SP Cmolas, NSP Jagod-
nik, SP Ostrowy Tuszowskie, SP 
Poręby Dymarskie, SP Hadyków-
ka, NSP Ostrowy Baranowskie). 
Zawodnicy bardzo odpowiedzial-
nie podeszły do każdej rozgryw-
ki. Wykonanie każdego ruchu 
było decyzją wcześniej przemy-
ślaną i analizowaną. Dzieci umia-
ły przyjąć zwycięstwo jak i poraż-
kę. Czas spędzony podczas turnie-
ju był okazją do nawiązania no-
wych przyjaźni. Podczas rozgry-
wek wyłoniono trzech najlepszych 
graczy, którzy otrzymali puchary i 
nagrody rzeczowe. Mistrzem gry 
w warcaby został uczeń ze Szkoły 

JAGODNIK VI Gminny Turniej Warcabowy  
w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej w Jagodniku 
„NAUKA, RELAKS CZY STRATA 

CZASU?”

Podstawowej w Cmolasie – Kon-
rad Wilk. Drugie i trzecie miej-
sce również wywalczyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Cmola-
sie: Oskar Czachor i Wiktor Żyła. 
Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie zostały nagrodzone 
i zapewniły, że przyjadą za rok.                                                                                                                                             
  Nagrody i puchary zostały sfi-
nansowane przez Stowarzysze-

nie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza 
Wieś” oraz ze środków zebranych  
w ramach 1% podatku za 2016r 
przekazanego na „Nasze Jagódki”.
  Podsumowując z całą pewno-
ścią można powiedzieć, że turniej 
warcabowy to nauka, relaks, ale 
nie strata czasu. Gratulujemy zwy-
cięzcom i zapraszamy w przyszłym 
roku.                             Anna Kuźma
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XIII Otwarty 
Turniej 

Szachowy 
w Cmolasie

  26 lutego 2017 r. już po raz 
trzynasty rozegrano Otwarty Tur-
niej Szachowy w Cmolasie. Orga-
nizatorem był Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie oraz To-
warzystwo Szachowe „Skoczek”  
z Sędziszowa Młp. W Turnie-
ju wzięło udział 44 zawodników 

w dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii juniorów wystarto-
wało 13, natomiast w grupie se-
niorów 31 zawodników z gmin: 
Cmolas, Kolbuszowa, Dzikowiec, 
Ropczyce i Sędziszów Młp. Zgod-
nie z przepisami Polskiego Związ-
ku Szachowego turniej został ro-
zegrany systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund, tempem P’15. 
Arbitrem seniorów był Pan Jacek 
Mroczek, zaś młodszej grupie sę-
dziował Pan Wojciech Zagroba.
  Zwycięzcą w kategorii junio-
rów został Karol Rzeszuto, II-gie 
m-ce zajął Kamil Guźda, na III 
m-cu był Mateusz Czernik. Naj-
lepszym zawodnikiem z gminy 

Cmolas w kategorii juniorów zo-
stał Kamil Guźda, drugie miej-
sce Agnieszka Zielińska, a trzecie 
Oskar Czachor. Mistrzem senio-
rów w Turnieju został po raz czwar-
ty Krzysztof Skiba, drugie miej-
sce wywalczyła Kaludia Starzec,  
z kolei trzecie miejsce Tomasz Za-
wadzki. Puchary wręczono także 
w kategorii: Najlepszy Zawodnik 
Gminy Cmolas, które otrzymali 
w kategorii seniorów I m-ce Klau-
dia Starzec, II m-ce Tomasz Za-
wadzki, III m-ce Patrycja Starzec.
Organizatorzy gratulują i dzię-
kują wszystkim Zawodnikom za 
sportowy przebieg rywalizacji.

SOK

„Młodzież 
zapobiega pożarom”

 
  W dniu 15.03.2017 r. w Ośrod-
ku Kultury w Cmolasie odbyły się 
gminne eliminacje do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Celem tego turnieju jest po-
pularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wy-
padek pożaru, umiejętności po-
sługiwania się sprzętem pożar-
niczym, wiedzy na temat techni-
ki pożarniczej, organizacji ochro-
ny przeciwpożarowej oraz histo-
rii i tradycji ruchu strażackiego. 

  Uczestnicy startowali w dwóch 
kategoriach wiekowych: I grupa - 
uczniowie szkół podstawowych,  
II grupa - uczniowie szkół gimna-
zjalnych. Wyniki naszych uczniów 
na eliminacjach gminnych: 

I miejsce – Szymon Partyka – 
Publiczne Gimnazjum w Cmolasie 
II miejsce – Katarzyna Mazur – 
Publiczne Gimnazjum w Cmolasie
III miejsce – Hubert Urban – 
Szkoła Podstawowa w Cmolasie

  Szymon Partyka zakwalifiko-
wał się do eliminacji powiatowych, 
które odbędą się 7.04.2017r. 

  Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

ZS Cmolas
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Wieczór Kolęd
  W niedzielne popołudnie 22 
stycznia b.r. w sali widowiskowej 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Cmolasie w świątecznym klima-
cie po raz kolejny odbył się Wie-
czór Kolęd. Jednym z najpiękniej-
szych zwyczajów bożonarodzenio-
wych jest śpiewanie kolęd, to pięk-
na tradycja, wyjątkowy czas, który 
daje sposobność do spotkań, łączy 
pokolenia.
  Licznie zgromadzeni miesz-
kańcy obejrzeli przedstawienie pt 
„Co wydarzyło się w Betlejem” w 
wykonaniu dzieci  z Niepubliczne-

CMOLAS go Przedszkola imienia św. Józefa 
w Cmolasie, które wprowadziło ze-
branych w niezwykle ciepły i świą-
teczny nastrój. Następnie każdy z 
obecnych mógł napełnić się pięk-
nem instrumentalnego wykona-
nia kolęd, które przygotowali Ni-
kodem Wilk /kontrabas/, Jan Nie-
zgoda /skrzypce/, Konrad Siuzdak 
/gitara/.  Młodzi muzycy zaprezen-
towali kolędy: „Dzisiaj w Betle-
jem”, „Oj maluśki maluśki”, „Cicha 
noc”, „Anioł pasterzom mówił”, 
„Wśród nocnej ciszy”. Wieczór Ko-
lęd uświetnił także występ Zespo-
łu Ludowego Cmolasianie, w wy-
konaniu którego zebrani usłysze-
li pieśni: „Dzień Bożego Narodze-
nia”, „Jestem sobie wróbel stary”, 
„Dzwony”, „Jezusa Narodzonego”, 

„Cicha Noc”, „Narodzenia czas”, 
„Bóg się rodzi”. Pieśni, które w nie-
zwykły sposób odzwierciedlają cud 
Bożego Narodzenia. Tegoroczny 
Wieczór Kolęd upłynął w niezapo-
mnianej świątecznej atmosferze. 
Wspólne kolędowanie dało możli-
wość do tego, by raz jeszcze prze-
żyć radość z Bożego Narodzenia.

SOK

  Tradycyjnie w święto Trzech 
Króli 6 stycznia 2017 r. w Miej-
skim Domu Kultury w Kolbuszo-
wej odbył się Przegląd Widowisk 
Kolędniczych, którego organiza-
torami są: Miejski Dom Kultury, 
Muzeum Kultury Ludowej w Kol-
buszowej oraz Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie. Celem Prze-
glądu jest kultywowanie i doku-
mentacja autentycznych ludowych 
tradycji kolędniczych z różnych 
regionów kraju. Zainteresowanie 
społeczeństwa ludowym teatrem 
przedstawianym przez kolędni-
ków. Kształtowanie w młodym po-
koleniu przywiązania do kolędni-
czych tradycji ludowych. Komisja 

CMOLAS

oceniającą prezentację, brała pod 
uwagę: zgodność formy kolędo-
wania, tekstów widowiska, gwary, 
muzyki strojów i rekwizytów z tra-
dycją regionu, który reprezentował 
zespół, autentyczność, jak również  
opracowanie sceniczne widowi-
ska oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Jak już wyżej wspomniano, jury w 
składzie Jerzy Dynia przewodni-
czący, Jolanta Dragan, Maria Kula 
i Mateusz Starzec członkowie, do-
ceniło Zespół Ludowy „Cmolasia-

nie”, przyznając mu wyróżnienie 
oraz nagrodę finansową, za wido-
wisko pt. „Kolędowanie”.
  Zespół Ludowy „Cmolesia-
nie” wystąpił w następującym skła-
dzie: J. Chmielowiec, H. Dziuba, 
W. Dziuba, M. Gul, W. Halat, T. Ja-
dach, B. Kosiorowska, K. Marsza-
łek, K. Szczepanek, K. Łagoda, J. 
Wilk, M. Wilk, K. Ziętek, B. Mar-
szałek, J. Szczepanek, J. Mazur.

Cmolasianom gratulujemy.

Wyróżnienie dla Zespołu 
Ludowego „Cmolasianie”, za udział 

w Przeglądzie Widowisk 
Kolędniczych w MDK Kolbuszowej.
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Mali Artyści na 
scenie - Jasełka 
w Zespole Szkół 

w Cmolasie
  Okres Bożego Narodzenia jest 
czasem rodzinnych spotkań w gro-
nie najbliższych osób. W Zespole 
Szkół w Cmolasie podtrzymuje się 
tę piękną tradycję narodzin Jezusa 
Chrystusa. Przedłużeniem świą-
tecznej atmosfery było spotkanie 
opłatkowe połączone z Jasełkami  
w wykonaniu uczniów klas 0A  
i 0B zespołu szkół zorganizowa-
ne dla drogich Babci i Dziadziów.
  Uroczystość wiązała się z du-
żym zaangażowaniem przede 
wszystkim uczniów, wychowaw-
czyń klas: p. Bożeny Gaweł oraz 
p. Justyny Kosiorowskiej, jak rów-
nież rodziców dzieci. Po inten-
sywnych przygotowaniach nastą-
pił czas występu. 5 stycznia 2017 
roku odbyło się spotkanie opłat-
kowe, na które zostali zaproszeni 
Dziadkowie uczniów. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością pan 
dyrektor Zespołu Szkół w Cmola-
sie Józef Babiarz, pani wicedyrek-
tor Elżbieta Łagoda, pani wicedy-
rektor Katarzyna Brózda oraz ks. 
proboszcz Michał Bator. Po po-

witaniu drogich Gości przez pana 
dyrektora mali artyści oczekujący 
w pełnej gotowości na scenie roz-
poczęli przedstawienie bożona-
rodzeniowe. Na Jasełkach nie za-
brakło Maryi, Józefa, Trzech Kró-
li, pastuszków, gwiazdek, aniołków 
oraz dzieci idących do stajenki.
  Występ artystyczny zakończy-
ły życzenia dzieci kierowane do 
wszystkich Babci i Dziadziów. Na-
stępnie ks. Marek Kalisiak poświę-
cił opłatki, którymi zebrani goście 
połamali się życząc sobie wszyst-
kiego najlepszego w Nowym Roku 
2017. Dzieci przy akompaniamen-
cie gitary ks. Marka rozpoczęły 
kolędowanie, do którego włączy-
li się goście. Potem wręczyły dro-
gim Dziadkom aniołki, a po części 
artystycznej nastąpił czas na roz-

mowy przy poczęstunku przygo-
towanym przez rodziców dzieci.
  Dzięki uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka mogliśmy 
przekonać się na nowo o tym, jaką 
wartość stanowi rodzina dla każ-
dego z nas. 
  Niech podsumowaniem tejże 
uroczystości będą słowa modlitwy, 
a zarazem życzenia płynące prosto 
z serca:
„Błogosław nam swą rączką,
błogosław nam uśmiechem.
Niech wszystkie dzieci rosną
rodzicom na pociechę.

