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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności i niepowtarzalnej atmosfery.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Stanisław Sukiennik                                            
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas       

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas  
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Niech świąteczny czas 

wprowadzi do Państwa życia 

spokój, harmonię i radość, 

a w Państwa domach niech zagości 

prawdziwie rodzinna atmosfera 

pełna ciepła i miłości.

Dyrektor oraz Pracownicy

Samorządowego Ośrodka 

Kultury w Cmolasie.

Wydawca: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 
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Wieczór 
autorski 

z Anitą Róg.
  25 listopada 2017r. w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie odbył  wieczór autorski Anity 
Róg połączony z promocją jej to-
miku „Pisane ciszą”. Na spotkanie 
przybyli liczni goście wśród nich 
Władysława Stolarz pierwsza na-
uczycielka młodej poetki z Porąb 
Dymarskich, która na wstępie spo-
tkania przybliżyła sylwetkę Ani-
ty. Grono Literatów reprezentowa-
li: Ryszard Mścisz – poeta, krytyk 
literacki, a przede wszystkim re-
cenzent tomiku „Pisane ciszą”, Mi-
rosław Grudzień ze Stowarzysze-
nia Literackiego „Witryna” w Sta-
lowej Woli, prezes Mieleckiego To-
warzystwa Literackiego Zbigniew 
Michalski oraz wiceprezes Mielec-
kiego Towarzystwa Literackiego 

Stefan Żarów. W wydarzeniu wzię-
li udział samorządowcy, przedsta-
wiciele instytucji działających na 
terenie gminy Cmolas i lokalnych 
mediów rozgłośni radiowej Twoje 
Radio Cmolas i Korsa Kolbuszow-
skiego oraz wielu miłośników po-
ezji. Uroczystość rozpoczęła i po-
prowadziła dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Cmola-
sie Edyta Kus-Mokrzycka. Poezję 

z tomiku „Pisane Ciszą” zaprezen-
towali przyjaciele autorki Aleksan-
dra Kościelna, Sylwia Maziarz, Da-
wid Maciąg oraz sama młoda po-
etka, uczennica II Liceum Ogól-
nokształcącego im. M. Koperni-
ka w Mielcu związana z Mielec-
kim Towarzystwem Literackim. 
Oprawa artystyczna wieczoru zo-
stała wzbogacona śpiewem Anity, 
którą wsparła jej siostra Klaudia.

SOK Cmolas

KOZIENICE-CMOLAS
  W październiku został roz-
strzygnięty XV Ogólnopolski  
Konkurs Literacki im. Marii Ko-
mornickiej, którego organiza-
torem był Kozienicki Dom Kul-
tury im. Bogusława Klimczuka.
  Do konkursu zakwalifi kowa-
no 101 zgłoszeń, które ocenia-
ło trzyosobowe jury pod prze-
wodnictwem Andrzeja Zaniew-
skiego, członka Zarządu Głów-
nego Związku Literatów Polskich 
oraz członka ZAIKS-u. To wła-
śnie w tym konkursie młoda po-
etka z Porąb Dymarskich – Ani-
ta Róg - zdobyła I miejsce w kate-
gorii młodzież -poezja. Gratuluje-
my zdolnej poetce i życzymy kolej-
nych sukcesów na niwie literackiej! 

  A oto jeden z wierszy, któ-
re Anita wysłała na konkurs:

Gratulacje 
dla 

Anity!

Mój skarb

i znów chowam łzy 
do kieszeni 
jak najdroższe pieniądze 

płacę taką walutą
za długi 
zaciągnięte u Fortuny

los kołem się toczy
a moje kieszenie 
w płaszczu wciąż dziurawe 

więc okrada mnie
łotrzyni z całego 
majątku

Wł. Stolarz
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  XIV Festiwal Muzyków 
Ostrowy Baranowskie 2017 r. 
odbył się w dniu 05 listopa-
da 2017 roku o godz. 14.30 
w Wiejskim Centrum Kultu-
ry w Ostrowach Baranowskich. 
W tym roku po raz pierwszy w 
festiwalu wzięli uczniowie z te-
renu gminy Cmolas oraz gminy 
Niwiska. Organizatorem Festi-
walu była Szkoła Podstawowa w 
Ostrowach Baranowskich. 
  Festiwal Muzyków to kon-
frontacja solistów i zespołów 
muzycznych, wymiana do-
świadczeń na polu wykonaw-
stwa artystycznego, rozwijanie 
uzdolnień muzycznych dzieci i 
młodzieży, a także promowanie 
młodych artystów.
  Na festiwalu zaprezento-
wało się z 27 uczniów z tere-
nu Gminy Cmolas i Gminy Ni-
wiska. Wystąpiło 19 uczniów w 
kategorii soliści oraz 6 uczniów 
w kategorii zespoły. 
  Występy młodych artystów 
oceniało profesjonalne jury:
1. Pani Justyna Fedus – Absol-
wentka Akademii Muzycznej w 
Krakowie w klasie fortepianu. 
Pedagog i akompaniator szkół 
muzycznych.
2. Pani Anna Kwas  - wokalist-
ka zespołu „Wczorajszy” i „Hu-
dacy”, laureatka wielu konkur-
sów i przeglądów wokalnych.
3. Pan Jarosław Mazur – mu-
zyk, nauczyciel muzyki w szko-
le, doradca metodyczny przed-
miotu „muzyka’, założyciel ze-
społów folkowych „Kocirba” i 
„Hudacy”. Towarzyszy w wy-
stępach muzycznych Cmolasia-
nom, Dzikowianom, Raniżo-
wianom.
  O akustykę i nagłośnienie 
zadbał Pan Tomasz Wilk.

OSTROWY BARANOWSKIE

XIV Festi wal Muzyków 
Ostrowy Baranowskie 2017 r.
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w kategorii soliści klas 0-III
I miejsce - Natalia Sobolewska 

z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku
II miejsce - Julia Kosiorowska 

ze Szkoły Podstawowej w Siedlance
w kategorii Zespoły 

I miejsce - Zespół ALLEGRETTO 
ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce

II miejsce - Zespół ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce. 
w kategorii soliści klas IV-VII 

1. I miejsce - Klara Harchut SP w Niwiskach
2. II miejsce - Nikodem Kosiorowski SP w Cmolasie 
3. III miejsce - Kamila Chmielowiec SP w Siedlance

4. Wyróżnienie - Mikołaj Krzak SP w Trześni
5. Udział – Maria Łyżeń SP w Trześni

6. Udział – Kamila Tetlak SP w Siedlance
7. Udział – Łucja Wilczyńska SP w Cmolasie

8. Udział – Katarzyna Walaszek SP w Siedlance
9. Udział – Natalia Nowicka SP w Ostrowach Tuszowskich

10. Udział – Aleksandra Czajkowska SP w Trzęsówce
11. Udział – Aleksandra Kosiorowska SP w Hadykówce

12. Udział – Julia Kosiorowska SP w Siedlance
w kategorii soliści klas gimnazjum:

1. I miejsce – Daria Posłuszna SP w Trzęsówce
2. II miejsce – Karolina Harchut SP w Niwiskach
3. III miejsce – Mateusz Nowicki SP w Cmolasie 

4. Udział – Patryk Pająk SP w Cmolasie
Grand Prix XIV Gminnego Festiwalu Ostrowy Baranowskie 2017’ 

– Gabriela Fryc ze SP w Siedlance. 
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  W czasie Festiwalu Mu-
zyków przed wejściem do sali 
przygotowane była ekspozycja 
instrumentów muzycznych kra-
kowskiej hurtowni „Magnus” 
przygotowana przez Pana Ma-
cieja Szczepańskiego. Były tam 
instrumenty, które można było 
zakupić indywidualnie, była 
oferta dla dyrektorów szkół i 
nauczycieli chcących doposażyć 
szkoły.
  Hurtownia instrumentów 
„Magnus” ufundowała voucher 
dla zdobywcy Grand Prix na 
kwotę 200 zł. Festiwal urozma-
iciła i uświetniła występem for-
tepianowym Pani Justyna Fe-
dus. Obecni goście i uczestni-
cy mogli posłuchać najpopular-
niejszych utworów Chopina w 
jej wspaniałym występie. 
Wśród obecnych gości byli: Wi-
cewójt Gminy Cmolas Lesław 
Budzisz, Pani Prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Cmo-
las Halina Rozmus – Kosio-
rowska, Pani Iwona Soda dy-
rektor OWiR w Cmolasie, soł-
tys Ostrów Baranowskich Jerzy 
Magda, radny Dariusz Mielcza-
rek, prezes Stowarzyszenia Ko-
biet Bonitas Bożena Mielcza-
rek, dyrektorzy szkół Agniesz-
ka Magda, Krzysztof Wrona, Jó-
zef Babiarz, Krzysztof Surowiec, 
Maria Kraczkowska – poetka 
ludowa z Ostrów Baranowskich, 
Rada Rodziców działająca przy 
Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich, nauczycie-
le przygotowujący uczniów do 
występów, licznie zgromadzeni 
rodzice uczestników, mieszkań-
cy Ostrów Baranowskich i sym-
patycy festiwalu.
  Festiwal to wydarzenie kul-
turalne, ale także impreza pro-
mująca lokalne środowisko.
  Dowolność programowa i 
wykonawcza stwarza możliwość 

udziału wszystkim dzieciom i 
młodzieży zajmującej się grą na 
instrumentach, co daje szansę 
na zaistnienie w szerszym śro-
dowisku. W sposób szczególny 
należy docenić pracę występu-
jących dzieci i młodzieży.  Po-
dziękowania należy skierować 
do nauczycieli za podjęcie dzia-
łań jakim jest przygotowywa-
nie i zachęcanie młodych wyko-
nawców do udziału w Festiwalu. 
Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania  publiczności 
festiwalowej za miłą i ciepłą at-
mosferę oraz wszystkim uczest-
nikom, nauczycielom, dyrekto-
rom szkół, instytucjom i oso-
bom wspierającym organizację 
festiwalu, rodzicom i sympaty-
kom. Szczególne słowa podzię-

kowania za wsparcie kieruje-
my do Pana Wójta Gminy Cmo-
las Eugeniusza Galka, Pani Edy-
ty Kus – Mokrzyckiej – Dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie, Pani Ha-
liny Rozmus – Kosiorowskiej – 
Prezes Stowarzyszenia Rozwo-
ju Gminy Cmolas, Pani Marii 
Kraczkowskiej z Ostrów Bara-
nowskich, Pani Stanisławy Roż-
niał, Rady Rodziców przy Szko-
le Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich z jej przewod-
niczącą Panią Małgorzatą Rze-
szutek. Serdeczne podziękowa-
nia składamy Panu Tomaszowi 
Wilkowi, który bezinteresow-
nie czuwał nad akustyką w cza-
sie festiwalu.

Danuta Gacek
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  Od 1 września 2017 r. w Szko-
le Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie po raz 
kolejny ruszyła akcja ph. „Poma-
gaj razem z nami” - zbiórki plasti-
kowych nakrętek dla potrzebują-
cych dzieci - Mai Pyzińskiej z Pa-
dwii i Kacperka Serafi na z Maj-
danu Królewskiego. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w tej szczyt-
nej akcji, która będzie trwała do 
końca czerwca 2018 r., dziękując 
tym, którzy zaangażowali się do tej 
pory, wspierając niepełnosprawne 
dzieci.