Bądź z nami święta Dziecino,
przez cały ten rok nas prowadź.
I daj znów naszym Dziadkom
za rok wigilię świętować.”

Justyna Kosiorowska/ 
ZS Cmolas

CMOLAS

Cmolaski szlak 
sakralnej architektury 

drewnianej – cz.2

  Kontynuujemy cykl opowie-
ści o naszych kościołach drew-
nianych. W poprzednim wydaniu 
„Panoramy” przypomnieliśmy hi-
storię trzęsowskiej świątyni – a w 
konkluzji padło stwierdzenie, że 
czeka ona na ponowne odkrycie… 
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  W tym numerze opowiemy  
o cmolaskim kościółku „szpital-
nym” – jego losach mocno zwią-
zanych z współczesnym kościołem 
parafialnym a także świątyni w Po-
rębach Dymarskich. 
  Takiej fascynującej histo-
rii trudno szukać na Podkarpaciu  
a może i szerzej… Jest to też do-
wód na to jak wysiłkiem wspólno-
ty parafialnej można reagować na 
paradoksy zdarzeń z upływającego 
czasu i zmieniającej się rzeczywi-
stości. Kościół konsekrowany zo-
stał w 1674r. Pierwotnie (1630r.) 
w miejscu jego budowy znajdowa-
ła się kaplica fundacji księdza Woj-
ciecha Borowiusza upamiętniająca 
wizję, którą miał w 1616r. w wie-
ku lat trzynastu. Jego postać ściśle 
związania jest w Cmolasem – był 
doktorem teologii i m.in. probosz-
czem kościoła św. Floriana w Kra-
kowie. Kościół budowany był w la-
tach 1646-1648 wraz z niezacho-
wanym domem dla ubogich. Przed 
konsekracją został odnowiony 
oraz dobudowano wieżę. W swo-
jej historii był odnawiany jeszcze 

dwukrotnie tj. w 1735r. – kiedy to 
dobudowano dwa przedsionki i ok. 
roku 1930. Kościół posiada kon-
strukcję zrębową – jest oszalowa-
ny natomiast wieża ma konstruk-
cję słupową. Prezbiterium jest za-
mknięte, trójboczne, nawa prosto-
kątna, szersza z zakrystią od pół-
nocy. Stropy są płaskie, w nawie z 
zakrzywieniami – ściany prezbite-
rium i nawy wewnątrz i zewnątrz 
wzmocnione lisicami. Na belce tę-
czowej znajduje się krucyfiks ba-
rokowy, ok. XVII wieku, chór mu-
zyczny nadwieszony. Na nadpro-
żu wejścia zachodniego jest napis 
i data konsekracji kościoła. Dachy 
są: dwuspadowy nad nawą z nad-
bitkami – nad zakrystią pulpitowy. 
Pierwotnie wszystkie dachy po-
kryte były blachą – w trakcie prze-
noszenia został położony gont. 
Ołtarz główny kościoła pocho-
dzi z połowy w. XVII w stylu ba-
rokowym, ujęty dwiema kolumna-
mi i uchami ornamentów małżo-
winowo – chrząstkowych. W polu 
głównym znajduje się obraz Prze-
mienienia na górze Tabor (kopia 

obrazu znajdującego się obecnie z 
kościele parafialnym) w zwieńcze-
niu Bóg Ojciec – współczesny oł-
tarzowi. Ołtarze boczne późnoba-
rokowe ujęte są kolumnami i ucha-
mi z motywów akantu z współcze-
snymi im obrazami w tym polu 
głównym i zwieńczeniach – w le-
wym śś. Antoni i Franciszek Ksa-
wery z dzieciątkiem Jezus oraz św. 
Maria Magdalena; w prawym figu-
ry Chrystusa na krzyżu ze św. Ma-
rią Magdaleną oraz Ecce Homo. 
Obrazy pochodzą z XVIII i XIX 
w. przedstawiają św. Andrzeja, św. 
Mikołaja i Matkę Boską. Ponad-
to umieszczono portrety; księ-
dza Wojciecha Borowiusza wspo-
mnianego wcześniej i nieznanego 
księdza. Warto nadmienić, że por-
tret fundatora kościoła i domu dla 
ubogich wykonał malarz krakow-
ski – w jego dolnej części znajduje 
się napis łaciński dotyczący wizji, 
którą Borowiusz miał w wieku lat 
13, poniżej scena tejże wizji a w tle 
widoki wsi oraz dwóch kościołów. 
  Wróćmy jednak do zdarzeń, 
które w opowieści o kościołach 
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„cmolaskich” są najbardziej fa-
scynujące. Otóż w latach 1957-61 
staraniem parafian i fundatorów 
wzniesiony został murowany ko-
ściół p.w. Przemienia Pańskiego na 
placu za kościółkiem szpitalnym  
a ołtarzem polowym. Skutkiem 
tego kościół drewniany (1656-60) 
p.w. śś. Stanisława i Wojciecha nie 
był już miejscem sprawowania 
kultu i przez 18 lat pozostawał nie-
użyteczny. W drugiej połowie lat 

70 ubiegłego wieku zaczął kiełko-
wać pomysł aby przenieść go do 
pobliskich Porąb Dymarskich by 
tam pełnił funkcję kościoła filial-
nego parafii w Cmolasie. Myśl tę 
udało się zrealizować ogromnym 
trudem w roku 1979 (niedługo po 
przeniesieniu utworzono tam pa-
rafię). Dopełnieniem tej „wędrów-
ki” kościołów było przeniesienie 
kościółka szpitalnego na miejsce, 
gdzie stał obecny – porębski (w la-

tach 1992-93). Przenosiny obydwu 
świątyń były okazją do ich grun-
townej renowacji. Po 25 latach ko-
ściółek szpitalny doczekał się re-
montu – wymiany gontu na dachu. 
Jako miejsce sprawowania kultu 
wykorzystywany jest incydental-
nie (np. na śluby) – jest dużą atrak-
cją turystyczną, ozdobą i dumą 
Cmolasu.

L.B.

,,Jagódki” 
w Urzędzie Gminy 

i w piekarni.
  16 marca 2017 roku przed-
szkolaki z Niepublicznego Przed-
szkola „Jagódka” w Jagodniku 
zwiedziły Urząd Gminy Cmolas. 
Naszym przewodnikiem po Urzę-
dzie był Pan Sekretarz, z powodu 

JAGODNIK - CMOLAS
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służbowego wyjazdu Pana Wój-
ta. Przedszkolaki miały możli-
wość odwiedzić wszystkich pra-
cowników Urzędu i zaglądnąć do 
każdego pokoju. Największe wra-
żenie zrobiła na dzieciach piękna 
sala ślubów oraz sala obrad, w któ-
rej wyraziły głośno swoje potrzeby 
i marzenia czego z uwagą wysłu-
chał pan sekretarz. Chłopcom bar-
dzo podobało się w pokoju pana 
Irka – informatyka Urzędu, któ-
ry miał wiele komputerów i cieka-
wych urządzeń. Na koniec przed-
szkolaki otrzymały słodki upomi-
nek i podziękowały za wycieczkę. 
  Następnie udaliśmy się do po-
bliskiej piekarni SG „SCh” Cmolas 
po której oprowadził nas Pan Eu-
geniusz Zięba – kierownik piekar-
ni. Opowiedział dzieciom o pra-
cy piekarza i cukiernika, gdyż pa-
nie w piekarni oprócz chleba i bu-
łeczek pieką także wyśmienite cia-
steczka i ciasta. Każdy przedszko-
lak mógł się o tym przekonać pró-

bując słodkich wypieków piekarni. 
Z okazji dnia piekarza i cukierni-
ka przedszkolaki wręczyły drobny 
upominek i podziękowały za po-
częstunek.  
  Urząd Gminy i pobliska pie-
karnia były pierwszym przystan-
kiem w realizacji projektu „Po-

znajemy najbliższą okolicę” – cykl 
tych zajęć rozpoczął się w marcu  
i będzie trwał do czerwca bieżą-
cego roku. Przedszkolaki odwie-
dzą jeszcze kilka ważnych i atrak-
cyjnych punktów zlokalizowanych  
w Gminie Cmolas.

Magdalena Wilk

CMOLAS

„Tydzień 
bez przemocy”

  W drugiej połowie marca 
w Szkole Podstawowej im. prof. 
J.Czekanowskiego realizowali-
śmy działania po hasłem  „Ty-
dzień bez przemocy”. Naszym ce-
lem było uświadomienie wszyst-
kim potrzeby bezpieczeństwa  
i szkodliwości zachowań agresyw-
nych, rozwijanie postaw dezapro-
baty wobec sprawców przemocy, 
upowszechnianie zasad prawidło-
wej komunikacji interpersonalnej. 
W związku z tym, wychowawcy 
wszystkich klas przeprowadzili lek-
cje wychowawcze na temat agresji 
słownej i fizycznej oraz cyberprze-
mocy. Opracowaliśmy broszurę 
informacyjną propagującą bezpie-
czeństwo w sieci pt. „Nasza spo-
łeczność mówi NIE PRZEMOCY”, 

która została przekazana każdemu 
uczniowi i jest dostępna na naszej 
stronie internetowej. W ramach 
Pierwszego Dnia Wiosny zorgani-
zowaliśmy szkolną akademię, na 
której zostało wystawione przed-
stawienie „Bezpieczny Internet”. 
  Akcja ta, to kolejny etap na-
szych działań. Na początku roku 
szkolnego zorganizowaliśmy 
warsztaty szkoleniowe dla wszyst-
kich uczniów klas 4-6, warszta-
ty dla rodziców oraz szkolenia 
dla nauczycieli w ramach projek-
tu „Cybernauci – kompleksowy 
program kształtowania bezpiecz-
nych zachowań w sieci”, program 
finansowany ze środków Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Te-
raz rozszerzyliśmy nasze działa-
nia angażując w akcję młodszych 
uczniów z klas 1-3 oraz dzieci  
z oddziałów przedszkolnych. Dzia-
łania te mają na celu zwiększyć 
świadomość uczniów, rodziców  
i nauczycieli w zakresie ogromu 

zagrożeń, jakie niesie za sobą nie-
odpowiedzialne korzystanie z na-
rzędzi multimedialnych. Ucznio-
wie uczą się, jakich zachowań na-
leży unikać w sieci, jak rozsądnie 
dobierać gry internetowe, a ro-
dzicom zwracamy uwagę jak kon-
trolować działania swoich dzieci  
w zakresie korzystania z kompu-
tera. 

E. Łagoda / ZS w Cmolasie
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  Zgodnie z zapowiedziami  
z poprzednich relacjach dotyczą-
cych udziału gminy Cmolas we 
współpracy międzyregionalnej  
z Ukrainą, tym razem to my gości-
liśmy przedstawicieli administra-
cji państwowej Obwodu Tarno-
polskiego. Wizyta miała miejsce 
w dniu 26 stycznia w ramach Fo-
rum Europa – Ukraina współorga-
nizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpac-
kiego. W skład delegacji weszło 11 
osób a program pobytu urozma-
icony – dostosowany do oczeki-
wań strony ukraińskiej.
  Na początek miało miej-
sce spotkanie robocze w urzę-
dzie gminy i rozmowy o funkcjo-
nowaniu w poszczególnych refe-
ratach. Następnie – oficjalnie go-
ście zostali podjęci przez kierow-
nictwo gminy w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w trakcie które-
go Eugeniusz Galek – Wójt Gmi-
ny Cmolas zaprezentował najistot-
niejsze informacje o gminie, ze 
szczególnym akcentem na dzia-
łalność inwestycyjną i rozwój, jaki 
ma miejsce od 25 lat.
  Następnie odbyła się krótka 
dyskusja zdominowana pytania-
mi gości. Dopełnieniem spotka-
nia była wizytacja terenowa w na-
szym Ośrodku Wypoczynki i Re-
kreacji i Zespole Szkół w Cmolas, 
gdzie goście obejrzeli infrastruk-

Wizyta przedstawicieli administracji 
państwowej Obwodu Tarnopolskiego

turę szkolną – budynki dydaktycz-
ne, zaplecze oraz pływalnię kry-
tą, halę sportową i zespół boisk ze-
wnętrznych. Szczególne wrażenie 
wywarła na nich hala widowisko-
wo – sportowa. Następnie wszyscy 
udali się do Ostrów Tuszowskich 
gdzie zwiedzili Centrum Eduka-
cji Ekologicznej „Puszcza San-
domierska” – wyposażenie stałe  
i eksponaty konkursowe. Ostatnim 
akcentem pobytu było spotkanie  
z druhami tamtejszej OSP będą-
cej w systemie Krajowego Syste-
mu Ratownictwa Gaśniczego i pre-
zentacja zaplecza oraz sprzętu po-

żarniczego. Obydwa obiekty rów-
nież zrobiły duże wrażenie na go-
ściach. W trakcie wizytacji w bar-
dzo przyjaznej atmosferze miały 
miejsce rozmowy na temat docho-
dzenia do określonych poziomów 
infrastruktury i źródeł pozyskiwa-
nia funduszy i porównania możli-
wości w tym zakresie na Ukrainie  
i w Polsce. Na zdjęciach: spotkanie 
w Urzędzie Gminy w Cmolasie,  
w Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Cmolasie i w Ostrowach 
Tuszowskich.

Lesław Budzisz
Z-ca Wójta Gminy Cmolas

 „W Jagodniku 
jest wspaniale, 

jak to bywa 
w karnawale”

JAGODNIK

ZABAWA CHOINKOWA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLU „JAGÓDKA” W JAGODNIKU
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RÓŻNORODNE ZAJĘCIA DLA 
ZAINTERESOWANYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W JAGODNIKU

  W roku szkolnym 2016/2017 
realizuje się w szkole wiele cieka-
wych projektów: zajęcia kompute-
rowe, kulinarne, sportowe, teatral-
ne, taneczne - mnóstwo zajęć do 
wyboru pełne pomysłów, techno-
logi, ruchu, smaku i koloru.
  Na komputerowych robota 
zbudujecie, na kulinarnych pysz-
ności upieczecie, na sportowych 
zdrowia sobie dodacie, na teatral-
nych w świat magii wejdziecie, na 
tanecznych królem parkietu zosta-
niecie.
  Na wyćwiczenie zaś pięknej 
wymowy zaprasza pani logopeda, 
której bać się wcale nie trzeba.
  Dla każdego coś ciekawego, że-
byś nie nudził się, czekając na wio-
snę i lato kolego!
  21 marca w Jagodniku dzieci 
wiosnę witały i po drodze ją spo-
tkały, zaprosiły na spacerek, razem 
zimę przegoniły i słoneczko odsło-
niły. Więc już  wiosnę mamy i się 
uśmiechamy!
  Na drugi rok szkolny nowe 
dzieci zapraszamy „Jagódkowe 
przedszkole, niedaleko las, pole...
u nas spędzisz miło czas, mamu-
siu, tatusiu zapisz dziecko do nas 
:-)”

ZABAWA CHOINKOWA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ 

W JAGODNIKU

DZIEŃ SENIORA 

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 

„JAGÓDKA” W JAGODNIKU

Dzieci i nauczyciele z Jagodnika mgr Dorota Terlaga
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CMOLAS XVI Zjazd Sołtysów Powiatu 
Kolbuszowskiego  W dniu 14 stycznia 2017r.  

w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Cmolasie odbył się XVI Zjazd 
Sołtysów Powiatu Kolbuszow-
skiego. W spotkaniu uczestniczy-
li między innymi: Pan Zbigniew 
Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, 
Pan Mieczysław Miazga – Poseł na 
Sejm RP, Pani Ewa Draus – Rad-
na Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego, Pan Tomasz Nowa-
kowski – Z-ca Dyrektora Podkar-
packiego Oddziału ARiMR Rze-
szów, Pan Stanisław Lawera – Pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Podkarpac-
kiego, Ks. Michał Bator – Pro-
boszcz Parafii Przemienienia Pań-
skiego w Cmolasie, Pan Józef Kar-
dyś – Starosta Powiatu Kolbuszow-
skiego a także kierownicy instytu-
cji powiatu kolbuszowskiego, wój-
towie gmin oraz sołtysi. Spotkanie 

przebiegło w serdecznej, świątecz-
nej atmosferze. Podczas spotkania 
sołtysi przekazali na ręce Posła na 
Sejm RP - Pana Zbigniewa Chmie-
lowca petycję dotyczącą świad-
czeń, jakie przysługiwać powinny 

sołtysom. Zjazd sołtysów uświet-
nili swoimi występami Zespół Lu-
dowy „CMOLASIANIE” oraz ze-
spół muzyczny „WESTAMM”.

        Marian Posłuszny - Sekretarz 
Gminy Cmolas

  Karnawał to czas radości i roz-
rywki. Świetną ku temu okazją 
była, niewątpliwie, zabawa choin-
kowa, która w Szkole Podstawowej 
w Cmolasie odbyła się w 11 lute-
go 2017 r. Uczniowie czekali na nią  
z wielką niecierpliwością, zwłasz-
cza młodsi, którzy przygotowa-
li ciekawe kostiumy karnawałowe. 
Wśród radośnie tańczących dzieci 
można było znaleźć barwne moty-
le, pszczółki, dobre wróżki, księż-
niczki, Batmanów i Spidermanów.
Wielką atrakcją okazały się kon-
kursy i  zabawy prowadzone przez 
panią wodzirej A. Marut. Dzieci, 
rodzice oraz nauczyciele włączyli 
się do udanej zabawy. Tańcom i za-
bawom nie było końca.Składamy 
podziękowania dla Rady Rodzi-
ców za przygotowanie tak wspa-
niałej imprezy oraz dla nauczy-
cieli i rodziców czuwających nad 
dobrą zabawą wszystkich dzieci.

E. Łagoda / ZS Cmolas

CMOLAS Zabawa choinkowa 
w Szkole Podstawowej Cmolasie
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Wyjazd 
na lodowisko

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Po-
rębach Dymarskich z klas III-VI posta-
nowili szlifować swoje umiejętności łyż-
wiarskie. W związku z tym 8 marca wy-
brali się na kryte lodowisko do Dębicy. 
Towarzyszyli im uczniowie z SP w Ha-
dykówce, a opiekę sprawowali p. T. Au-
gustyn, p. M. Margańska i p. U. Dziu-
ba. Dla niektórych był to „pierwszy raz”, 
więc ostrożnie stąpali po tafli lodowi-
ska. Mimo upadków i kolizji (oczywiście 
niegroźnych) wszyscy bawili się świet-
nie! Po zakończonej jeździe uczniowie 
wybrali się do McDonalds’a, aby zrege-
nerować siły. Do domu dzieciaki wróci-
ły zadowolone, choć zmęczone i już za-
czynają tęsknić za następnym wyjazdem.

SP Poręby Dymarskie

CMOLAS
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CMOLAS

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Cmolasie 

Z A P R A S Z A 
na

Kiermasz Książki
• Biblie, Pismo Święte 
• Pamiątki komunijne, kartki okolicznościowe
• Poradniki, leksykony, encyklopedia dla dzieci
• Bajki, baśnie, bajeczki 
• Literatura popularno - naukowa dla dzieci

od 3 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r.
KSIĄŻKA TO DOBRY UPOMINEK NA PREZENT KOMUNIJNY

ZAPRASZAMY

ATRAKCYJNA

OFERTA

Turniej Finałowy 
o Mistrzostwo 

III Ligi Mężczyzn

  W dniach 17-19 marca 2017 
roku w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Cmolasie odbył się Turniej 
Finałowy o Mistrzostwo III Ligi 
Mężczyzn w sezonie 2016/2017.  
Organizatorem Turnieju był Pod-
karpacki Wojewódzki Związek 
Piłki Siatkowej oraz Ośrodek Wy-
poczynku i Rekreacji w Cmolasie.  
W Turnieju rywalizowało 4 naj-
lepsze drużyny po rundzie zasad-
niczej. Zwyciężyła Luczba Racła-
wówka przed Klimą Błażowa, AP-
PGO II LO Rzeszów i Głogovią 
Głogów Młp. Dwa czołowe zespoły 
awansowały do gier półfinałowych 
o II ligę, w których zagrają z teama-
mi z województw małopolskie-
go, świętokrzyskiego i lubelskiego.