 Koordynator akcji – 
pedagog szkolny Renata Krakowska

„Pomagaj razem z nami”

  Satyryczna opowieść o mał-
żeństwie rozbawiła cmolaską pu-
bliczność do łez. 22 października w 
Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie mieliśmy okazję obej-
rzeć farsę małżeńską pt.”Separacja” 
w wykonaniu artystów sceny Rode 
z Krakowa i Tarnowa. W rolach 
głównych wystąpili: Renata Nowic-
ka oraz Mariusz Marczyk. Główni 
bohaterowie, czyli Joanna i Patryk 
Kowalscy, po 25 latach wspólnego 
życia przeżywają kryzys. Przedsta-
wienie zaczęło się wzajemnym wy-
tykaniem sobie błędów i niedosko-
nałości z poprzednich lat. Małżeń-
stwo mieszka w oddzielnych po-
kojach, a ich największym proble-
mem jest brak zrozumienia dru-
giej osoby. Każde z nich ma własne 
przyzwyczajenia i poglądy, których 
się twardo trzyma. Wzajemne za-
rzuty są banalne, a zarazem bar-
dzo śmieszne. Satyryczne perype-
tie dwojga ludzi doprowadzają ich 
do tytułowej separacji, skutkiem 
czego spiskują przeciwko sobie. 
  W kolejnym akcie, w ele-
ganckich strojach i z nowymi na-
wykami spędzają ze sobą więcej 

CMOLAS

czasu, konwersują i jak to zwy-
kle w komediach bywa, wszyst-
ko kończy się szczęśliwie...
  Po całym spektaklu akto-
rzy otrzymali kwiaty i zosta-
li nagrodzeni gorącymi brawami. 

„Separacja” rozbawiła 
cmolaską publiczność

  Pan Mariusz Marczyk - re-
żyser sztuki zabrał głos, pro-
mując również swoje najnow-
sze książki „Przypadki męskiej 
nieśmiałości oraz „Portret Lizy”.

SOK Cmolas
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  W dniu 14.11.2017 r. w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w 
Cmolasie odbył się etap gminny 
konkursu LITERATURA I DZIE-
CI tym razem z podtytułem „Dzień 
bez komputera”. Celem Konkurs 
jest popularyzowanie dziecięcej li-
teratury, inspirowanie do nowych 
form pracy artystycznej i wycho-
wawczej, a także promocja osią-
gnięć artystycznych dzieci. W ra-
mach prezentacji konkursowej 
dzieci i młodzież szkół podstawo-
wych Gminy Cmolas zaprezen-
towały wybrane utwory w formie 
recytacji, inscenizacji i piosenki. 
W sumie zgłoszonych zostało 37 
uczestników w dwóch kategoriach 
wiekowych: kl. 0-III oraz kl. IV-VI.
  Jury w składzie: Przewodni-
cząca Bogumiła Kosiorowska – 
polonistka, Dyrektor SCK w Dzi-
kowcu, Krzysztof Kłoda – Mu-
zyk oraz Urszula Blat – Instruktor 
SOK w Cmolasie, dokonało oceny 
i przyznało następujące nagrody:
Kategoria klas 0-III 
recytacja:
I miejsce – Weronika Kaczmarska 
– SP w Ostrowach Baranowskich, 
autor utworu Marek Dąbrowski 
„...bo Paweł skakać chce”, 
opiekun: Danuta Gacek
II miejsce – Patrycja Witkowska 
- SP w Hadykówce, autor utworu 
Konrad Leszczyński „O rodzinie” 
opiekun: Monika Kosiorowska-
Puk
piosenka:
I miejsce – Klaudia Chmielewska - 
SP w Cmolasie, sł. Barbara Lewan-
dowska „Jak to przyjemnie masze-
rować”, opiekun: Justyna Augustyn
II miejsce ––Karol Lewandowski - 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Jagodniku, sł. Emilia Waśniow-
ska muz. Krzysztof Marzec „Jesien-
ne popołudnie”, 
opiekun: Anna Kuźma
Kategoria klas IV-VI
recytacja:

CMOLAS Podkarpacki Konkurs 
LITERATURA I DZIECI 
„Dzień bez komputera”
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I miejsce – Katarzyna Ruman – 
SP w Cmolasie, autor utworu 
Danuta Wawiłow „Wędrówka”, 
opiekun:  Halina Guściora
II miejsce –  Bartłomiej Ofi ara– 
SP w Trzęsówce, autor utworu 
Andrzej Waligórski „Zabytek” 
opiekun: Elżbieta Wilk
piosenka:
I miejsce – Zespół wokalny - 
SP w Cmolasie, sł. M Holm muz. 
B. Kownacki „Dzieciak postępowy” 
opiekun: Ewa Jóźwik
II miejsce – Zespół Allegretto SP 
w Hadykówce, sł. Jan Kasprzyk 
„Mój wolny czas” opiekun: Monika 
Kosiorowska-Puk
inscenizacja:
I miejsce – Grupa Teatralna z SP w 
Cmolasie, autor scenariusza Edy-
ta Urban, „Dzień bez kompute-
ra” reż. Edyta Urban, Halina Gu-
ściora, opiekunowie: Edyta Urban, 
Halina Guściora. Wszystkie dzie-
ci otrzymały dyplomy oraz drob-
ne upominki, a zwycięzcy zakwa-
lifi kowali się do etapu rejonowe-
go (powiat kolbuszowski i mielec-
ki) konkursu, który odbył się 22 li-
stopada 2017r. w Samorządowym 
Ośrodku Kultury i Sportu Gmi-
ny Mielec z siedzibą Chorzelowie.

Komisja w składzie: Małgorzata 
Hołowińska – wicedyrektor WDK 
w Rzeszowie oraz Kamil Nie-
miec – instruktor WDK w Rze-
szowie, po wysłuchaniu wszyst-
kich prezentacji dla uczniów 
Gminy Cmolas przyznała nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia: 
I kategoria wiekowa – klasy I-III
Nominacja do fi nału - Klaudia 
Chmielewska - SP w Cmolasie
Wyróżnienie – Karol Lewandow-
ski - SP w Jagodniku
Wyróżnienie – Weronika Kacz-
marska - SP w Ostrowach Bara-
nowskich

II kategoria wiekowa –klasy IV-VII
Wyróżnienie – Katarzyna Ruman - 
SP w Cmolasie 
Wyróżnienie – grupa teatralna - 
SP w Cmolasie
W eliminacjach fi nałowych Pod-
karpackiego Konkursu LITERA-
TURA I DZIECI, które odby-
ły się 5 i 6 grudnia w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie 
Klaudia Chmielewska ze Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie zdobyła 
WYRÓŻNIENIE – GRATULUJE-
MY!!!

SOK Cmolas
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OSTROWY TUSZOWSKIE

  Jak każdego roku w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich odbyła się wspaniała 
uroczystość upamiętniająca święto 
Edukacji Narodowej, czyli Dzień 
Nauczyciela.
Tego dnia uczniowie mieli okazję 
podziękować nauczycielom i pra-
cownikom szkoły za ciężką pra-
cę i trud włożony w edukację oraz 
wychowanie. Przepiękną laurką na 
tę okoliczność była niewątpliwie 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów przygotowana pod kie-
runkiem p. Katarzyny Fijoł.
Uczniowie przedstawili insceniza-
cję, w której zobrazowali, jak trud-
no być nauczycielem. Aktorzy za-
znaczyli również, że każdy sukces 
ucznia jest doceniany przez pe-
dagogów. Po części artystycznej 
przedstawiciele Rady Rodziców 
złożyli serdeczne życzenia wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom 
szkoły.

SP w Ostrowach Tuszowskich

Dzień Edukacji Narodowej

  Pierwszoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowach Tuszow-
skich są pełnoprawnymi ucznia-
mi. 12 października 2017r. odbyło 
się uroczyste pasowanie na ucznia. 
Był to wyjątkowy dzień. Przed 
przybyłymi rodzicami i nauczycie-
lami, „Pierwszaki” zaprezentowa-
ły program artystyczny przygoto-
wany pod czujnym okiem wycho-
wawczyń p. Alicji Bańki oraz p. Ka-
tarzyny Bajdy. Po części artystycz-
nej nastąpiła część ofi cjalna - uro-
czyste ślubowanie, po którym każ-
dy uczeń był osobiście pasowany 
na ucznia. Po uroczystości ucznio-
wie otrzymali drobne upomin-
ki i udali się na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców.

  SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY TUSZOWSKIE Pasowanie na ucznia



11

Kwartalnik nr 4/2017

  Dnia 10 listopada 2017r, odby-
ła się w naszej szkole akademia z 
okazji Święta Niepodległości. 11 li-
stopada 1918 roku to jedna z naj-
ważniejszych dat w historii Pol-
ski. Dzień ten przypomina o dąże-
niu kilku pokoleń Polaków do od-
zyskania, utraconej na skutek za-
borów niepodległości i odzyskaniu 
jej po 123 latach niewoli. Z oka-
zji Święta Niepodległości ucznio-
wie przedstawili widowisko arty-
styczno-historyczne, mówiące o 
odzyskaniu niepodległości przez 
Polaków i o powstaniu Państwa 
Polskiego w 1918 r. Przedstawie-
nie cieszyło się wysokim zaintere-
sowaniem i zostało przyjęte z en-
tuzjazmem przez widzów. Akade-

Droga do wolnościOSTROWY TUSZOWSKIE

mię przygotowały pani Dorota Ko-
peć i pani Teresa Babiarz. Wszyst-
kim akademia bardzo się podobała 

i mamy nadzieje, że pozostanie na 
długo w pamięci.

 SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY TUSZOWSKIE

„Andrzeju, Andrzeju,
Prosimy dziś Ciebie,
Pozwól nam zobaczyć,
Co pisane nam w niebie.”

  Co pisane im w niebie, spraw-
dzali we czwartek 30 listopa-
da uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowach Tuszowskich. 
Już od rana można było zauważyć, 
że coś się będzie działo. Koryta-
rzem szkolnym przemykały wróż-
ki, pachniało topionym woskiem. 
W powietrzu czuć było magię. W 
tym dniu wróżyli wszyscy ucznio-
wie klas 0-VII.
Był to niezwykły dzień, każdy z 
nas wróżył sobie z ręki, z kart, lał 
wosk. Wszyscy byli ciekawi swojej 
przyszłości. Wróżbom towarzyszy-
ła wesoła zabawa. W naszej szkole, 
jak co roku zorganizowaliśmy ja-
skinię wróżb, którą wszyscy chęt-
nie odwiedzali.

       SP w Ostrowach Tuszowskich

Jaskinia wróżb - Andrzejki
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Święto 
Misia 

w Centrum 
Edukacji 

Ekologicznej

  W dniu 29.11.2017 r. Cen-
trum Edukacji Ekologicznej i fi -
lia Biblioteki Publicznej w Ostro-
wach Tuszowskich zaprosiła dzie-
ci z oddziału przedszkolnego i klas 
początkowych z Ostrów Baranow-
skich i Ostrów Tuszowskich na ob-
chody Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia. 
  Mimo coraz nowocześniej-
szych i coraz atrakcyjniejszych za-
bawek, moda na misie nie przemi-
ja. Tego dnia każde dziecko przy-
było do centrum ze swoim ma-
łym lub dużym przyjacielem – Mi-
siem. Przybyły misie małe, średnie 
i duże, białe, brązowe, zielone itd.    
A każdy był piękny i wyjątkowy. 
  Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników wiele atrakcji- za-
bawy przy muzyce, zabawy z chu-
stą animacyjną, słuchanie bajki o 
przygodach słynnego misia Pu-
chatka oraz słodki poczęstunek. 
Ten dzień przyniósł najmłodszym 

OSTROWY TUSZOWSKIE

12

wiele uśmiechu. Jednak najwię-
cej radości sprawił dzieciom sam 
fakt zaprezentowania swojego mi-

sia kolegom i możliwość zabawy 
z pluszakiem.             