OWiR
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Powitanie 
Pierwszego Dnia 

Wiosny
  W dniu 21 marca 2017r. 
w Szkole Podstawowej w Cmola-
sie na hali widowiskowo – sporto-
wej OWIR odbyła się uroczystość 
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. 
Uczniowie każdej klasy ubrani byli 
zgodnie z wylosowanym przez sie-
bie kolorem. Tym samym zrobiło 
się barwnie i wiosennie. W szkole 
od samego rana panowała radosna 
atmosfera. Z niecierpliwością ocze-
kiwano na część artystyczną, która 
połączona była z pokazem talentów. 
Uczestnicy pod okiem opiekunów 
rozpoczęli przygotowania już kilka 
tygodni wcześniej, aby jak najlepiej 
zaprezentować  swoje umiejętności 
całej społeczności szkolnej. Ucznio-
wie recytowali wiersze, śpiewa-
li piosenki, grali na instrumentach 
muzycznych. ”. Klasy piąte i szóste 
uświetniły akademię przedstawie-
niem pt. ,,Bezpieczny Internet” pre-
zentując talenty aktorskie. 

CMOLAS

  Nadejście upragnionej pory 
roku przywitano ogromnymi bra-
wami. Pani wiosna podziękowała 
wszystkim za zaproszenie oraz za-
chęcała uczniów do podziwiania 
piękna przyrody. Powitanie wiosny 
w naszej szkole upłynęło  niezwykle 

kolorowo i radośnie. Uczniom dopi-
sywał doskonały humor, a poprzez 
wspólna zabawę wdrażali się do kul-
turalnego  i aktywnego udziału w 
uroczystościach szkolnych.  

            I. Sekman/ ZS Cmolas

Warsztaty 
z wykorzystaniem 
wióra osikowego

  W czwartek 16 marca w Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w 
Ostrowach Tuszowskich odbyły się 
warsztaty wykonywania ozdób z wy-
korzystaniem wióra osikowego. Ce-
lem ich zorganizowania była chęć 
popularyzacji tej pięknej formy sta-
rego rękodzieła użytkowego wśród 
młodzieży i dorosłych. 
  Technika tworzenia z osikowe-
go łyka, to polska tradycja, która po-
wstała na początku XIX wieku na 
Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. 

OSTROWY TUSZOWSKIE Całkowicie natu-
ralny, delikatny su-
rowiec z drewna 
osikowego począt-
kowo wykorzysty-
wano do wyplata-
nia kapeluszy, ko-
szyków, mat, czy 
dywanów. Z każ-
dym następnym 
dziesięcioleciem 
powstawały nowe 
formy, które po-
zwoliły na stworze-
nie ogromnej kolekcji wzorów. 
  Uczestniczki warsztatów, pod 
kierunkiem pani Barbary Brudniak 
tworzyły stroiki, palmy wielkanoc-
ne, kwiaty. Poznały również trady-
cyjne metody zdobienia mieszkań  
i obiektów kultu religijnego. Warsz-
taty wymagały nieco cierpliwości  

i precyzji, ale efekt końcowy był za-
chwycający. Oprócz wykonanych 
własnoręcznie dekoracji panie za-
brały ze sobą niezapomniane wraże-
nia i pozytywną energię jaką dał im 
czas spędzony w świecie kolorowych 
osikowych płatków.
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CMOLAS

Sportowe 
podsumowanie 

w OWiR
  Początek 2017 roku i ferie zi-
mowe corocznie już sprzyjają or-
ganizacji obozów sportowych. 
Na przełomie stycznia i lutego w 
Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji 
w Cmolasie przebywali siatkarze 
z Gimnazjum 39 im. Agaty Mró-
z-Olszewskiej z Warszawy oraz z 
Gminnego Ludowego Klubu Spor-
towego z Nadarzyna koło Warsza-
wy. Oprócz siatkarzy z treningów w 
Cmolasie skorzystali: liczna grupa 

piłkarzy z Akademii Piłkarskie Na-
dzieje z Mielca, Szkółki Piłkarskiej 
Beniaminek Radom, Unii Tarnów, 
Garbarnii Kraków, Tarnovii Tar-
nów, Igloopolu Dębica oraz Nowej 
Dęby. Intensywnie przygotowania 
do formy w Ośrodku przeprowa-

dziła również bardzo silna ekipa 
piłkarek ręcznych z Lublina. Okres 
przerwy od nauki szkolnej wszyst-
kie drużyny poświęciły na dosko-
nalenie formy przed rozpoczy-
nającym się sezonem rozgrywek. 

OWiR

Biblioteka. 
Oczywiście!

  Biblioteka to nie tylko wypo-
życzanie książek, pozyskiwanie in-
formacji, korzystanie z internetu 
ale jest także miejscem spotkań li-
terackich, czytelniczych, organi-
zowania zajęć dla dzieci i konkur-
sów czytelniczych oraz kiermaszu 
książki. Na najmłodszych czytel-
ników czeka kącik zabaw z puzzla-
mi, grami planszowymi oraz ko-
łem fortuny.
  Nasza Biblioteka jest instytucją 
nowoczesną z katalogami i wypo-
życzeniem książek drogą elektro-
niczną. Trzeba tylko przyjść z do-
wodem tożsamości, aby otrzymać 
elektroniczną kartę czytelnika, 
która pozwala na wypożyczenie 
książek w bibliotekach na terenie 
całego powiatu. Poprzez elektro-
niczną aplikację, czytelnik może w 
domu przejrzeć księgozbiór i zare-
zerwować książkę, którą chce wy-
pożyczyć.
  Biblioteka ostatnio rozszerzyła 
swoją formę działalności poprzez 

CMOLAS

mobilny księgozbiór, polegają-
cą na wyjazdowym wypożyczaniu 
książek w szkołach gdzie nie ma fi-
lii biblioteki publicznej. Wspólnie 
z Dyrekcją Szkół w Jagodniku, Ha-
dykówce, Trzęsówce oraz Ostro-
wach Baranowskich podpisano 
umowę o wypożyczaniu książek. 
Współpraca polega na tym, że raz 
w tygodniu bibliotekarz wyjeżdża 
z książkami do mobilnego punktu 
bibliotecznego. 
  Organizowane są również spo-
tkania z książką polegające na czy-
taniu bajek na określony temat wy-

znaczony przez nauczyciela. 
  Ta forma pracy cieszy się dużą 
popularnością, a dzieci czekają na 
przyjazd Pani bibliotekarki z „Bi-
blioteką na kółkach”, tak ją same 
nazwały.
Posiadamy bogaty księgozbiór  
z corocznym zakupem nowości 
wydawniczych oraz atrakcyjną 
książką dla dzieci.
  Zachęcamy wszystkich do ko-
rzystania z zasobów bibliotecz-
nych, a rodziców do zapisywania 
swoich pociech nawet od 3 lat. 

D.Z
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Pomoc 
dla Kacperka

  Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowach Baranowskich 
kolejny raz włączyli się w akcję 
charytatywną. Tym razem są to 
„Nakrętki dla Kacperka”. Wszyst-
kie klasy 0 – II  wraz ze swymi wy-
chowawcami zbierały plastikowe 
nakrętki. W sumie zebrano dużą 
liczbę nakrętek, które będą wyko-
rzystane we wsparciu sfinansowa-

OSTROWY BARANOWSKIE

nia kosztownej rehabilitacji oraz 
leczenia Kacperka. Akcja zbiera-
nia trwała cały rok, dzieci wspie-

rane były przez rodziców, którzy 
pomagali dostarczyć nakrętki do 
szkoły.

 Danuta Gacek

Powitanie 
wiosny 

w Ostrowach 
Baranowskich.

  Wiosna to czas kiedy wszystko 
budzi się do życia, kwitną drzewa, 
rozkwitają kwiaty, ptaki przylatują 
z ciepłych krajów. Świat z dnia na 
dzień robi się coraz bardziej kolo-
rowy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich w ra-
dosnych nastrojach świętowali 
21 marca, pierwszy dzień wiosny. 
Wszyscy uczniowie, niosąc zrobio-
ne przez siebie Marzanny w weso-
łym korowodzie wybraliśmy się na 
spacer po okolicy. Wesoło śpiewa-
liśmy piosenki o wiośnie i o pierw-
szych bocianach. Potem, gdy do-
tarliśmy za szkołę spaliliśmy Ma-
rzanny. To było nasze pożegnanie 
zimy. Wspólnie bawiliśmy się na 
boisku i na nowym placu zabaw, 
bo pierwsze promyki słońca już 
nas ogrzewały. Teraz z pewnością 
zawita do nas wiosna.

    Danuta Gacek

OSTROWY BARANOWSKIE
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  W naszej szkole zrobiło się zie-
lono. Wszyscy – dzieci i nauczy-
ciele - mieli na sobie coś zielonego: 
opaski, czapki, koszulki, spodnie, 
spódniczki. Drzwi wejściowe do 
szkoły i korytarz ozdobione zo-
stały zielonymi koniczynkami,  
a wszystko dlatego, że obchodzili-
śmy Dzień św. Patryka.
Głównym celem obchodów dnia 
patrona Irlandii była promocja 
kultury, historii i tradycji „Zielo-
nej Wyspy”. Jak wiadomo jest to 
irlandzkie święto narodowe i reli-
gijne, które odbywa się co roku 17 
marca, na cześć patrona Irlandii - 
św. Patryka. Święto to obchodzone 
jest hucznie również poza Irlandią, 
na całym świecie, a także w Polsce.
Uczniowie poznali z opowiadania 

OSTROWY BARANOWSKIE

czytanego przez nauczycielkę życie 
św. Patryka, ciekawostki o Irlandii.  
Każda klasa zaprezentowała swo-
je stroje i otrzymała podziękowa-
nie za zaangażowanie w organiza-
cję - po raz kolejny w naszej szkole 
- Dnia św. Patryka. Rozstrzygnię-
ty został konkurs na najciekaw-
szy zielony strój oraz konkurs pla-
styczny na najładniejszego skrzata 
irlandzkiego.
Na końcu spotkania każde dziec-
ko otrzymało słodki upominek  
w formie zielonego cukiereczka  
i losowaliśmy koniczynki w poszu-
kiwaniu oczywiście tej czterolist-
nej.  