Dudek W.
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TRZĘSÓWKA

  „Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie, powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, ja jestem 
grze ich przytomny. Ja słucham, słu-
cham i patrzę poznaję – znane mi 
twarze ich nie ma – myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze...” Sło-
wami St. Wyspiańskiego, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Zygmun-
ta Nowakowskiego, pan Krzysztof 
Wrona rozpoczął XVI Festiwal Te-
atrów.
  Dzień 19 listopada, chłodny, 
ale pogodny, zgromadził na sali 
widowiskowo – sportowej licz-
nych gości. Gospodarz uroczysto-
ści serdecznie powitał małych i du-
żych aktorów, nauczycieli, opieku-
nów, reżyserów, rodziców, którzy 
już 16 lat wpisują się w tradycję 
szkoły. Słowa powitania popłynę-
ły także do jurorów XVI Festiwa-
lu Teatrów: pani Moniki Ochałek 
– reprezentanta Teatru Siemasz-
kowej w Rzeszowie, pana Stanisła-
wa Napiórkowskiego – uczestnika 
warsztatów aktorskich, współor-
ganizatora Radia Feniks oraz pani 
Justyny Niepokój-Gil – etnografa 
Muzeum w Kolbuszowej. Po czę-
ści ofi cjalnej nastąpiły prezentacje 
sześciu spektakli teatralnych. Gru-
pa Marionetka z SP w Hadyków-
ce z przedstawieniem „Zamiesza-
nie w Krainie Bajek”, grupa Smerfy 
z kl. „O” z SP w Jagodniku przed-
stawiła sztukę pt. „Karnawał u 
Smerfów”. Z kolei grupa uczniów z 
kl. VI pn. „Zielone Wzgórze” z SP 
w Trzęsówce przybliżyła kilka od-
słon z pobytu Ani Shirley na Zielo-
nym Wzgórzu u Maryli i Mateusza 
Cuthbertów. Dzieci z klas I – III ze 
szkoły w Jagodniku zaprezentowa-
ły sztukę pt. „Jaś i Małgosia uczą 
oszczędzania”. Grupa Iskierki z SP 
w Porębach Dymarskich zaprezen-
towała sztukę „Kot w butach” wg 
utworu Jana Brzechwy natomiast 
ostatnim występem w tym dniu 
była inscenizacja utworu „Kłopoty 
Burka z podwórka” w wykonaniu 

XVI Festi wal Teatrów w Trzęsówce

grupy przedszkolaków „Przyjacie-
le i miłośnicy zwierząt” z Trzęsów-
ki. Na tym zakończyła się pierwsza 
niedziela prezentacji teatralnych.
  26 listopada to kolejna, dru-
ga już niedziela z teatrem. Sala wi-
dowiskowo – sportowa w Szkole 
Podstawowej w Trzęsówce stała się 
miejscem spotkania aktorów i wi-
dzów. Tego popołudnia, w ramach 
XVI Festiwalu Teatrów, licznie ze-
brana publiczność miała przyjem-
ność obejrzeć osiem przedstawień. 
Jako pierwsi swoje umiejętności 
aktorskie zaprezentowali ucznio-
wie ze szkoły w Siedlance. Teatrzyk 
Fiku-Miku odsłonił dwie historie. 
Pierwsza to „Królowa Maruda” na-
tomiast druga to bajka ”Wścibska 
mucha”. Klasy gimnazjalne z Cmo-
lasu przedstawiły „Podróż Małe-
go Księcia w poszukiwaniu przy-
jaciół”. Uczniowie z grupy teatral-
nej Tępe Strzały z SP w Trzęsów-
ce zaprezentowali się w przedsta-
wieniu pt.”Kopciuszek”. Następnie 

na scenie  wystąpił zespół Siedlacz-
ki ze szkoły w Siedlance, który za-
prezentował sztukę pt. „O królu 
Głuptasku”. Młodsi uczniowie ze 
szkoły w Trzęsówce zaprezentowa-
li się w przedstawieniu pt.”Smok ze 
Smoczej Jamy” natomiast „Dziób 
w dziób” to tytuł przedstawienia, 
w którym wzięli udział uczniowie 
z SP w Wilczej Woli. Jako ostat-
ni na scenie wystąpili uczniowie 
ze szkoły w Ostrowach Tuszow-
skich. Przygotowali oni insceni-
zację fragmentu „Chłopów” Wła-
dysława Reymonta w spektaklu 
pt.”W sądzie”. Przedstawieniem 
tym zakończyła się druga festiwa-
lowa niedziela bogata w szereg do-
znań, pięknych prezentacji i barw-
nych strojów.
  3 grudnia to ostatnia już nie-
dziela prezentacji XVI Festiwalu 
Teatrów. Na sali zebrali się licznie 
widzowie, którzy z niesłabnącym 
apetytem na kolejną dawkę wrażeń 
przybyli, by z uwagą śledzić to, co 
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przygotowały grupy teatralne. Jako 
pierwszy zaprezentował się na sce-
nie zespół „Promyczki” z Przed-
szkola Niepublicznego Ochron-
ki św. Józefa z Cmolasu. Historia 
świętego wprowadziła wszystkich 
w dobry nastrój i była zapowie-
dzią kolejnych wrażeń teatralnych, 
które przygotował zespół „Porzu-
ceni” z SP nr 2 w Kolbuszowej w 
spektaklu „Odnowa od nowa”. Ko-
lejne grupy zadbały, by różnorod-
ność pomysłów podgrzewała at-
mosferę. Przed publicznością za-
prezentowały się: Grupa „Orlęta” 
z SP w Cmolasie w przedstawieniu 
pt.: ”Momo i złodzieje czasu” oraz 

grupa teatralna „Bez Nazwy” z SP 
nr 2 w Kolbuszowej, która zapre-
zentowała spektakl pt.:”Wózek”. 
Publiczność w skupieniu ogląda-
ła to, co miało miejsce na scenie, 
a następnie nagrodziła aktorów za-
służonymi brawami. Wszyscy tego 
wieczoru byli pod wpływem jakie-
goś szczególnego nastroju. Sprzy-
jała temu aura, która jakby spe-
cjalnie przygotowała się na na-
dejście gościa specjalnego - Świę-
tego Mikołaja. Kiedy już wszyscy 
zostali obdarowani słodkościami, 
nie mogło zabraknąć bajki, którą 
na zawołanie „wyczarowała” gru-
pa Krasnoludki z SP w Ostrowach 

Baranowskich. Na scenie zaszele-
ściły suknie, zabłyszczały ozdoby. 
Wszak bez tego nie byłoby bajko-
wej magii. Historia Kopciuszka za-
czarowała widzów. Na zakończe-
nie zaprezentowała się grupa gim-
nazjalna z Trzęsówki w spektaklu 
„Z rodziną na zdjęciu” i było to 
ostanie przedstawienie, ale nie 
ostanie spotkanie z aktorami i 
twórcami spektakli. Z niecierpli-
wością czekamy na werdykt jury i 
ogłoszenie wyników, które nastą-
pi 14 stycznia 2018 r. na uroczy-
stej Gali.

   źródło: http://zs.trzesowka.org/

  W dniu 14.12.2017 r. w Cen-
trum Edukacji Ekologicznej Pusz-
cza Sandomierska w Ostrowach 
Tuszowskich odbyło się uroczy-
ste podsumowanie kolejnej edycji  
Konkursu Śmieciosztuka pt. „Dru-
gie życie odpadów”.
  Jego celem było skierowanie 
uwagi dzieci i ich rodziców na ko-
rzyści wynikające z segregacji od-
padów, poznanie rodzajów surow-
ców wtórnych oraz ich powtórne-
go wykorzystania, zachęcenie do 
wspólnego spędzania czasu i twór-
czej działalności w rodzinach.
  Zadaniem konkursowym było 
przedstawienia własnego pomysłu 
na przestrzenną dekorację ogro-
dową, poprzez wykonanie ekolo-
gicznej fi gury z materiałów prze-
znaczonych do recyklingu lub ma-

OSTROWY TUSZOWSKIE Konkurs Śmieciosztuka 
„Drugie życie odpadów”

teriału przyrodniczego np. wikli-
ny, drewna, korzeni, mchu, kamy-
ków, szyszek.
  Uczestnicy konkursu wykazali 
się dużą pomysłowością, kreatyw-
nością i różnorodnością  użytych 

materiałów wykonując swoje pra-
ce.
  Komisja konkursowa w skła-
dzie: Renata Krakowska, Anna Lu-
lek, Jarosław Rzeszutek wyłoniła 
następujących laureatów:
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I miejsce- Ewelina Pachucka 
z mamą,
I miejsce -Antonina i Franciszek 
Wrzask z rodzicami
II miejsce- Eryk i Patryk Pająk  
z rodzicami

III miejsce- Filip Jachyra z mamą
Wyróżnienie: Milena Czachor  
z rodzicami
Gratulujemy wszystkim laureatom 
pomysłowości i zaangażowania  
w wykonanie prac konkursowych.

Rodzicom dziękujemy za uwrażli-
wienie swoich pociech na segrega-
cję odpadów co przyczynia się do 
ochrony środowiska.

  W. Dudek

W dniu 17.12.2017r. 
na Hali Widowisko Sportowej 
Ośrodka Wypoczynku i Rekre-
acji w Cmolasie rozpoczną się 
rozgrywki VI Edycji Gminnej 
Ligi w piłce nożnej halowej o 
Puchar Wójta Gminy Cmolas.  
W tym roku do rozgrywek zgło-
siły się następujące drużyny: 
Klub Sportowy TEMPO Cmo-
las, TEMPO Cmolas – Junio-

CMOLAS VI Edycja Gminnej Ligi 
w piłce nożnej halowej 

o Puchar Wójta Gminy Cmolas 
rzy Starsi, Klub Sportowy FLO-
RIAN Ostrowy Tuszowskie, 
Klub Sportowy OSTROVIA 
Ostrowy Baranowskie, Ludo-
wy Zespół Sportowy CERAMI-
KA Hadykówka, Ludowy Klub 
Sportowy VIGOR Trzęsówka V 

Edycję Gminnej Ligi Halowej 
wygrała drużyna Klubu Sporto-
wego OSTROVIA Ostrowy Ba-
ranowskie. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich kibiców do oglą-
dania zmagań naszych drużyn.