Danuta Gacek

Dzień Św. Patryka w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich

  Rozpoczął się już piąty rok 
działalności Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ostrowach Tu-
szowskich. Podobnie jak we wcze-
śniejszych latach, w roku 2016 
można było skorzystać tu z wielu 
atrakcyjnych form edukacji przy-
rodniczo- ekologicznej i artystycz-
nej. 
  Centrum zorganizowało m. in 
trzy konkursy gminne- Konkurs 
wiedzy „Ja i środowisko”, Konkurs 
fotograficzny „Fascynująca przy-
roda” oraz Konkurs „Śmieciosztu-
ka”. W maju odbyła się Konferen-
cja „W trosce o środowisko przy-
rodnicze”, której celem było przed-
stawienie wybranych tematów do-
tyczących ochrony środowiska, tu-
rystyki na obszarach chronionych 
oraz ukazanie piękna przyrody na-
szego regionu.
  Uczniowie z tutejszej szko-
ły mieli możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach przyrodniczych, 
warsztatach, na których poznawa-
li zwyczaje związane z Wielkano-

OSTROWY TUSZOWSKIE Wieści z Centrum 
Edukacji Ekologicznej 

w Ostrowach Tuszowskich

cą i Bożym Narodzenie. Wykony-
wali ozdoby i dekoracje związane z 
tymi świętami.
  Centrum było także miejscem 
spotkań integracyjnych. Dla dzie-
ci przedszkolnych zorganizowano 

Dzień Dziecka oraz Dzień Pluszo-
wego Misia. Swoje spotkania mie-
li również seniorzy i panie z KGW.
CEE było chętnie odwiedzane 
przez wycieczki szkolne. Dla nich 
organizowano pogadanki, prezen-
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tacje, spotkania z leśnikami, spa-
cery Ścieżką przyrodniczo- eduka-
cyjną „Po złoto na Górę”, warsztaty 
przyrodnicze. Zwiedzający mogli 
obejrzeć przygotowane wystawy 
oraz zapalić ognisko pod „grzyb-
kami”. 
  Mieszkańcy wsi mieli możli-
wość korzystania z komputerów z 
dostępem do Internetu.   
  W bieżącym roku centrum 
przygotowało również wiele atrak-
cji, zajęć, warsztatów, spotkań, na 
które serdecznie zaprasza.

    W.D.

Spotkanie 
z globtroterem

  Niedawno w SP w Hadykówce 
gościliśmy niezwykłego człowieka, 
Pawła Pabiana – himalaistę, ultra 
maratończyka i globtrotera. Nasz 
gość jest nie tylko podróżnikiem 
i miłośnikiem gór, ale też wielkim 
entuzjastą, przewodnikiem i trene-
rem personalnym, a swoją wiedzą  
i doświadczeniami chętnie dzie-
li się z innymi. Uczniowie na-
szej szkoły mogli nie tylko posłu-
chać o jego niezwykłych wyczy-
nach, ale również zobaczyć fascy-
nujące zdjęcia oraz nagrania m. in. 
z wyprawy na Pik Lenina, mierzą-
cy ponad 7000 m n.p.m. szczyt po-
łożony w górach Pamiru w Azji, na 
granicy Tadżykistanu i Kirgistanu. 
Uczniowie z zapartym tchem słu-
chali niezwykłych , a momentami 
wywołujących gęsią skórkę opo-
wieści, o jakże niezwykłej, ale też 
niebezpiecznej wyprawie na jedną 
z najciekawszych gór świata. Po-
nadto dzieci miały okazje zoba-
czyć jak wygląda specjalistyczny 
sprzęt wysokogórski; obuwie, raki, 
lina asekuracyjna oraz czekan, któ-
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ry często ratuje życie podczas tego 
typu wypraw. Mamy nadzieje, że 
pan Paweł kiedyś ponownie nas 

odwiedzi zabierając nas w kolejną 
niezwykłą podróż.

  Klaudia Skiba
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CMOLAS

  Na zewnątrz biało i mroźnie, 
ale w Niepublicznym Przedszkolu 
Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie ciepło i serdecznie. Wszyst-
ko to za sprawą dziadków, którzy 
przybyli do swoich wnucząt, by 
wspólnie świętować Dzień Babci i 
Dziadka i podziwiać talenty aktor-
skie swoich ukochanych pociech. 
Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne, recytator-
skie i taneczne, a dumni dziadko-
wie ukradkiem ocierali łzy wzru-
szenia. Mali aktorzy zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. Jednak 
to nie był koniec niespodzianek. 
Każda babcia i wszyscy dziadko-
wie otrzymali, przygotowane przez 
dzieci prezenty. Następnie dzieci 
zaprosiły swoich gości do wspól-
nej zabawy. Dziadkowie i babcie 
chętnie bawili się z dziećmi i tań-
czyli w rytm muzyki. Nie zabra-
kło też konkursów, które okazały 
się nie lada wyzwaniem: dziadko-
wie rozpoznawali wnuków po gło-

Dzień Babci i Dziadka w Akademii 
Przedszkolaka - 15 styczeń 2017r.

sie, tworzyli portrety z zamknię-
tymi oczami, rozpoznawali znane 
im z młodych lat utwory muzycz-
ne. Dzień pełen był uśmiechów, 
wzruszeń i radości. Do życzeń do-
łączył się wójt Gminy Cmolas p. 
Eugeniusz Galek, który zaszczy-
cił nas swoją obecnością oraz Pani 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas p. Halina Rozmus-
Kosiorowska.  Na koniec wszyscy 
rozkoszowali się domowymi cia-
stami, upieczonymi przez mamy, 
za co z całego serca im dziękujemy, 
a babciom i dziadkom życzymy raz 
jeszcze „Wszystkiego dobrego!”

Akademia Przedszkolaka

PORĘBY DYMARSKIE

  Na pierwszy dzień wiosny 
wszyscy czekają z utęsknieniem. 
Zatem, gdy nadejdzie, należy go 
odpowiednio uczcić. W związku z 
tym maluchy z klasy 0-I ze Szkoły 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich wraz z wychowawczynią p. 
M. Tęczą przygotowały Marzannę 
- kukłę z kolorowych materiałów, 
która symbolizować ma złowrogą 
zimę. Zgodnie z tradycją 21 mar-
ca wszyscy uczniowie udali się nad 
pobliską rzekę, by pożegnać zimę, 
a przywitać wiosnę.
Wiosenny klimat dało się rów-
nież odczuć w szkole. Po koryta-
rzach krążyli uczniowie przebrani 
w barwne, wiosenne stroje. Dzie-
ciaki miały też okazję, by stanąć 
po drugiej stronie biurka i wcie-

lić się w rolę nauczyciela. Trzeba 
przyznać, że spisali się świetnie z 
powierzonych im zadań. Wszyscy 

świetnie się bawili.

 SP Poręby Dymarskie

„Marzanno, Marzanno, Ty zimowa 
panno, W wodę Cię wrzucamy, 

bo Wiosnę witamy.”
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PORĘBY DYMARSKIE

Światowy Dzień 
Chorego

  Światowy Dzień Chorego to 
uroczystość, którą obchodzimy 11 
lutego w liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lo-
urdes. Odprawiana jest wówczas 
uroczysta msza święta po której 
ksiądz proboszcz zaprasza wszyst-
kich na plebanię na poczęstunek  
przygotowany przez Parafialny  
Zespół Caritas. Uczniowie Szkol-
nego Koła Caritas jak co roku po-
starali się o piękną oprawę tej uro-

czystości. Zaprezentowali zgroma-
dzonym licznie ludziom starszym  
i chorym przedstawienie pt. „Czer-
wony Kapturek”. Wszyscy zebra-

ni otrzymali również pamiątkowe 
bukiety kwiatów wykonane przez 
uczniów. Opiekunem koła jest 
pani Monika Frączek. 

  Jak co roku w karnawale w na-
szym przedszkolu odbył się ocze-
kiwany przez dzieci „Bal Karna-
wałowy”. W dniu 16 lutego 2017r. 
przenieśliśmy się do magicznej 
krainy przebierańców. Sala przed-
szkolna wyglądała bajecznie i ko-
lorowo, przystrojona kolorowymi 
łańcuchami, serpentynami i ba-
lonami. Pomysłowość strojów nie 
miała granic, w każdej sali moż-
na było spotkać księżniczkę, wróż-
kę, rycerza, pirata, policjanta, stra-
żaka, czarownika, baletnice, bat-
mana, zorra... Nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich  po-
staci. Rozpoznać dzieci było bar-
dzo trudno. Po wielkiej prezen-
tacji strojów rozpoczęły się tańce 
prowadzone przez Panią wodzi-
rej –  przy rytmach wesołej muzy-
ki, były one przeplatane zabawa-
mi i korowodami. Niespodzian-
ką był „pokaz sztuczek magicz-
nych” i wspólna zabawa przy ko-
lorowej chuście. Oczywiście zna-
lazło się również coś dla spragnio-
nych i zmęczonych, chwila relaksu 
przy wspólnym poczęstunku przy-
gotowanych przez nasze niezastą-

CMOLAS „Każde dziecko duże, małe lubi bale 
w karnawale...” Bal przebierańców 

w Akademii Przedszkolaka

pione mamy i pamiątkowe zdjęcie. 
Do domu dzieci wracały we wspa-
niałych humorach, dzieląc się z ro-

dzicami swoimi przeżyciami.

Akademia Przedszkolaka
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PORĘBY DYMARSKIE

CMOLAS

  Każda parafia raz na 5 lat prze-
żywa Wizytację Kanoniczną Ks.Bi-
skupa. 17 marca 2017r. miała ona 
miejsce w parafii w Porębach Dy-
marskich. Z tej okazji ks. Biskup 
Jan Wątroba odwiedził również  
i szkołę.
  Uroczyste przywitanie Księ-
dza Biskupa przy wtórze pieśni 
religijnych zainicjowanych przez 
uczniów naszej szkoły było wzru-
szające i podniosłe dla wszystkich 
zebranych. Uśmiechnięty Ksiądz 
Biskup witał zebranych gestem 
i słowem. Następnie najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły przywita-
li Jego Ekscelencję wierszem i wrę-
czyli bukiet kwiatów. Słowa powi-
tana wygłosiła również pani Dy-
rektor – Halina Mokrzycka. Na-
stępnie uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny dotyczący ży-
cia naszej szkoły.
  Spotkanie nie mogłoby się 
obyć bez miłej i serdecznej roz-
mowy Ks. Biskupa z uczniami. 
Ksiądz   Biskup skierował do ze-
branych słowa wsparcia i radosne-
go przesłania Słowa Bożego. Dzię-
kując za możliwość spotkania się w 

naszej szkole podziękował wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom 
za trud oraz poświęcenie, jakie 
wkładają w wychowanie młodego 
pokolenia.
  Również Pani Dyrektor, w 
imieniu całej społeczności szkol-
nej, podziękowała Ks. Biskupowi 
za przybycie, za poświęcony czas, 
za życzliwość i wyjątkową atmos-

ferę, w której przebiegało całe spo-
tkanie. Na zakończenie wizyty Ks. 
Biskup udzielił wszystkim zebra-
nym pasterskiego błogosławień-
stwa, a następnie wraz z księdzem  
dziekanem, księdzem probosz-
czem i  panią dyrektor zwiedził na-
szą Izbę Pamięci.

  SP Poręby Dymarskie

Wizyta księdza Biskupa 
w Szkole Podstawowej w Porębach 

Dymarskich

  Miesiąc marzec w naszym 
przedszkolu to miesiąc bardzo 
pracowity. Wzięliśmy udział w 
„Wyprawie w kosmos” a wiado-
mo, że dostać można się tam tylko 
rakietą, którą starsze przedszko-
laki przygotowały własnoręcz-
nie. Świętowaliśmy „Dzień kobiet, 
dziewczynek” i „Dzień mężczyzn, 
chłopców. Marzec u nas to również 
czas przygotowań do wiosny, czas 
zasiewów i oczekiwania na plony. 
Każdy z nas z wytęsknieniem cze-
kał na „Pierwszy dzień wiosny”, 
kiedy 21 marca zgodnie z tradycją 
nasze przedszkolaki przygotowały 

Marcowe wydarzenia 
w Akademii Przedszkolaka
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Marzannę i jak co roku pożegna-
ły zimę i przywitały wiosnę. Dzień 
później - 22 marca obchodziliśmy 

„Światowy dzień wody”. Wszystkie 
przedszkolaki już wiedzą, że woda 
jest niezbędnym źródłem życia  

i należy o nią dbać.

Akademia Przedszkolaka

Powitanie 
wiosny

  21 marca w wesołych nastro-
jach uczniowie SP w Hadyków-
ce powitali wiosnę. Klasy star-
sze przygotowały ciekawe i kolo-
rowe stroje, młodsze w tym dniu 
wystroiły się na zielono. Podczas 
przemarszu po ulicach miejscowo-
ści pożegnaliśmy na dobre zimę. 
Dzieci przywoływały wiosnę śpie-
wem, wiosennymi okrzykami oraz 
kolorowymi transparentami. Tego 
dnia rozstrzygnięto szkolny kon-
kurs plastyczny na „Transparent 
Promujący Wiosnę”. Uczniowie z 
rodzicami przygotowali przepięk-
ne, kolorowe prace, które przynie-

śli 21 marca. Komisja Konkursowa 
miała niełatwe zadanie. Ostatecz-
nie, po długich dyskusjach i nara-
dach Jury nagrodziło i wyróżniło 
najciekawsze transparenty. Laure-
aci otrzymali pamiątkowe dyplo-

my oraz nagrody rzeczowe. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie i spróbowali swoich sił 
w konkursie.

       Monika Kosiorowska – Puk

HADYKÓWKA
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Z przedstawieniem 
„Smerfy” 

w Raniżowie.
  W dużą radość wprawiła nas 
wiadomość, że przedstawienie pt. 
„Smerfy”, przygotowane na Festi-
wal Teatrów w Trzęsówce, spodo-
bało się widzom, czego efektem 
było zaproszenie uczniów z kla-
sy II i III naszej szkoły do Niepu-
blicznego Przedszkola w Raniżo-
wie. Dzień przed Tłustym Czwart-
kiem, w środę 22 lutego 2017 r., 
wyruszyliśmy do tamtejszej pla-
cówki, aby najmłodszym miesz-
kańcom Raniżowa zaprezento-
wać bajkę z ulubionymi bohatera-
mi dzieci – Smerfami, Gargame-
lem i Klakierem oraz Hogatą. Ma-
luszki z ogromnym zaciekawie-
niem przyglądały się naszym przy-
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gotowaniom, a później z uwagą 
i radością oglądały przedstawie-
nie. Po występie bohaterowie baj-
ki indywidualnie prezentowali się 
przedszkolakom, ci zaś odgadywa-
li imiona bohaterów i nagradza-
li wszystkich gromkimi brawami. 
Dzieci ucieszyła też możliwość sfo-
tografowania się w wiosce Smer-
fów, jak i ze wszystkimi aktorami. 
Uczniowie naszej szkoły wystąpili 
również z mini koncertem instru-

mentalnym. Cieszymy się, że mo-
gliśmy sprawić miłą niespodzian-
kę przedszkolaczkom z Raniżowa, 
którzy byli wspaniałą publiczno-
ścią. Dziękujemy Panu Dyrektoro-
wi i pracownikom przedszkola za 
miłe przyjęcie oraz słodką niespo-
dziankę, którą przygotowały pa-
nie kucharki, a szczególnie za nie-
zrównane pączki własnej roboty!

   Monika Dworak

Karnawał
  Karnawał lub zapusty to czas 
zabaw, maskarad, pochodów i ba-
lów. Ten radosny okres jest związa-
ny głównie z tańcami i balami ma-
skowymi. Nawiązując do tradycji 
karnawałowych i w naszej szkole, 
w sobotę 04 lutego 2017 r. zosta-
ła zorganizowana zabawa choin-
kowa. Uczniowie bawili się i tań-
czyli do najpopularniejszych hi-
tów przygotowanych przez didże-
ja prowadzącego zabawę. Oprócz 
tańców, brali udział w konkursach 
i tanecznych potyczkach. Nie za-
brakło również zabaw w kółecz-
ku do uwielbianych przez naj-
młodszych „Kaczuszek” oraz pio-
senki „Jedzie pociąg z daleka”. Na 
balu choinkowym zjawiło się wiele 
bajkowych postaci, w które wcie-
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liły się dzieci z naszej szkoły oraz 
mieszkające we wsi Hadykówka. 
Dla uczestników zabawy choin-
kowej Rodzice przygotowali prze-
pyszny poczęstunek, który pozwo-
lił zregenerować energię potrzebną 
do dalszego swawolenia na parkie-
cie. W karnawałowy nastrój wpro-

wadził wszystkich również nie-
zwykły wystrój sali, o  który za-
troszczył się Samorząd Uczniow-
ski z opiekunami. Wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organiza-
cję i przygotowanie zabawy choin-
kowej serdecznie dziękujemy.

   Monika Dworak
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  Od 26 do 27 marca 2017r. pa-
rafia Przemienienia Pańskiego  
w Cmolasie przeżywała wizyta-
cję kanoniczną Księdza Biskupa 
Edwarda Białogłowskiego. W ra-
mach tej wizytacji Jego Ekscelen-
cja odwiedził szkoły znajdujące 
się na terenie naszej parafii. W po-
niedziałek zagościł również do Ze-
społu Szkół w Cmolasie.
  Ksiądz Biskup na spotkanie 
przybył w asyście Dziekana De-
kanatu Kolbuszowskiego ks. Kazi-
mierza Osaka oraz Proboszcza Pa-
rafii Michała Batora. Niecodzien-
nego Gościa w hali widowiskowo 
- sportowej witali uczniowie pie-
śnią ,,Bądź pozdrowiony gościu 
nasz”. 
  Słowa powitania do Ks. Bi-
skupa w imieniu całej społeczno-
ści: uczniów, grona pedagogicz-
nego, pracowników obsługi, ro-
dziców oraz władz Gminy Cmolas 
skierował Pan Dyrektor mg Józef 
Babiarz, który podkreślił, iż wizy-
ta tak zacnego gościa zdaje się być 
szczególnie istotna w obecnych 
czasach, zwłaszcza – dla młodego 
pokolenia i nie bez znaczenia jest 
rola kościoła w naszym życiu  i w 
życiu każdej społeczności szkolnej. 
Równie gorące słowa, jak i efek-
towną laurką przekazali ucznio-
wie z klas trzecich szkoły podsta-
wowej. Przedstawiciele Szkolnego 
Koła Caritas pod opieką p. Janiny 
Reguły i p. Alicji Serafin ponadto 
przedstawili sprawozdanie z dzia-

Spotkanie społeczności szkolnej 
Zespołu Szkół w Cmolasie 

z Jego Ekscelencją Biskupem 
Edwardem Białogłowskim

łalności kół Caritas zapewniając, 
że dobrych uczynków będzie co-
raz więcej.
  Po oficjalnych powitaniach 
Ekscelencja Ks. Biskup wygło-
sił pasterskie słowo do wszyst-
kich zebranych, w którym podkre-
ślił, jak ważna jest jedność i współ-
praca. Porównał szkołę do ogro-
du, który zaczyna rozkwitać po-
dobnie jak uczniowie, kiedy zdo-
bywają zamierzone cele. Poprzez 
metaforę pokazał, jak burza nio-
sąca za sobą pioruny potrafi znisz-
czyć piękne kwiaty, dlatego należy 
o nie dbać i je pielęgnować. Nawią-
zując do montażu słowno – mu-
zycznego Ks. Biskup zwrócił uwa-
gę na wartość  słów piosenki ,,Nie 
lękajcie się”. Wskazał mocną wia-

rę jako element konieczny na dro-
dze do prawdziwego szczęścia. Za-
chęcił także do owocnego przeży-
wania Wielkiego Postu poprzez re-
kolekcje szkolne i spowiedź. Po-
dziękował również Dyrekcji i na-
uczycielom za kształtowanie pozy-
tywnych postaw i życzył, aby nadal 
podejmowali trud w wychowaniu 
młodego pokolenia.
  Na pożegnanie uczniowie i pra-
cownicy Zespołu Szkół  w Cmola-
sie otrzymali pamiątkowe obraz-
ki i  wspólnie odmówili modlitwę, 
a Ksiądz Biskup udzielił obecnym 
pasterskiego błogosławieństwa.
Całość spotkania, przy akompa-
niamencie gitary uświetnił występ 
młodzieży gimnazjalnej.

 ZS w Cmolasie
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  Uczniowie z klasy II i III SP 
w Hadykówce jesienią 2016 roku 
brali udział w projekcie „Zdrowo 
jem, więcej wiem”. Wszystkie wy-
konywane zadania były dokumen-
towane poprzez sporządzanie ra-
portów oraz fotografii przez opie-
kuna zespołu, a następnie wysyła-
ne do oceny w wyznaczonych ter-
minach. Na wyniki etapu jesienne-
go czekaliśmy z niecierpliwością 
do końca stycznia 2017 r. Jak do-
noszą organizatorzy, etap jesien-
ny był rekordowy pod względem 
zgłoszonych zespołów w kategorii 
klas II-III. W międzyszkolnej ry-
walizacji wzięło udział około 1000 
zespołów ze szkół podstawowych 
w całej Polsce. Zespół „Rumiane 
buźki” z naszej szkoły w składzie: 
klasa II- Martyna B., Natalia G., 
Sebastian M., Julia P., Patrycja W. 
oraz klasa III - Wiktoria B., Grze-
gorz D., Karol J., Paweł P., Julia S., 
Grzegorz W., Magdalena W. pod 
opieką p. Moniki Dworak, zajął 85 
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miejsce, zdobywając łącznie 1073, 
25 punktów. Wynik ten cieszy tym 
bardziej, że różnica punktowa do 
miejsca I (w skali całego kraju) wy-
niosła 65,25 punktów. Nasz zespół 
plasuje się na 13 miejscu, wśród 
102 zespołów zgłoszonych z woje-

wództwa podkarpackiego. W tym 
satysfakcjonującym wyniku mają 
udział również Rodzice uczniów, 
którzy wraz ze swoimi pociechami 
tworzyli ciekawe i barwne prezen-
tacje plastyczne.