Terminarz rozgrywek
VI EDYCJI Gminnej Ligi w piłce nożnej halowej o Puchar Wójta Gminy 

1 KOLEJKA 17.12.2017 r.

16:00 TEMPO CMOLAS FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE

17:00 CERAMIKA HADYKÓWKA OSTROVIA OSTROWY BARANOWSKIE
18:00 VIGOR TRZĘSÓWKA TEMPO CMOLAS – JUNIORZY STARSI

2 KOLEJKA 30.12.2017r.

16:00 OSTROVIA OSTROWY BARANOWSKIE   FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE 

17:00 TEMPO CMOLAS VIGOR TRZĘSÓWKA
18:00 CERAMIKA HADYKÓWKA TEMPO CMOLAS – JUNIORZY STARSI

3 KOLEJKA 7.01.2018r.

16:00 VIGOR TRZĘSÓWKA OSTROVIA OSTROWY BARANOWSKIE

17:00 CERAMIKA HADYKÓWKA FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE
18:00 TEMPO CMOLAS TEMPO CMOLAS – JUNIORZY STARSI

4 KOLEJKA 14.01.2018r.

13:00 TEMPO CMOLAS CERAMIKA HADYKÓWKA 

14:00 FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE VIGOR TRZĘSÓWKA 
15:00 OSTROVIA OSTROWY BARANOWSKIE TEMPO CMOLAS – JUNIORZY STARSI

5 KOLEJKA 21.01.2018r.

13:00 TEMPO CMOLAS OSTROVIA OSTROWY BARANOWSKIE

14:00 CERAMIKA HADYKÓWKA VIGOR TRZĘSÓWKA
15:00 FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE TEMPO CMOLAS – JUNIORZY STARSI 

16.00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU
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  2 grudnia 2017 r. już po raz 
dziewiąty w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie od-
były się eliminacje konkursowe Fe-
stiwalu Mowy Lasowiackiej. Tema-
tem rokrocznie organizowanego 
konkursu jest twórczość zaprezen-
towana gwarą lasowiacką typową 
dla mieszkańców m.in. dzisiejsze-
go powiatu kolbuszowskiego. Zaś 
celem konkursu jest przypomnie-
nie, ożywienie  oraz popularyza-
cja gwary Lasowiackiej. Uczestni-
cy prezentowali się w czterech ka-
tegoriach: piosenka, monolog, re-
cytacja oraz inscenizacja. Ocenie 
natomiast podlegały: dykcja, in-
terpretacja tekstu, cechy typowe 
dla gwary lasowiackiej oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Do konkursu 
p.n. „Festiwal Mowy Lasowiackiej” 
w Cmolasie zgłosiło się 22 prezen-
tacje w kategorii wiekowej 0-III, 
IV-VI, VII- gimnazja, szkoły śred-
nie oraz dorośli. Dokonując oce-
ny Jury w składzie Romuald Gon-
dek, Janusz Radwański i Jarosław 
Mazur po wysłuchaniu wszystkich 
zgłoszonych do konkursu prezen-
tacji, postanowiło przyznać nastę-
pujące nagrody w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:
Kategoria klas od 0 – III 
Szkół Podstawowych – 
prezentacje indywidualne:
I nagroda – Hubert Magda 
ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich
II nagroda–Wiktoria Kaczmarska 
ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich
III nagroda – Kacper Kusak 
ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich
IV nagroda – Weronika Kaczmar-
ska ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich
Kategoria klas od 0 – III 
Szkół Podstawowych – 
prezentacje zespołowe:
I nagroda – Zespół Hadykowiacz-
ki ze Szkoły Podstawowej 

CMOLAS

Festi wal 
Mowy Lasowiackiej

w Hadykówce
Kategoria klas IV – VI SP – pre-
zentacje indywidualne:
I nagroda – Nikodem Kosiorow-
ski ze Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie
II nagroda – Natalia Dziuba 
ze Szkoły Podstawowej 
w Porębach Dymarskich
Kategoria klas IV – VI SP – 
prezentacje zespołowe:
I nagroda – Zespół Hadykowiacz-
ki ze Szkoły Podstawowej 
w Hadykówce
II nagroda – Grupa Teatralna ze 
Szkoły Podstawowej w Mazurach
III nagroda – Zespół Porębianki 
ze Szkoły Podstawowej 
w Porębach Dymarskich
Kategoria klas VII-gimnazja – 
prezentacje indywidualne:
I nagroda – Amelia Dudek 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Mielcu
I nagroda – Barbara Guźda 
ze Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie
Kategoria klas VII-gimnazja – 
prezentacje zespołowe:
I nagroda – Zespół Hadykowiacz-

ki ze Szkoły  Podstawowej 
w Hadykówce
Kategoria szkoła średnia – 
prezentacje zespołowe:
I nagroda – Bojcory - Klub Absol-
wentów ze Szkoły Podstawowej 
w Trzęsówce
Kategoria wiekowa: dorośli – 
prezentacje indywidualne:
I nagroda – Władysława Haracz 
z Dziennego Domu 
„Senior-Wigor” w Niwiskach
Kategoria wiekowa: dorośli – 
prezentacje zespołowe:
I nagroda - Zespół Ludowy 
Cmolasianie
  Festiwalu Mowy Lasowiackiej, 
który odbył się 17 grudnia b.r. i był 
okazją do podsumowania. Przed 
licznie zgromadzoną widownią za-
prezentowali się Laureaci konkur-
su oraz muzyka z lasowiackimi 
korzeniami pod kierownictwem 
Jarosława Mazura. Publiczność 
w tym dniu nie szczędziła braw.
Wszystkim dziękujemy za udział, 
miła atmosferę i zaangażowanie, 
a Zwycięzcom jeszcze raz serdecz-
nie gratulujemy!

                 SOK Cmolas
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UCHWAŁA Nr XXXII/212/17 RADY GMINY W CMOLASIE
dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cmolas na 2018 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) 
oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 2017r. poz. 328) uchwala się, co następuje;

§ 1
  Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określone poniżej na 2018 
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 3,97

2.
Opomiarowana woda z 
hydrantu do podlewania 

terenów zieleni (stadiony).
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 3,97

3. Pozostali odbiorcy Cena z 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 4,59

4. Wszyscy odbiorcy 
wymienieni w wierszu 1, 2 i 3 Stawka miesięczna opłaty abonamentowej zł/punkt odbioru 3,97

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 4,09
2. Pozostali odbiorcy Cena z 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 4,57

4. Wszyscy dostawcy 
wymienieni w wierszu 1 i 2 Stawka miesięczna opłaty abonamentowej zł/punkt odbioru 4,09

§ 2
1. Rzeczywisty koszt 1 m3 dostarczonej wody wynosi 4,59 zł. netto.
2. Rzeczywisty koszt 1 m3 odebranych ścieków wynosi 4,57 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.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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  17 listopada w Rzeszowskim Domu 
Kultury odbył się Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki  Dziecięcej i Młodzieżo-
wej. Nasz powiat reprezentowała Oli-
wia Urban, która spośród kilkudziesię-
ciu uczestników zakwalifi kowała się do 
fi nału. Głównym celem imprezy była 
popularyzacja polskiej muzyki rozryw-
kowej, jak również pomoc młodym wo-
kalistom w rozwijaniu ich pasji. Tego-
rocznych uczestników oceniało trzyoso-
bowe jury w składzie: Kasia Popowska 
(piosenkarka, kompozytorka, autorka 
tekstów, laureatka licznych nagród mu-
zycznych), Patrycja Zarychta (absol-
wentka wokalistyki jazzowej na Aka-
demii Muzycznej w Katowicach) oraz 
Arek Kłusowski (wokalista, kompozy-
tor, laureat programu ,,Th e Voice of Po-
land”). 
Oliwia nie zdobyła miejsca na podium, 
ale doświadczyła wielu niezapomnia-
nych wrażeń, które na pewno będą pro-
centować w kolejnych latach nauki.

         SP Cmolas

CMOLAS-RZESZÓW Ogólnopolski Festi wal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej.
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CMOLAS-RZESZÓW

Miło spędzony 
czas 

w Rzeszowie
  27 października klasy VI pod 
opieką p. Marii Bryk, p. Edyta 
Urban i p. Beaty Jabłońskiej uda-
ły się do Parku Trampolin i Pod-
ziemnej Trasy Turystycznej w Rze-
szowie.

  Instruktorzy przeprowadzi-
li z uczniami profesjonalną roz-
grzewkę, objaśnili zasady korzy-
stania z wszelkich atrakcji, na-
stępnie pod czujnym okiem trene-
rów mogli ćwiczyć skoki, poskoki, 
salta i przewroty. 
  Po godzinnej zabawie uczest-
nicy wycieczki pojechali na Rynek, 
aby  zwiedzić   piwnice i korytarze, 
które były budowane latami przez 
samych mieszkańców miasta. Pod-
ziemna sieć służyła im jako sklepy, 
zakłady produkcyjne, a w czasie 

wojen spełniała funkcję  schronu.  
Ciekawą atrakcją okazał się  Kory-
tarz Herbowy.
  Wyjazd do Rzeszowa wzbudził 
wiele pozytywnych emocji, o czym 
świadczyły uśmiechy i komentarze 
w drodze powrotnej do domu. Być 
może ta wycieczka zachęci naszych 
uczniów  do aktywniejszego spę-
dzania wolnego czasu  i zwiedza-
nia interesujących miejsc, które 
znajdują  się  blisko naszych okolic.

                         SP Cmolas

  Uczniowie klasy 3 „a” Szkoły 
Podstawowej im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w Cmolasie w ramach 
realizacji projektu edukacyjne-
go „Cztery żywioły” przygotowa-
ły z wychowawczynią p. Mariolą 
Wiśniewską inscenizację, ukazu-
jącą cechy i działanie żywiołów w 
przyrodzie. Każdy uczeń sam wy-
brał dla siebie rolę i samodzielnie 
wykonał strój, dodając charaktery-
styczne rekwizyty. Wspaniałą grę 
aktorską zaprezentowali przed-
szkolakom z Akademii Przedszko-
laka w Cmolasie. Mali widzowie 
uważnie się przyglądali i nagrodzi-
li trzecioklasistów wielkimi brawa-
mi i słodyczami.
  Młodzi aktorzy wystąpili też 
dla koleżanek i kolegów z klas 0 – 
2, którzy z ogromnym zaintereso-
waniem słuchali i podziwiali wy-

Żywiołowi Trzecioklasiści

stęp. Była to okazja do łatwego 
zrozumienia i zapamiętania treści 
przyrodniczych z zakresu – czte-
ry żywioły, które towarzyszą nam 
nieustannie w życiu codziennym.

  Trzecioklasiści zrealizowali w 
ten sposób dwa ważne cele – przy-
jemny i pożyteczny.

             M.W.
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Pędzą sanie, dzwonki dzwonią, 
płatki śniegu z wichrem gonią. 
A Mikołaj uśmiechnięty 
w worku wiezie nam prezenty… 

  Jak co roku z niecierpliwością 
i utęsknieniem wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Porębach 
Dymarskich czekali na pojawienie 
się niezwykłego gościa. Już od rana 
panowała niesamowita atmosfera. 
Na szczęście tegoroczna nietypo-
wa aura nie zmyliła Świętego Mi-
kołaja. Mimo braku białego puchu 
pojawił się 6 grudnia wraz z dwo-
ma aniołkami, które pomagały mu 
rozdawać prezenty. Jak się okazało 
tutejsze dzieciaki należą do wyjąt-
kowo grzecznych, ponieważ każdy 
otrzymał upominek i o dziwo nie 
było żadnych rózg. Obdarowani 

PORĘBY DYMARSKIE Wizyta Świętego Mikołaja

uczniowie odwdzięczyli się Miko-
łajowi wierszem i piosenką.
  Wizyta Mikołaja przyniosła 
wszystkim wielką radość. Dało się 

już poczuć świąteczną atmosferę. 
Mamy nadzieję, że Mikołaj będzie 
pamiętał o nas za rok. 

M.F.

  23 listopada uczniowie klas 
0-II Szkoły Podstawowej w Po-
rębach Dymarskich obchodzi-
li Dzień Pluszowego Misia. Z tej 
okazji zostali zaproszeni na zaję-
cia zorganizowane przez Bibliote-
kę Publiczną w Porębach Dymar-
skich. Mali czytelnicy przyszli na 
spotkanie ze swoimi pluszakami. 
Na dzieciaki czekało wiele „mi-
siowych’ atrakcji – wspólne czyta-
nie bajek, kolorowanie misiowych 
postaci oraz gry i zabawy. Nie mo-
gło zabraknąć również wspólnego 
zdjęcia z pluszowymi ulubieńcami. 
To było bardzo miło spędzone po-
południe, o czym świadczyły rado-
sne i uśmiechnięte buzie uczniów.

M. F.

PORĘBY DYMARSKIE Dzień Pluszowego Misia

  Dnia 01 października ucznio-
wie  Szkoły Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich odwiedzili 
piekarnię GS w Cmolasie. Podczas 
wycieczki dzieci miały możliwość 
zobaczyć jak wygląda piekarnia 

OSTROWY BARANOWSKIE Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich z wizytą 

w piekarni w Cmolasie
od środka. Słuchając opowiadania 
zwiedziły pomieszczenia, w któ-
rych wykonywana jest praca przy 

produkcji pieczywa. Obserwowa-
ły pracę urządzeń używanych do 
przygotowania i wypieku chleba, 
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  Gminna Biblioteka Publicz-
na w Cmolasie wspólnie ze Szko-
łami Podstawowymi w Hadyków-
ce, Jagodniku, Trzęsówce i Ostro-
wach Baranowskich już kolejny 
rok szkolny 2017/2018 prowadzi 
mobilny punkt biblioteczny. 
Bibliotekarz Oddziału dla dzieci  
i Filii w Ostrowach Tuszowskich 
i Trzęsówce raz w tygodniu przy-
jeżdża do szkół. Wizyty te mają 
na celu zachęcić dzieci do czyta-
nia i wyrobienia zamiłowania i na-

CMOLAS Biblioteka na kółkach

poznały składniki i etapy jego po-
wstawania. Duże wrażenie wzbu-
dził wielki piec do wypieku pie-
czywa a także panująca tam tem-
peratura. Nie zabrakło także po-
częstunku, którym były świeżutkie 
bułeczki i słodkie ciasteczka. Było 
interesująco, pachnąco i smacznie.
Dziękujemy Pani Prezes Gs Mał-
gorzacie Jemioło za możliwość 
zwiedzenia piekarni, a Panu kie-
rownikowi za umożliwienie po-
znania pracy piekarza i zapozna-
nia z tajnikami wypieku pieczywa. 

Danuta Gacek

wyku systematycznego korzysta-
nia z księgozbioru biblioteczne-
go. Ta forma działalności biblio-
teki cieszy się dużą popularnością, 
a uczniowie chętnie wypożyczają 
książki. W całej gminie, w każdej 
miejscowości jest Biblioteka Pu-
bliczna lub mobilny punkt gdzie 
duża rzesza czytelników może sko-
rzystać z bogatego księgozbioru 
z nowościami wydawniczymi. 
Jesteśmy nowoczesną biblioteką 

w pełni zautomatyzowaną w pro-
gramie bibliotecznym MAK+, 
gdzie czytelnicy mogą zamawiać 
książki przez Internet oraz prze-
glądać zbiory biblioteczne.
  Zapraszamy mieszkańców 
Gminy Cmolas do odwiedzenia 
bibliotek i skorzystania z ich bo-
gatego księgozbioru oraz miłego 
spędzenia wolnego czasu z dobrą 
książką.

                       D.Z

Podziel się, choć okruszek daj, 
dla Ciebie nic, dla kogoś raj. 
Bądź tym, który uśmiech daje, 
pomóż komuś i sam zostań 
Najlepszym Mikołajem!

  Jak co roku Szkolne Koło Cari-
tas działające w Szkole Podstawowej 
w Porębach Dymarskich zorganizo-
wało zbiórkę artykułów, aby pomóc 
w przygotowaniu paczek mikołaj-
kowych dla podopiecznych Pod-
karpackiego Hospicjum dla Dzieci 
w Rzeszowie. Uczniowie mogli po-
dzielić się z potrzebującymi słody-
czami, zabawkami, odzieżą czy ko-
smetykami. Zebrane dary zosta-
ły przekazane do siedziby hospi-
cjum. Dzięki tym drobnym gestom 
uczniowie mogli sprawić uśmiech 
na twarzach innych. 

M. F.

PORĘBY DYMARSKIE I ty zostań Świętym Mikołajem
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  Już pierwszego grudnia Miko-
łaj odwiedził dzieci w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach Baranow-
skich. Oprócz dzieci szkolnych na 
Mikołaja czekały także najmłodsze 
dzieci z naszej wioski. Niecierpli-
we oczekiwanie na przybycie nie-
codziennego gościa zostało nagro-
dzone.
  Mikołaj zawitał do naszej szko-
ły na wspaniałych saniach ciągnię-
tych przez renifery. Świadczy to o 
tym, że dzieci były grzeczne i za-
służyły na prezenty. Przybycie do-
stojnego gościa uświetnił program 
artystyczny przedstawiony przez 
uczniów oddziału przedszkolnego 
i klasy I pod kierunkiem opiekun-
ki świetlicy – Zofi i Kraczkowskiej 
- Magda. Dzieci śpiewały piosenki, 
recytowały wiersze, a uczniowie 
klasy II i III wykonały dla Mikoła-
ja układ taneczny.  Wszyscy otrzy-
mali prezenty. Wśród uczniów pa-

OSTROWY BARANOWSKIE Mikołaj w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich

nowało zdziwienie, że nikt nie do-
stał rózgi. Wszystkie dzieci razem 
z Mikołajem tańczyły i bawiły się 
pod kierunkiem nauczycieli.
  Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli spełnić w tym dniu 

marzenia naszych uczniów. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy 
pod adresem Świętego Mikołaja 
i mamy nadzieję że za rok znów 
odwiedzi naszych uczniów.

Danuta Gacek

  Dnia 5 grudnia 2017 r. odbył 
się V Wojewódzki Konkurs Eko-
logiczny ABC Ekologii w Przedbo-
rzu. Szkołę Podstawową im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmola-
sie reprezentowali: Nikodem Wil-
czyński – uczeń klasy 3 „a” (opie-
kun: p. Mariola Wiśniewska) i Ma-
teusz Janus – uczeń klasy 3 „b” 
(opiekun: p. Justyna Augustyn).
  Chłopcy z wielkim zaanga-
żowaniem przygotowywali się 

CMOLAS-PRZEDBÓRZ Ekologiczne zwycięstwo 
w województwie

do tego konkursu, pod czujnym 
okiem swoich wychowawczyń. Bo-
gactwo wiedzy ekologicznej wyka-
zali podczas pisemnego testu. Zwy-
cięzcą tego jakże ważnego konkur-
su został Nikodem Wilczyński, 
który zajął zaszczytne I miejsce w 
województwie. Mateusz Janus zdo-
był wyróżnienie. Były piękne dy-
plomy i ciekawe nagrody. Uczest-

ników konkursu odwiedził Miko-
łaj, który poczęstował „młodych 
ekologów” słodyczami.
Serdecznie gratulujemy uczniom 
i życzymy dalszych sukcesów.

            M. Wiśniewska
22
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  30 listopada 2017 r., zgodnie ze 
staropolskim zwyczajem, w Szko-
le Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie odbyły 
się ANDRZEJKI dla uczniów klas 
młodszych, zorganizowane przez 
wychowawczynie – p. Basię, p. Ju-
stynę, p. Mariolę, p. Jasię i p. Alinę.
  Były wróżby, tańce i wesoła 
zabawa. Wszyscy dobrze się bawi-
li i chętnie wróżyli. I chociaż każdy 
wróżenie traktował „z przymruże-
niem oka”, to jednak swoje wróżby 
„zapisywał w pamięci” w nadziei 
na ich spełnienie.
  To był wspaniały dzień, pełen 
atrakcji i wrażeń.

                    M. Wiśniewska

Andrzejki dla najmłodszych 
w Szkole Podstawowej 

w Cmolasie

Zajęcia 
z „PROJEKTOREM”

  12 grudnia 2017 r. w ramach 
programu Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „PROJEK-
TOR - wolontariat studencki” go-
ściliśmy w naszej szkole student-
ki - wolontariuszki z Fundacji Ge-
nerator Inspiracji. Realizowały one 

PORĘBY DYMARSKIE dwa projekty edukacyjne.
  Pierwszy z nich miał na celu 
przekazanie wiedzy o zdrowym 
odżywianiu. Uczniowie pracując w 
grupach przygotowywali zdrowe 
przekąski: „sok z krokodyla” oraz 
„cieciorellę”. Wolontariuszki zwró-
ciły również szczególną uwagę na 
styl zdrowego odżywiania, omó-
wiły dokładnie piramidę zdrowe-
go odżywiania oraz produkty spo-
żywcze z każdej grupy.
  Drugi z projektów to zajęcia 
plastyczne, na których dzieciaki 

wykonywały bożonarodzeniowe 
kartki, które pięknie przyozdabia-
ły kolorowymi cekinami, kokard-
kami i przeróżnymi naklejkami. 
Wykonane ozdoby zostaną prze-
kazane chorej Nikolce z Marzyciel-
skiej Poczty.
  Wszystkie dzieciaki były bar-
dzo zadowolone z zajęć o czym 
świadczyły gromkie brawa dla wo-
lontariuszek. 

       SP Poręby Dymarskie
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  Jury konkursu obradowało w 
składzie:
- prof. dr hab. Barbara 
Otwinowska (Instytut Badań 
Literackich), przewodnicząca
- Zofi a Teresa Kozłowska – 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Historycznego
- Anna Kwiatkowska – redaktor 
programu TVP Historia
- Adam Stasiński – kustosz Sali 
Tradycji Dowództwa Garnizonu 
Warszawa
- Aleksander Rowiński – sekretarz 
jury, redaktor Ofi cyny Literatów 
Rój-Film.
Zespołem recenzującym prace kie-
rował Romuald Karaś – przewod-
niczący Kapituły Nagrody im. Wi-
tolda Hulewicza. Jury w miesiącu 
czerwcu 2017 r. wyłoniło zwycięz-
ców, którzy zostali zaproszeni na 
Galę.
  5 listopada 2017 r. przed Na-
rodowym Świętem Niepodległo-
ści odbyła się w Warszawie Gala 
V edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historyczno-Artystyczne-
go „Pamięć Nieustająca”. Pod-
czas Gali uczniowie klas gimna-
zjalnych Szkoły Podstawowej im. 
prof. J. Czekanowskiego otrzyma-
li dyplomy i nagrody. Tytuł lau-
reata uzyskali: Bartłomiej Ba-