  Monika Dworak

Wyniki jesiennego etapu projektu 
„Zdrowo jem, więcej wiem”

  Z naturalnych zasobów osiko-
wego drewna, z jego niedoskona-
łości i miękkości uczyniono sztu-
kę. Siłą męskich rąk powstawało 
łyko, z którego kobiece dłonie wy-
czarowywały piękne kwiaty, kape-
lusze, zabawki i dekoracje. Narzę-
dzia i technologia pozostały nie-
zmienne, ale surowiec, choć wyda-
je się delikatny i kruchy, jest trwa-
ły i mocny, co daje ogromne moż-
liwości, czego najlepszym przykła-
dem są warsztaty robienia kompo-
zycji kwiatowych oraz palm wiel-
kanocnych z wióra osikowego któ-
re odbyły się 28 marca 2017 r. w 
Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie. Uczestniczki mogły 
zapoznać się z historią, pochodze-
niem oraz praktycznymi aspek-
tami wytwarzania ozdób z drew-
na osikowego. Podczas warszta-

CMOLAS Piękne kwiaty z wióra osikowego

tów pod okiem instruktorki pani 
Barbary Brudniak Panie stworzy-
ły niepowtarzalne piękne barwne 
kwiaty, stroiki oraz palmy wielka-
nocne.  Warsztaty te były doskona-
łą formę nauki tradycji, kontaktu z 
naturą oraz wspaniały sposób roz-

wijania zręczności manualnych. 
Trwające trzy godziny spotkanie 
upłynęło w miłej, ciepłej atmosfe-
rze. Własnoręcznie wykonane de-
koracje będą wspaniałą ozdobą 
świątecznego stołu.
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  Młodzi piłkarze ręczni Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie zdo-
byli brązowe medale w Finale Wo-
jewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w mini piłce ręcznej.
  Aby dotrzeć do finału nasi 
chłopcy musieli rozegrać czte-
ry turnieje. O pierwszym, powia-
towym, pisaliśmy w ostatnim nu-
merze „Panoramy Gminy Cmolas”. 
Kolejne odbyły się już w tym roku. 
Rejonowy został rozegrany 16 lu-
tego 2017 r. na hali sportowej SP 
Nr 11 w Mielcu. Był to ćwierćfinał, 
w którym nasi uczniowie zmierzy-
li się kolejno z SP Lubzina zwycię-
żając 10:3, z SP Nr 11 Mielec 14:10 
oraz z SP Nr 5 Dębica minimalnie 
ulegając 8:9. Mimo jednej porażki 
zajęli pierwsze miejsce i awanso-
wali do półfinału.
  Półfinał odbył się 1 marca  
w Nisku. Nasi szczypiorniści roze-
grali w nim dwa mecze. Pierwszy 
ze Szkołą Podstawową Nr 3 Tar-
nobrzeg minimalnie przegrywając 
10:12. W swoim drugim pojedyn-
ku zdecydowanie pokonali Szko-
łę Podstawową Nr 5 w Nisku 15:8. 
Pierwsze miejsce zajęła szkoła  
z Tarnobrzega i awansowała do fi-
nału wojewódzkiego. Nasza szko-
ła zajęła drugie miejsce dające im 
prawo gry w barażach.
  Turniej barażowy odbył się 13 
marca na hali w Cmolasie. Nasz 
drużyna pokonała w nim kolej-
no Szkołę Podstawową z Wiśnio-
wej 10:5 oraz Szkołę Podstawo-
wą Sióstr Pijarek z Rzeszowa 18:3 
i okazała się najlepsza na tym po-
ziomie rozgrywek.
  Zajmując pierwsze miejsce zy-
skali prawo gry w finale wojewódz-
kim Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w Mini Piłce Ręcznej, który został 
rozegrany 31 marca w Sanoku.
  Oprócz naszych uczniów 
udział w nim wzięły wyłonione 
w drodze eliminacji Szkoły Pod-
stawowe: Nr 1 z Przeworska, Nr 3  

CMOLAS - SANOK
Młodzi piłkarze ręczni Szkoły 

Podstawowej w Cmolasie 
brązowymi medalistami 

Wojewódzkich IMS

z Tarnobrzega oraz Nr 4 z Sanoka.
W finale nasi szczypiorniści pierw-
szy mecz rozegrali ze Szkołą Pod-
stawową Nr 1 w Przeworsku poko-
nując ich 8:7, a zwycięską bramkę 
w ostatnich sekundach meczu zdo-
był Patryk Zuba. 
  W drugim meczu zmierzyli-

śmy się ze Szkołą Podstawową Nr 
4 w Sanoku. Sanoczanie okazali się 
minimalnie lepsi pokonując nas 
11:10.
  Trzeci mecz rozegraliśmy ze 
Szkołą Podstawową Nr 3 w Tar-
nobrzegu. Niestety i im ulegliśmy  
w stosunku 15:9.

We wszystkich rozgrywkach na-
szą szkołę reprezentowali: Maksy-
milian Czachor (bramkarz), Do-
minik Noga (bramkarz), Paweł 
Czachor, Michał Lubera, Damian 

Szczepanek, Dawid Zuba, Kamil 
Wit, Kacper Mokrzycki i Hubert 
Urban, Wiktor Starzec, Konrad 
Kopeć. Opiekun: Jacek Tyczka

Tabela turnieju finałowego:

1. SP Nr 4 Sanok -  6 pkt.   bramki   32:21
2. SP Nr 3 Tarnobrzeg -  4 pkt.   bramki   37:26
3. SP Cmolas  -  2 pkt.   bramki   27:33
4. SP Nr 1 Przeworsk -  0 pkt.   bramki   24:40



32

Kwartalnik nr 1/2017

Osiągnięcia 
sportowe 

Zespołu Szkół 
w Cmolasie.

  Na uwagę zasługują osiągnię-
cia sportowe uczniów Zespołu 
Szkół w Cmolasie. 
  Uczniowie szkoły podstawo-
wej jak i gimnazjum w klasyfika-
cji generalnej według Podkarpac-
kiego Szkolnego Związku Sporto-
wego corocznie znajdują się wśród 
najlepszych szkół w wojewódz-
twie podkarpackim. W tym roku 
szkolnym  uczniowie naszej szko-
ły osiągnęli ogromny sukces, po-
nieważ  po raz pierwszy w  histo-
rii szkoły zdobyli czołowe miej-
sca w piłce ręcznej. Gimnazjum 
ukończyło rozgrywki na trzecim 
miejscu w Półfinale Wojewódz-
kim Chłopców, a młodsi koledzy 
ze szkoły podstawowej przebojem 
zakwalifikowali się do finału woje-
wódzkiego,( zawody odbędą się 31 
marca w Sanoku). 

CMOLAS

  Zawodnicy, którzy osiągnę-
li sukcesy w piłce ręcznej są obję-
ci Narodowym Programem Szko-
lenia Dzieci Młodzieży, tzw. OSPR. 
( tj: Ośrodek Szkolenia w Piłce 
Ręcznej). Program ten funkcjonu-
je w naszej szkole od 2016r., a już 
daje bardzo dużo efektów. Ucznio-
wie uczestniczą w treningach , któ-
re odbywają się dwa razy w tygo-
dniu. Dwa razy do roku mają kon-
sultacje wojewódzkie, w których 
uczestniczą najlepsi sportowcy z 
całego województwa. Szkoleniem 
zajmują się trenerzy z naszej szko-

ły jak i trenerzy, którzy prowa-
dzą drużyny ekstraklasy. Wszyscy  
mają również konsultacje z fizjote-
rapeutą. Zainteresowanie zajęcia-
mi z piłki ręcznej jest bardzo duże, 
o czym świadczy bardzo duża fre-
kwencja na poszczególnych tre-
ningach. Absolwent naszej szko-
ły Kacper Wilk ,który brał udział 
w programie OSPR jest teraz za-
wodnikiem Stali Mielec, która gra 
w ekstraklasie rozgrywek w piłce 
ręcznej. Życzymy młodym spor-
towcom sukcesów.

„Przy 
Wielkanocnym 

Stole”
  Już po raz dziesiąty Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Cmola-
sie był organizatorem kiermaszu 
wielkanocnego. 2 kwietnia 2017 r. 
odbyło się spotkanie „Przy Wiel-
kanocnym Stole”, które jak co roku 
przyciągnęło licznych artystów rę-
kodzielników oraz mieszkańców 
gminy Cmolas.  

CMOLAS
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  Na obficie zastawionych sto-
łach były pasztety, półmiski swoj-
skiej wędliny, jajka faszerowane, 
nad którymi górowały baby droż-
dżowe, a obok barwne mazurki. 
Dla ozdoby pomiędzy smakołyka-
mi zieleniły się gałązki bukszpa-
nu oraz wielobarwne pisanki, ba-
ranki i kurczątka. Stoły te przygo-
towały Koła Gospodyń Wiejskich 
z Hadykówki, Cmolasu, Lesianki 
z Ostrów Baranowskich i z Ostrów 
Tuszowskich. Panie z KGW w 
Ostrowach Tuszowskich przygoto-
wały tradycyjny barszcz biały.
  Wśród obfitości tego dnia na 

stołach piętrzyły się pisanki z nit-
ki, ze sznurka, wykonane techni-
ką wstążkową, stroiki i koszyczki, 
zające i króliki, szyte ręcznie z fil-
cu, z juty, szydełkowe, serwetki ko-
ronkowe, palmy, palemki, kwiaty 
z bibuły, kurki, koguciki, skrzynki 
ozdobne drewniane, trójwymiaro-
we origami, rzeźba w drewnie, fi-
gurki woskowe, obrazy i zioła. Te 
wszystkie różności można było 
podziwiać i zakupić dzięki wy-
stawcom, którzy zaprezentowali 
swoje wyroby  rękodzielnicze. Au-
torami tych niezwykłych prac byli: 
Krzysztof Magda, Irena Kamińska, 