WARSZAWA-CMOLAS Ogólnopolski Konkurs Historyczno – 
Artystyczny „Pamięć Nieustająca”

biarz z kl. III b za pracę „Histo-
ria Żydów w Ostrowach Tuszow-
skich, Ostrowach Baranowskich, Ja-
godniku i Trzęsówce”, Krzysztof 
Magda z kl. III b za pracę „Wie-
czornica – Sprawiedliwi wśród na-
rodów”. Laur fi nalisty i wyróż-
nienie otrzymała Natalia Rębisz
 z kl. III c za opowiadanie „Piwni-
ca”. Opiekunem merytorycznym 
nagrodzonych prac jest nauczy-
cielka historii p. Zofi a Krzyżak. 
  Gala rozpoczęła się złożeniem 
wieńca przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza w asyście wojskowej 
na Placu Piłsudskiego przez dele-
gację laureatów konkursu. Dru-
ga część Gali i wręczenie nagród 
odbyło się w auli Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Odczy-
tane zostały listy od Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej do Zarządu Funda-
cji oraz szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych 
p. Jana Józefa Kasprzyka.  Piękne 
przesłanie do młodzieży wygłosił 
Witold Lisowski, znakomity autor 
wielu publikacji książkowych. Pani 
Joanna Pogórska – prezes Stowa-
rzyszenia Ostoja przy Wiśle, któ-
re jest organizatorem konkursu, 

pogratulowała wszystkim nagro-
dzonym, których prace zostały wy-
brane spośród tysiąca nadesłanych 
z całej Polski. Galę wzbogacił wy-
stęp Chóru Dziecięcego Grupy Re-
konstrukcji Historycznych Żołnie-
rzy Września 1939 Garnizonu Dę-
blin przy Stowarzyszeniu Regio-
nalnym „Małe Mazowsze” pod kie-
runkiem Tadeusza Kucharskiego. 
Uroczystość poprowadziła dzien-
nikarka Anna Popek.
  Konkurs objęty jest honoro-
wym patronatem MEN, a także: 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, IPN i innych 
instytucji naukowych oraz samo-
rządowych, prasy i telewizji. Skie-
rowany jest do uczniów klas gim-
nazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych. Głównym celem konkur-
su „Pamięć Nieustająca” jest: bu-
dowanie wśród dzieci i młodzie-
ży świadomości narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej, podkreśle-
nie znaczenia Małych Ojczyzn i lo-
kalnych bohaterów, zainteresowa-
nie historią współczesną Polski, 
podtrzymywanie i upowszechnia-
nie tradycji narodowych oraz pie-
lęgnowanie polskości.

      SP Cmolas
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Święto Jesieni
  W niedzielę 1 października 
Szkoła Podstawowa w Hadyków-
ce uroczyście obchodziła Święto 
Jesieni. Impreza plenerowa zgro-
madziła w tym roku wielu miesz-
kańców wsi. Przybyli nie tylko za-
proszeni goście, wśród których nie 
zabrakło rodziców i dzieci naszej 
szkoły ale też sąsiedzi z najbliż-
szej okolicy. Nasze Święto Jesieni 
ma charakter lokalny. Podczas te-

gorocznej drugiej już edycji królo-
wały dynia i jabłko.
  Impreza rozpoczęła się od 
krótkiego przedstawienia w wyko-
naniu dzieci z klas 0-III. Najmłodsi 
w wierszach odsłaniali walory dyni 
i jabłek, naszych rodzimych bomb 
witaminowych. Na stołach rodzice 
prezentowali domowe przetwory i 
potrawy tradycyjnej kuchni wyko-
nane z jabłek i dyni. Przygotowa-
no też mnóstwo smakowitości do 
degustacji takich , jak zupa krem z 
dyni, gulasz z dyni, pierogi z jabł-
kami, racuchy, ciasta, rogaliki, gril-
lowane jabłka i kompot. Na scenie 

przygrywała kapela Brzozoki, któ-
ra skocznymi utworami zachęcała 
do tańca. Dzieci skorzystały z wie-
lu przygotowanych dla nich atrak-
cji. Do wspólnej zabawy zapraszał 
animator. Powodzeniem cieszyły 
się: malowanie twarzy, dmuchana 
zjeżdżalnia, czy piłkarzyki. Tak oto 
w blaskach złotej jesieni, bo słoń-
ce nie żałowało swej obecności, ra-
dośnie spędziliśmy wspólne popo-
łudnie.
Dziękujemy uczniom za aktywny 
udział w imprezie, a rodzicom za 
pomoc.

Monika

  W słoneczny ranek 27 wrze-
śnia 2017 r. Szkoła Podstawowa 
w Hadykówce wybrała się na wy-
cieczkę do Pałacu w Kurozwękach. 
Każdy uczeń był tego dnia w do-
skonałym humorze. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od ekscytującej wę-
drówki w labiryncie kukurydzy z 
mapami w ręku. Następnie poje-
chaliśmy wozami westernowymi 
do zagrody bizonów, gdzie mogli-
śmy podziwiać z bliska te cieka-
we zwierzęta. Kolejną atrakcją na-
szej wycieczki były lochy pełne ta-
jemnic mieszczące się w pałacu. 
W towarzystwie pani przewodnik 
zwiedziliśmy również sale balową, 
komnaty oraz taras, a także wysta-
wy broni rycerskiej. Nareszcie na-
stąpił czas na chwilę odpoczynku i 
posilenie się kawałkiem pizzy. Po 
nabraniu nowych sił ruszyliśmy na 

HADYKÓWKA-KUROZWĘKI

plac zabaw. Mieliśmy okazję zaku-
pić również pamiątki z wycieczki. 
Miłym zakończeniem wyjazdu był 
spacer po Mini zoo, gdzie podzi-
wialiśmy przyjazne czworonogi. 
Zwierzęta serdecznie nas żegnały, 

a szczególnie osiołek, który wyko-
nał pożegnalny koncert na naszą 
cześć. Zmęczeni, ale równie zado-
woleni wracaliśmy do Hadykówki 
gotowi na nową przygodę.     

Justyna Szeliga

Z wizytą w Kurozwękach



26

Kwartalnik nr 4/2017

  W Cmolasie została otwarta 
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabili-
tacyjnego dla mieszkańców Powia-
tu Kolbuszowskiego. W ramach 
projektu „Sprzęt pomaga” reali-
zowanego przez Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej zostały utworzone 
4 wypożyczalnie na terenie woje-
wództwa podkarpackiego z czego 
jedna właśnie w naszym powiecie 
z siedzibą w budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej – Filia Cmolas.
  Projekt współfi nansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej i re-
alizowany jest w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 
VIII – Integracja społeczna, Dzia-
łanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych.
  Asortyment, którym dysponu-
je wypożyczalnia jest bardzo sze-
roki tak, aby móc zaspokoić po-
trzeby osób z różnymi schorze-

CMOLAS
Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego w Cmolasie
niami, dysfunkcjami czy niepeł-
nosprawnościami. Są to m. in. łóż-
ka elektryczne, materace przeciw-
odleżynowe, wózki inwalidzkie, 
kule, laski, chodziki, podnośniki, 
pionizatory, koncentratory tlenu, 
inhalatory, lampy, ciśnieniomie-
rze, ortezy oraz sprzęt do rehabili-
tacji ruchowej m. in. piłki, rower-
ki, steppery, wioślarze i in.
  Z usług wypożyczalni mogą 
skorzystać osoby, które mieszka-
ją w województwie podkarpackim 
na terenie niżej wymienionych po-
wiatów:

• Miasto Rzeszów
• rzeszowski
• kolbuszowski
• jasielski
• strzyżowski
• ropczycko-sędziszowski

  Ponadto muszą to być oso-
by niesamodzielne, u których ko-
nieczność korzystania ze sprzę-
tu pielęgnacyjnego, rehabilitacyj-
nego lub wspomagającego zosta-
ła potwierdzona odpowiednim za-
świadczeniem lekarskim.
  Sprzęt wypożyczany jest na 
6 miesięcy z możliwością prze-
dłużenia jeżeli wymagać tego bę-
dzie stan zdrowia. Należy wówczas 
przedłożyć kolejne zaświadczenie 
lekarskie.
  Wszystkie informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 
17 710-0147 lub w biurze wypoży-
czalni w Cmolasie – Filia Warszta-
tów Terapii Zajęciowej – Cmolas 
273 (naprzeciwko Domu Pomocy 
Społecznej).

Zapraszamy                           

Przełom trzeciego i czwar-
tego kwartału bieżącego 
roku tak jak sygnalizowa-
liśmy w poprzednim nu-
merze Panoramy ob� tował 
szeregiem inwestycji infra-
strukturalnych oraz rekre-
acyjno – sportowych. A oto 
nasza krótka relacja:

1. Drogownictwo
- zakończony został remont 

drogi gminnej Zakarczmie – 
Mycki w Porębach Dymar-
skich na długości 1,095 km. 
W ramach zadania została 
uzupełniona podbudowa z 
kruszywa łamanego natural-
nego oraz wykonano nową 

GMINA CMOLAS

nawierzchnię bitumiczną o 
szerokości 3,5 m. Po oby-
dwu stronach drogi wykona-
no pobocza gruntowe utwar-
dzone kruszywem o szero-
kości 0,75m. Prace wykona-
ne zostały w okresie od 25.08 

do 31.10.2017r, a ich wartość 
wyniosła 283.094 zł. (z bu-
dżetu gminy). Realizatorem 
była fi rma PBJ Infrastruktura 
S.A. z Kraśnika, wyłoniona w 
przetargu nieograniczonym. 

- budowa i modernizacja dróg 
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dojazdowych do gruntów 
rolnych w obrębach Ostrowy 
Tuszowskie i Poręby Dymar-
skie. W ramach zadania wy-
konana została nawierzch-
nia z kruszywa łamanego o 
długości 900m (Ostrowy Tu-
szowskie 500m., Poręby Dy-
marskie 400m.) i szeroko-
ści 3,5 m. Ponadto w Ostro-
wach Tuszowskich wykonane 
zostało 5 przepustów w miej-
scach zjazdu na posesje. Za-
danie zrealizowane zostało 
w terminie od końca sierp-
nia do 6.10.2017r. przez fi r-
mę: Usługi Załadunkowe i 
Transportowe Roboty Ziem-
ne – Robert Mokrzycki z Ha-
dykówki, wybraną w postę-
powaniu ofertowym. Koszt 
przedsięwzięcia zamknął się 
w kwocie 50.350 zł. w tym 
30.000 zł. pochodziło z dota-
cji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackie-
go. 

2. Oświetlenie uliczne
- w poprzednim numerze pisa-

liśmy o oświetleniu w Ostro-
wach Baranowskich. Fi-
nał inwestycji miał miejsce 

03.11.2017r., kiedy to lampy 
zostały włączone.

- prawie równolegle wykonane 
zostało w czasie od począt-
ku września do 30.11.2017r. 
oświetlenie osiedla na tere-
nie Hadykówki. Ustawiono 
5 nowych słupów, wykonano 
zasilanie napowietrzne i za-
montowano energooszczęd-
ne lampy LED. Wykonaw-
cą prac był Zakład Instalacji 
Elektrycznych – Jan Kubik z 
Cmolasu, wybrany w postę-
powaniu ofertowym. War-
tość robót wyniosła 29.834 zł.

3. Sport i rekreacja 
- rozbudowa placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Cmo-
lasie. Zakres rzeczowy tego 
zadania objął: demontaż zu-
żytych urządzeń istniejące-
go placu, wykonanie na po-
wierzchni dwukrotnie po-
większonej – nawierzchni 
bezpiecznej z granulatu kau-
czukowego oraz montaż no-
wych urządzeń. Miejsce za-
baw naszych milusińskich zy-
skało zdecydowanie na atrak-
cyjności i estetyce. Cykl inwe-
stycyjny zamknął się w cza-

sie od początku września do 
10.11.2017r. – tak, że pierw-
si „użytkownicy” z opiekuna-
mi pojawią się z pierwszymi 
promieniami słońca – wiosną 
przyszłego roku. Wykonawcą 
robót była fi rma APIS Polska 
Sp. z o.o. z Jarosławia, wybra-
na w przetargu nieograniczo-
nym. Koszt wyniósł 393.255 
zł. i skorzystaliśmy z 50% do-
tacji z programu szkolnego 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Nowe „oblicze” placu 
zabaw prezentujemy na za-
łączonym zdjęciu. Zaprasza-
my od wiosny dzieci i opie-
kunów. 

- rozpoczęły się prace przy bu-
dowie boiska szkolnego, wie-
lofunkcyjnego boiska do pił-
ki nożnej, bieżni i skoczni w 
dal przy Szkole Podstawowej 
w Trzęsówce. Zakres rzeczo-
wy obejmuje boisko do piłki 
nożnej i nawierzchni trawia-
stej z piłkochwytami, boisko 
wielofunkcyjne o nawierzch-
ni poliuretanowej ogrodzo-
ne piłkochwytami, bieżnię 
60mb o nawierzchni poliure-
tanowej oraz skocznię w dal. 
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Uczniowie 
Podstawowej 
w Ostrowach 
Baranowskich 

w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Cmolasie

  W październiku gościliśmy 
w bibliotece w Cmolasie. Dzie-
ci miały możliwość przejść mię-
dzy regałami w wypożyczalni dla 
dorosłych, zapoznać się z niezwy-
kle przyjazną wypożyczalnią dla 
dzieci oraz czytelnią. Dowiedzia-
ły się jak można stać się czytelni-
kiem biblioteki oraz jak wypoży-
czać książki.
  Wspólnie przypominały zasa-
dy zachowania w bibliotece oraz 
reguły dotyczące poszanowania 
książek. Wszystkim dzieciom bar-
dzo spodobały się kolorowe i bo-
gato ilustrowane książki, które z 
chęcią oglądały. Z zaciekawieniem 
wysłuchały fragmentu opowiada-
nia czytanego przez panią biblio-
tekarkę. Na zakończenie każdy 
uczeń otrzymał na pamiątkę za-
kładkę do książki.

Danuta Gacek

OSTROWY BARANOWSKIE

Dodatkowymi elementami 
będzie dobudowa ogrodze-
nia oraz droga dojazdowa do 
boisk z kostki brukowej. Za-
danie ukończone zostanie do 
końca lipca przyszłego roku. 
Uzyskaliśmy także dotację na 
jego realizację od Minister-
stwa Sporty i Turystyki w wy-
sokości 50% kosztów. Prze-
bieg inwestycji będziemy re-
lacjonować w kolejnych wy-
daniach „Panoramy”. Obecny 
wygląd placu budowy prze-
kazujemy na fotografi i.

UG
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  10 października 2017 r. 
na trwałe wpisał się w pamięć 
uczniów klasy I i dzieci z oddziału 
przedszkolnego Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowach Baranowskich. 
Tego dnia ofi cjalnie zostali przyję-
ci w poczet uczniów i przedszko-
laków szkoły. Uroczystość rozpo-
częła Pani Dyrektor, która przywi-
tała zebranych na sali: Pana Wój-
ta Gminy Cmolas Eugeniusza Gal-
ka, Panią Prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Cmolas – Pa-
nią Halinę Rozmus – Kosiorow-
ską, Pana Radnego wsi Ostrowy 
Baranowskie Dariusza Mielczar-

OSTROWY BARANOWSKIE Pasowanie na Ucznia 
i Przedszkolaka w SP 

w Ostrowach Baranowskich 
ka, Pana Sołtysa wsi Ostrowy Ba-
ranowskie – Pana Jerzego Magdę, 
Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. 
Jako pierwsze wystąpiły przed-
szkolaki. W krótkiej części arty-
stycznej pokazały jak dużo już się 
nauczyły. Pięknie recytowały wier-
sze i śpiewały piosenki. Następnie 
pierwszoklasiści również w czę-
ści artystycznej udowodnili, że są 
gotowi na to, by wstąpić w szere-
gi uczniów Szkoły Podstawowej. 

Po występach nastąpiło uroczy-
ste ślubowanie. Pani Dyrektor do-
konała aktu pasowania na Przed-
szkolaka -Zerówkowicza oraz na 
Ucznia. Podsumowaniem uroczy-
stości były prezenty ufundowane 
przez Radę Rodziców, Pana Wój-
ta, Panią Prezes i Pana Radnego 
i Sołtysa. Na koniec wszyscy udali 
się na słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców. 

      Danuta Gacek

  Dzień 20 października 2017r. po-
zostanie na długo w pamięci dzieci 
z Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie. Tego właśnie dnia odbyła się 
pierwsza ważna przedszkolna uro-
czystość – Pasowanie na Przedszko-
laka i Starszaka. Uroczystość rozpo-
częła się od powitania gości i przed-
stawienia części artystycznej, w któ-
rej młodsze „Biedroneczki” i starsze 
„Misie” zaprezentowały swoje umie-
jętności, dając tym samym dowód, 

CMOLAS Pasowanie 
na Przedszkolaka i Starszaka

jak dużo już potrafi ą. Były więc pio-
senki, wierszyki, zabawy z pokazywa-
niem i gra na jesiennych parasolach. 
Po części artystycznej, dzieci obie-
cały: nie grymasić i nie szlochać za-
wsze swoje panie kochać, grzecznie 
bawić się, w mig zajadać z talerzy-
ka, nauczyć się dziękować i porząd-
nie się zachować, zawsze być zucha-
mi i dobrymi kolegami. Następnie 

wójt Gminy Cmolas, Pan Eugeniusz-
Galek dokonał uroczystego pasowa-
nia każdego dziecka na przedszkola-
ka i starszaka. Na pamiątkę tego waż-
nego wydarzenia każdy przedszko-
lak otrzymał dyplom pasowania, pa-
miątkową poduszkę oraz mały słodki 
upominek. Wszystkim dzieciom ser-
decznie gratulujemy i życzymy wielu 
radości i sukcesów.  

           Akademia Przedszklaka

29
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  Jest takie jedno święto, którego 
w kalendarzu, być może nie znaj-
dziecie. Lecz wiedzą o nim dzieci 
i to już nie od dzisiaj. To święto 
nad świętami: DZIEŃ PLUSZO-
WEGO MISIA.
  W dniu 24 listopada wszyst-
kie dzieci z Akademii Przedszko-
laka w Cmolasie uroczyście ob-
chodziły Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia. W naszym przedszko-
lu obchodzenie tego święta to już 
tradycja. Tego dnia każde dziec-
ko przyniosło do przedszkola swo-
jego ulubionego przyjaciela „Plu-
szowego Misia”, który towarzyszył 
im przez cały dzień. Dzieci opo-
wiadały o swoich maskotkach, wy-
słuchały krótkiej historii powsta-
nia tego święta, opowiadały o zna-
nych bajkowych misiach, bawi-
ły się przy muzyce oraz tańczyły 

CMOLAS Dzień pluszowego misia

z misiami w rytm piosenki „Poko-
chaj pluszowego misia”. Ten dzień 
wywołał u dzieci wiele uśmiechów, 
jednak najwięcej radości sprawiły 
dzieciom odwiedziny prawdziwe-
go Pluszowego Misia. Cała zaba-
wa zakończyła się wspólnym po-

częstunkiem – wspaniałym pysz-
nym tortem w kształcie misia. 
W przyszłym roku znów zaprosi-
my do przedszkola wszystkie nasze 
najukochańsze misie bo „czy to ju-
tro, czy to dziś, wszystkim jest po-
trzebny Miś!”

          Akademia Przedszkolaka

  28 listopada Biedroneczki i 
Misie z Akademii Przedszkolaka w 
Cmolasie przeniosły się w magicz-
ny świat wróżb i zabaw andrzejko-
wych. Dzieci mogły „poznać swo-
ją przyszłość” – tą bliską... „ile pre-
zentów otrzymam od Mikołaja” i 
tą daleką… „kim będę w przyszło-
ści”. Wśród atmosfery tańca i za-
bawy znalazł się również czas na 
słodki poczęstunek. przygotowany 
przez nasze niezastąpione mamy. 
Na uroczystości pojawił się tajem-
niczy gość - Czarownica na mio-
tle, która przepowiadała dzieciom 
przyszłość i zapraszała do tań-

CMOLAS

ca. Nie zabrakło również trady-
cyjnego lania wosku. Andrzejko-
we zabawy z pewnością dostarczy-

ły wszystkim małym uczestnikom 
wielu niezwykłych przeżyć i emo-
cji.

Akademia Przedszkolaka

„Hokus-pokus, czary-mary 
niech się spełnią andrzejkowe czary”

  W czwartek 26 października 
w GOK w Majdanie Królewskim  
odbyła się XVI edycja Wojewódz-
kiego Przeglądu Pieśni Patriotycz-
no-Religijnej. Podczas zmagań 

HADYKÓWKA Muzyczne wyróżnienie
naszą szkołę reprezentował ze-
spół RONDO,w składzie: Wikto-
ria Brózda, Julia Serafi n, Magda-
lena Wójcik i Patrycja Witkowska. 
Dziewczynki zaprezentowały pio-

senkę pt. „Nasza Ojczyzna”. Jury 
przyznało zespołowi wyróżnienie. 
Serdecznie gratulujemy uczenni-
com i życzymy dalszych sukcesów.

Monika
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  W piątek 8 grudnia na pły-
walni krytej odbyły się XIX Mi-
strzostwa Gminy Cmolas w pły-
waniu. Do zawodów zgłosiło się 
ponad 130 zawodników z wszyst-
kich szkół z terenu Gminy Cmolas. 
Uczniowie startowali na dystansie 
25 metrów stylem dowolnym (kla-
sy I, II, III i IV) oraz 50 metrów 
stylem dowolnym i grzbietowym 
(klasy V, VII, VII oraz klasy gim-
nazjalne). Niezwykłe emocje wy-
wołał start sztafet mieszana 8 x 25 
metrów stylem dowolnym.
W poszczególnych kategoriach 
wiekowych zwyciężyli:

1. 25 m stylem dowolnym 
dziewcząt klasa I i II
1. Jagoda Urban SP Cmolas – 
czas 0,37,04
2. Eliza Mokrzycka – SP Ostrowy 
Baranowskie – czas 0,37,88
3. Julia Pakłos – NSP Jagodnik – 
czas 0,38,57
2. 25 m stylem dowolnym 
chłopców klasa I i II
1. Karol Lewandowski – 
NSP Jagodnik – czas 0,24,47
2. Szymon Lubera – SP Cmolas – 
czas 0,32,69
3. Michał Tworz – SP Cmolas – 
czas 0,34,63
3. 25 m stylem dowolnym 
dziewcząt klasa III i IV
1. Wiktoria Borowiec – 
SP Cmolas – czas 0,20,90
2. Gabriela Guźda – SP Cmolas – 
czas 0,22,40
3. Aleksandra Szuban – 
SP Cmolas – czas 0,26,16
4. 25 m stylem dowolnym chłop-
ców Klasa III i IV
1.Jakub Borowiec – SP Cmolas- 
czas 0,19,03
2. Piotr Szuban – SP Cmolas – 
czas 0,21,06
3. Jarosław Pogoda – SP Poręby 
Dymarskie – czas 0,23,20
5. 50 m stylem dowolnym 
dziewcząt klasa V, VI, VII
1. Roksana Gul – SP Cmolas – 