Maria Perlicka, Maria Miśkiewicz, 
Kazimiera Zagroba, Maria Sera-
fin, Małgorzata Augustyn, Barbara 
i Marian Sochaccy, Dom Pomocy 
Społecznej w Cmolasie, Warszta-
ty Terapii Zajęciowej w Kolbuszo-
wej – Filia Cmolas
  Wszystkim wystawcom Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Ga-
lek wręczył podziękowania za pre-
zentację, a uczestnikom spotkania 
złożył życzenia świąteczne. Miła 
atmosfera i świąteczny nastój spo-
tkania przybliżył wszystkich do 
tradycji nadchodzących Świąt.
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TRZĘSÓWKA

  15 stycznia 2017r. w Zespole 
Szkół w Trzęsówce odbyła się uro-
czysta Gala XV Festiwalu Teatrów. 
W magiczną atmosferę wieczoru 
wszystkich zgromadzonych gości 
wprowadziła Beata Wrona – Ły-
sik, niedawna absolwentka naszej 
szkoły, śpiewając piosenkę „Let It 
Go” pochodzącą z filmu animowa-
nego „Kraina Lodu”.
  „Gdy wybijał dziewiątą, ukazy-
wało się dziewięć muz, jedna była 
przydzielona do astronomii, druga 
do archiwum, a reszta do teatru…” 
– tymi słowami, podkreślając waż-
ną rolę teatru w życiu człowieka, 
uroczystą Galę rozpoczął dyrektor 
Zespołu Szkół w Trzęsówce – pan 
Krzysztof Wrona. Następnie powi-
tał publiczność, która swoją obec-
nością uświetniła Galę jubileuszo-
wego XV Festiwalu Teatrów. Na tę 
uroczystość przybyli młodzi akto-
rzy, opiekunowie grup teatralnych, 
rodzice oraz zaproszeni goście:
– ks. Przemysław Hajduk, który re-
prezentował księży z naszej parafii,
– przewodniczący Rady Powiatu, 
pan Mieczysław Burek,
– wicestarosta powiatu kolbuszow-
skiego, pan Wojciech Cebula,
-pani Jolanta Marut, reprezentu-
jąca Wójta Gminy Niwiska panią 
Elżbietę Wróbel,
– wójt gminy Cmolas, pan Euge-
niusz Galek,
– radni gminy Cmolas, pan Wal-
demar Zieliński oraz pan Wojciech 
Skiba,
- wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Cmolas , pan Ryszard Warzo-
cha,
– dyrektorzy szkół – pani Hali-
na Mokrzycka (SP Poręby Dy-
marskie), pani Danuta Gacek 

Gala XV 
Festiwalu Teatrów 

w Trzęsówce

(SP Ostrowy Baranowskie), pani 
Agnieszka Magda (SP Hadyków-
ka), pan Józef Babiarz (Zespół 
Szkół w Cmolasie), pani Dorota 
Terlaga (SP Jagodnik),
– reprezentanci rodzinnej firmy 
przewozowej Bujaków, sponsorzy 
okolicznościowego znaczka XV 
Festiwalu i fundatorzy Nagrody 
Publiczności,
– państwo Bożena i Krzysztof Ma-
liborscy z firmy Rec – Mal, spon-
sorzy statuetek dla najmłodszych 
aktorów,
– przewodnicząca Rady Rodziców 
w Trzęsówce, pani Zofia Kracz-
kowska – Magda,
– jurorzy konkursu -pani Moni-
ka Ochałek, pani Elwira Ginalska 
oraz pan Stanisław Napiórkowski,
– reprezentantka mediów, pani Li-
dia Grabiec z „Korso Kolbuszow-
skiego”,
– pan Marek Ślęzak z Twojego Ra-
dia Cmolas.
Galę poprowadziły panie – Barba-
ra Reizer oraz Natalia Wrona, któ-
re przybliżyły zebranym dane sta-
tystyczne XV Festiwalu. W sie-
demnastu przedstawieniach wy-
stąpiło 219 aktorów, których przy-
gotowało 39 nauczycieli. Prezen-
tacje trwały 390 minut, a mate-
riał festiwalowy został zapisany na 
płytach DVD, które będą stano-
wić upominek i wspomnienie mi-
nionych niedziel. Dyrektor szkoły,  
p. Krzysztof Wrona podzięko-
wał tym osobom, które jak co 
roku wspierają finansowo i orga-
nizacyjnie Festiwal Teatrów. Jury  
w składzie: Monika Ochałek, Elwi-
ra Ginalska oraz Stanisław Napiór-
kowski dokonało podsumowania 
przedstawień teatralnych. Po obej-
rzeniu wszystkich prezentacji po-
stanowiło przyznać 6 miejsc trze-
cich, 6 – drugich, 4 – pierwsze,  
1 – Grand Prix, 5 wyróżnień za Re-
alizację, zaś w kategorii Aktor – 8 
wyróżnień oraz Grand Prix. Trady-
cją lat minionych p. Krzysztof So-
chacki ufundował nagrody w ka-
tegorii Aktor – w tym roku otrzy-

mali je Kornelia Posłuszny i Piotr 
Szuman. Natomiast państwo Bo-
żena i Krzysztof Maliborscy ufun-
dowali statuetki dla najmłodszych 
aktorów Festiwalu.

Decyzją Jury wyróżnienia 
w kategorii Aktor otrzymali:
1. Oliwia Urban
2. Patrycja Witkowska
3. Wiktoria Kaczmarska
4. Gabriela Fryc
5. Monika Dziedzic
6. Klaudia Rzeszutek
7. Sebastian Wilk
8. Grzegorz Wójcik

Grand Prix – Kacper Marzec

Wyróżnienia 
w kategorii Realizacja:
1. „Czerwony Kapturek” 
– SP w Porębach Dymarskich 
(kategoria Kostiumy)
2. „Czy taki diabeł straszny, jak go 
malują?” – SP w Trzęsówce 
(kategoria Kostiumy)
3. „O mądrej królewnie i smoku  
z Twardej Góry” – SP w Siedlance 
(kategoria Scenografia)
4. „Law, law, law” – Gimnazjum  
w Cmolasie (kategoria Reżyseria)
5. „Dziecięcy pokój” - SP w Trzę-
sówce (kategoria Scenografia)

Wyróżnienia 
w kategorii Przedstawienia:
Kategoria klas zerowych 
i młodszych:
II miejsce – „Lokomotywa” 
– klasa „0” w Trzęsówce
I miejsce – „Co wydarzyło się 
w Betlejem” – Niepubliczne 
Przedszkole św. Józefa w Cmolasie
Klasy I – III szkoły podstawowe
III miejsce – „Śnieżka” 
– SP w Siedlance
III miejsce – „Czerwony Kapturek” 
– SP w Porębach Dymarskich
III miejsce – „Przygoda w Wigilię” 
– SP w Cmolasie
III miejsce –„Śnieżka” 
– SP w Ostrowach Baranowskich
II miejsce- „Sen Renaty” 
– SP w Ostrowach Tuszowskich
II miejsce – „Kapryśna królewna” 
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– SP w Trzęsówce
II miejsce – „Smerfy” 
– SP w Hadykówce
I miejsce – „Dobro zawsze powra-
ca” – SP w w Jagodniku
Klasy IV – VI szkoły podstawowe
III miejsce – „Lekcja z przymruże-
niem oka” – grupa teatralna z Bi-
blioteki w Trzęsówce
III miejsce – „Dziecięcy pokój” – 
SP w Trzęsówce
II miejsce – „O mądrej królewnie  
i smoku z Twardej Góry” 
– SP w Siedlance
II miejsce – „Bezpieczny Internet” 
– SP w Cmolasie
I miejsce – „Czy taki diabeł strasz-
ny, jak go malują?” 
– SP w Trzęsówce
Klasy gimnazjalne
I miejsce – „Law, law, law” 
– Gimnazjum w Cmolasie
Grand Prix – „Money, Money” 
– Gimnazjum w Trzęsówce
  Tradycją minionych lat zosta-
ła przyznana Nagroda Publiczno-
ści, na którą złożyły się głosy od-
dawane przez widzów po zakoń-
czeniu prezentacji przedstawień  
w każdą festiwalową niedzielę. Na-
grodę Publiczności ufundowaną 

przez p. Andrzeja Bujaka otrzy-
mali najmłodsi tegoroczni akto-
rzy z klasy „0” z Trzęsówki (60 od-
danych głosów), których mogli-
śmy podziwiać w przedstawieniu  
pt. „Lokomotywa”.
  Podczas Gali nastąpiło rów-
nież losowanie terminów wystę-
pów grup teatralnych na XVI Fe-
stiwal Teatrów. Rozpocznie się on 
19 listopada, a zakończy 3 grudnia 
2017r. Grupy teatralne, które zgło-
szą się dodatkowo, zostaną doloso-
wane przed rozpoczęciem prezen-
tacji.
  Podsumowaniu tegoroczne-
go Festiwalu Teatrów towarzyszy-
ły występy uczniów i absolwen-
tów naszej szkoły. Szkolna gru-
pa taneczna FLOW, którą two-
rzą uczennice II klasy gimnazjum, 
zaprezentowała się w trzech tań-
cach współczesnych. Z kolei Kon-
rad Krupa – uczeń klasy IV – wy-
konał utwór „Cichosza” w asyście 
dziewcząt z klas V i VI. Ponadto 
na deskach szkolnej sceny zapre-
zentował się zespół Bojcory zło-
żony z absolwentek naszego Gim-
nazjum. Dziewczęta corocznie wy-
stępowały na Festiwalu Mowy La-

sowiackiej w Cmolasie, przybliża-
jąc w ten sposób tradycje regionu. 
W ich wykonaniu mogliśmy obej-
rzeć sztukę pt. „Pranie”. Do wystę-
pu przygotowała ich p. Stanisława 
Magda.
  Zanim zabrzmiały „dźwięki fi-
nału” jubileuszowego XV Festi-
walu Teatrów, publiczność mogła 
podziwiać iluminację sztucznych 
ogni oraz wsłuchać się w piosen-
kę pt. „Circle of life” w wykonaniu 
p. Marioli Nycek, nauczycielki mu-
zyki w naszej szkole, której towa-
rzyszyła grupa taneczna dziewcząt  
z klas V i VI.
  „Tak oto teatr miesza się z fil-
mem, a film z teatrem, dwie nie-
ustannie przenikające się płasz-
czyzny, niosące nam wszystkim 
radość i rozrywkę” – tymi słowa-
mi, gospodarz uroczystości, pan 
Krzysztof Wrona, podziękował 
wszystkim przybyłym gościom za 
uczestnictwo w Gali i ogłosił, że 
XV Festiwal Teatrów uważa za za-
mknięty.

       E. Wilk, J. Fryc
źródło artykułu: http://zs.trzesowka.

org/2017/01/16/gala-xv-festiwalu-
teatrow-w-trzesowce/#more-1467
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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja życzą 

Dyrektor oraz Pracownicy
Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.