CMOLAS XIX Mistrzostwa 
Gminy Cmolas 

w pływaniu
czas 0,44,06
2. Natalia Nowicka – SP Ostrowy 
Tuszowskie – czas 0,53,62
3. Marta Posłuszny – 
SP Hadykówka – czas 0,55,31
6. 50 m stylem dowolnym 
chłopców klasa V,  VI i VI
1.Szczepan Wójcik – SP Cmolas - 
czas 0,32,16
2. Bartłomiej Ofi ara – 
SP Trzęsówka – czas 0,43,03
3. Hubert Urban – SP Cmolas – 
czas 0,47,97
7. 50 m stylem dowolnym 

dziewcząt klas gimnazjalnych
1. Magdalena Świst - 
Gim. Cmolas - czas 0,38,07
2. Regina Gul - Gim. Cmolas - 
czas 0,38,50
3. Kamila Piechota - 
Gim. Cmolas - czas 0,43,50
8. 50 m stylem dowolnym 
chłopców klas gimnazjalnych
9. 50 m stylem grzbietowym 
dziewcząt klasa V, VI, VII
1. Roksana Gul - SP Cmolas 
0,49,18
2. Marta Posłuszna – SP hadyków-
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ka – czas 0,57,65
3. Julia Halat – SP Poręby Dymar-
skie – czas 1,01,85
10. 50 m stylem grzbietowym 
chłopców klasa V, VI, VII
1. Szczepan Wójcik – SP Cmolas – 
czas 0,38,82
2. Sebastian Blicharz – 
SP Hadykówka – czas 0,53,90
3. Jakub Guźda – SP Hadykówka – 
czas 0,57,28
11. 50 m stylem grzbietowym 
dziewcząt klas gimnazjalnych
1. Regina Gul - Gim. Cmolas - 
czas 0,38,82
2. Magdalena Świst – 
Gim. Cmolas – czas 0,47,53
3. Kamila Piechota - 
Gim. Cmolas - czas 0,53,34
12. 50 m stylem grzbietowym 
chłopców klas gimnazjalnych
1. Michał Lubera – Gim. Cmolas – 
czas 0,33,05
2. Wiktor Starzec – Gim. Cmolas 

  08 grudnia uczniowie klas pią-
tych i szóstych pod opieką p. Anny 
Wilk i p. Edyty Urban pojechali 
do Muzeum Regionalnego i Cen-
trum Edukacji Dziecięcej w Stalo-
wej Woli. 
  Pierwszym punktem progra-
mu było obejrzenie wystawy Sta-
nisława Wyspiańskiego, która była 
dedykowana artyście w 110. rocz-
nicę śmierci. Przewodnik w spo-
sób barwny przedstawił artystę 
jako człowieka wszechstronnie 
utalentowanego. Ekspozycja zbu-
dowana jest wokół kilku kluczo-
wych wątków: Warsztat, Człowiek, 
Natura, Japonizm, Antyk, Typo-
graf. Wystawę zamyka przestrzeń 
dedykowana twórczości teatralnej 
malarza, w interpretacji Andrze-
ja Wajdy. Szkice, projekty kostiu-
mów, rekwizyty teatralne tworzą 
wyjątkowy klimat, dzięki któremu 
uczniowie mogli zobaczyć warsz-
tat reżysera i scenografa.
  Po obejrzeniu wystawy uda-
liśmy się autokarem do Centrum 

CMOLAS Światowa twórczość 
nie jest nam obca!

Edukacji Dziecięcej, aby zapo-
znać się z twórczością Leonarda 
da Vinci. Spod pędzla mistrza wy-
szły dzieła wpisujące się obecnie w 
kanon arcydzieł światowego ma-
larstwa, min. Mona Lisa i Dama z 
gronostajem. Uczestnicy wyciecz-
ki poznali działanie wynalazków 
wyprzedzających swoją epokę o 

kilkaset lat (w XV w. zaprojekto-
wał: czołg, spadochron, helikopter 
rower czy łożysko kulkowe).
  Obie wystawy były przygoto-
wane na bardzo wysokim pozio-
mie, a wiedza, jaką zdobyli nasi 
uczniowie na pewno pozostanie w 
ich pamięci.

   SP Cmolas

– czas 0,33,18
3. Paweł Wójcik – Gim. Cmolas – 
czas 0,33,43
Sztafeta 6 x 25 m stylem 
dowolnym szkół podstawowych
1. SP Cmolas
2. SP Hadykówka
3. SP Poręby Dymarskie

Sztafeta 8 x 50 m stylem 
dowolnym szkół gimnazjalnych
1. Gim. Cmolas
Uczestnicy zawodów otrzyma-
li medale, dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez Urząd 
Gminy w Cmolasie.

        OWiR Cmolas
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  Od września tego roku Szko-
ła Podstawowa w Cmolasie zo-
stała zakwalifi kowana do ogólno-
polskiego programu Związku Pił-
ki Ręcznej w Polsce oraz Minister-
stwa Sportu pod nazwą „Gramy w 
Ręczną”. W programie uczestniczy 
10 szkół z Województwa Podkar-
packiego.
  Dwudziestu jeden uczniów (4 
dziewczynki i 17 chłopców) z klas 
3 i 4 bierze udział w zajęciach na-
uczania i doskonalenia elemen-
tów gry w piłkę ręczną. Odbywają 
się one w formie gier i zabaw dwa 
razy w tygodniu. W ramach tego 
programu 15 reprezentantów wy-
jechało na Wojewódzki Festyn Pił-
ki Ręcznej, który odbył się w Sie-
niawie koło Rymanowa w dniu 
8.12.2017 r. Uczestniczyło w nim 
niemal 200 dzieci ze szkół całego 
województwa objętych tym pro-
gramem.
  Dzieci wystartowały w sze-
ściu różnych wyścigach z piłka-
mi oraz innymi przyborami taki-
mi jak: „Zamiana piłek”, „Kozło-
wanie piłek”, „Wyścig w workach”, 

CMOLAS - SIENIAWA Festyn Piłki Ręcznej 
w Sieniawie koło Rymanowa

Sztafeta z piłkami”,  „Wyścig z szar-
fami”, „Kółka ringo”. Nasi ucznio-
wie zwyciężyli w trzech spośród 
tych wyścigów, mimo, że rywaliza-
cja była zacięta i bardzo wyrówna-
na. Wszyscy byli bardzo zaangażo-
wani w walkę o zwycięstwo i dali 
z siebie wszystko. Najważniejsza 
jednak była dobra zabawa i przyja-
zna atmosfera, nawiązanie nowych 

znajomości i porównanie swo-
ich umiejętności z innym. Wszy-
scy nasi uczniowie otrzymali zło-
te medale i pamiątkowe dyplomy, 
a szkoła piękny puchar.
  Mimo zmęczenia zawodami i 
długą podróżą wrócili zadowole-
ni, szczęśliwi i pełni chęci do no-
wych zajęć.

          Jacek Tyczka
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  Wizyta świętego Mikołaja w  
Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie, to jeden z najbardziej ocze-
kiwanych przez dzieci dni w roku. 
Już od samego rana - 1 grud-
nia - przedszkolaki nasłuchiwa-
ły, czy nie słychać dzwoneczków 
Świętego Mikołaja. Tuż po śniada-
niu przybył do nas ten upragniony 
przez wszystkich Gość. Na jego wi-
zytę dzieci starannie się przygoto-
wały- nauczyły się wielu piosenek 
i wierszy. Spotkanie z Mikołajem 
minęło w bardzo miłej atmosferze 
i przyniosło dzieciom wiele rado-
ści. Przedszkolaki obiecały Miko-
łajowi, że będą grzeczne nie tylko 
od święta. Na koniec po tych za-

CMOLAS
Odwiedziny Świętego Mikołaja.
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pewnieniach Mikołaj obdarował 
je oczywiście prezentami. Dzień 
ten na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich przedszkolaków, a nie-

którzy z nich już od jutra nie będą 
mogli doczekać się kolejnej Jego 
wizyty.

            Akademia Przedszkolaka
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  12 listopada 2017 Hala Cmo-
las zamieniła się na jeden dzień 
w Taniec z Gwiazdami. Na parkie-
cie zaprezentowało się blisko 270 
par z następujących szkól Tańca:
1. A-Z – Przemyśl
2. AKADEMIA TAŃCA – 
Warszawa
3. AKADEMIA TAŃCA AS – 
Sosnowiec
4. AKSEL – Rzeszów
5. ArtDance – Kraków
6. AT MICZAŁOWSCY – Rze-
szów
7. BALANS – Lublin
8. BALLROOM – Lublin
9. BAWINEK – Kraków
10. CENTRUM TAŃCA – Radom
11.DŻET – Rzeszów-Boguchwała
12. ELIDA – Mielec
13. EMOTION – Góra Kalwaria
14. FAST-STEP Warszawa
15. GALA – Mielec
16. GASIEK – Rzeszów
17. GOLDEN DANCE – Przemyśl
18. GRACJA – Krosno
19. JUMP – Janów Lubelski
20. JUST DANCE – Stalowa Wola
21. K-STUDIO Krosno
22. KICK – Kielce
23. KIEPURA – Sosnowiec
24. KLASA – Tarnów
25. KORDASZEWSCY – 
Garwolin
26. Kuźnia Tańca Kraków

V Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego Cmolas 2017

CMOLAS

27. LATIN DANCE 
Dąbrowa Tarnowska
28. LATINO – Żabno
29. LIDER – Lublin
30. LORDANCE – Wodzisław Śl.
31. MAGIC-DANCE – Lublin
32. MERENGUE – Stalowa Wola
33. MYKA – Zamość
34. PODKARPACIE – Jasło
35. RESPECT DANCE 
Skarżysko-Kam.
36. RYTM – Chełm
37. SAMBA – Tarnobrzeg
38. SEMPRE – Kraków
39. SKT AGH – Kraków
40. ST CIEPŁY – Jaworzno
41. STARDANCE – Kraków
42. SUKCES – Jaworzno
43. Szk. Tańca Gutovskyi – 
Gliwice
44. SzT eMiKa – Tarnów
45. TAKT – Chełm
46. TAKT – Jarosław
47. THOMAS DANCE – Kraków
48. TOP – ART – Biłgoraj
49. ZAMEK – Lublin
50. ZŁOTA PARA – Dębica
  Serdeczne podziękowania za 
pomoc i wsparcie kierujemy do.
1. Gminy Cmolas
2. Lokalnej Grupa Działania 
Lasovia

3. Firmy Eden Net Group Cmolas
4. Firmy Vidok – Rudna Mała
5. Banku Spółdzielczego 
w Kolbuszowej
6. Zakładu Usług Elektrycznych 
Jan Kubik Cmolas
7. Gminnej Spółdzielni 
SCh Cmolas
8. Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas
9. Firmy OLIMP – 
Wiesław Kosiorowski Cmolas
10. Firmy AGAVI – Agnieszka 
Drapała Cmolas
11.  Benefi t Systems Warszawa
12.  Zakładu Przetwórstwa 
Mięsnego Kabanos w Przecławiu
13. Firmy – Usługi Gastronomicz-
ne Lucyna Hałka Nowa Dęba
Wielkie podziękowania za ogrom 
pracy, zaangażowania kierujemy 
dla Kierownictwa i podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Cmolasie i Kolbuszowej, którzy 
wykonali dla naszych par prze-
piękne pamiątkowe Statuetki.
Szczególne podziękowania za 
5-letnią współpracę kierujemy 
również dla oraz Pani Luizy Ko-
zioł i Marka Leś i Szkoły Tańca Eli-
da Mielec.

OWiR w Cmolasie
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