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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja!
życzą

Stanisław Sukiennik 
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas
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  Wszystko co dobre szybko się 
kończy – a w szczególności ferie 
– jest to czas odpoczynku od obo-
wiązków szkolnych. Jednak naj-
ważniejsze są miłe wspomnienia, 
a tych z pewnością uczestnikom 
ferii zimowych w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie nie 
będzie brakowało. W tegorocz-
nej ofercie zajęć każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś ciekawego i spę-
dzić wolny czas w atrakcyjny spo-
sób. Wśród oferowanych zajęć 
były: gry i zabawy stolikowe, in-
tegracyjne, ruchowe, zajęcia pla-
styczne, rękodzielnicze oraz spo-
tkanie z teatrem i wyjazd do kina.
  Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia plastyczne, w czasie 
których uczestnicy tworzyli piękne 
arcydzieła z użyciem przeróżnych 
technik. Uczestnicy wykonali pięk-
ne, różnobarwne karmniki, ob-
razy malowane na folii aluminio-
wej oraz walentynkowe świeczniki 
z masy solnej. Podczas aktywnego 
wypoczynku nie mogło zabraknąć 
wspólnych gier i zabaw, którym to-
warzyszyły emocje i rywalizacja, 
były także elementem integrują-
cym grupę i były dla dzieci relak-
sujące. Dodatkową atrakcją wypo-
czynkową dla uczestników ferii był 
udział w spektaklu teatrzyku Zielo-
ny Melonik pt. „Czar trzech słów”. 
Główną bohaterką sztuki była bar-
dzo kapryśna dziewczynka Krysia, 
która dzięki siedmiomilowym bu-
tom trafi a do krainy fantazji, po-
konuje złośnika Durduma, równo-
cześnie zdejmując zły czar z księcia 
zamienionego w żabę. Wszystko to 
udało się Krysi dzięki trzem pięk-
nym słowom: „proszę, przepra-
szam i dziękuję”. Ostatnią atrak-
cją kończącą tegoroczne ferie była 
wycieczka do kina w Nowej Dę-
bie na fi lm pt. „Gnomy rozrabiają”.
  Każdego dnia dzieci przycho-
dziły z uśmiechem i zadowole-
niem na twarzy, który dla prowa-

dzących zajęcia był najlepszym 
podziękowaniem i uznaniem. Fe-
rie dobiegły końca, jednak nie ma 

Ferie w Samorządowym 
Ośrodku Kultury

powodu do smutku, ponieważ zo-
stały nam piękne wspomnienia.

    SOK Cmolas
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OSTROWY BARANOWSKIE

  27 lutego 2018 r. w NSP w Ja-
godniku odbył się VII Gminny 
Turniej Warcabowy dla klas I-III. 
Celem konkursu była populary-
zacja zabawowej formy spędza-
nia czasu wolnego, kształtowa-
nie postawy sportowej rywaliza-
cji oraz rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień wśród dzieci. W tur-
nieju wzięło udział 21 uczniów 
z terenu Gminy Cmolas (SP Cmo-
las, SP Hadykówka, SP Trzęsówka, 
SP Ostrowy Tuszowskie, SP Porę-
by Dymarskie, SP Ostrowy Bara-
nowskie, NSP Jagodnik). Grze to-
warzyszyły miłe i niezapomnia-
ne emocje. Zawodnicy bardzo od-
powiedzialnie podeszli do każdej 
rozgrywki. Umieli przyjąć zwycię-
stwo jak i porażkę. Podczas roz-
grywek wyłoniono trzech najlep-
szych uczniów. Pierwsze i dru-
gie miejsce zdobyli uczniowie ze 
SP w Cmolasie – Kacper Zagroba 
i Wojciech Pastuła. Trzecie miej-
sce wywalczył uczeń z NSP w Ja-
godniku – Karol Lewandowski. 
Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie zostały nagrodzone. 
  Nagrody i puchary zostały sfi -
nansowane ze środków zebra-

VII Gminny Turniej Warcabowy 
w Jagodniku

nych w ramach 1% podatku prze-
kazane na „Nasze Jagódki” za 

2017 r. Gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy w przyszłym roku.

 Anna Kuźma

  W dniu 12 stycznia 2018 roku 
odbyło się w Wiejskim Centrum 
Kultury w Ostrowach Baranow-
skich spotkanie opłatkowe. Orga-
nizatorem spotkania była Szko-
ła Podstawowa w Ostrowach Ba-
ranowskich. Każdy, kto się na nim 
pojawił, został ciepło przyjęty i 
mógł poczuć radosną, rodzinną at-
mosferę Świąt Bożego Narodzenia.
  Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się przede wszystkim 
ostrowscy seniorzy, Ksiądz Pra-
łat parafi i Trzęsówka Tadeusz Ku-
lig, Wójt Gminy Cmolas Euge-
niusz Galek, Radny Wsi Pan Da-

Spotkanie opłatkowe 
w Ostrowach Baranowskich
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riusz Mielczarek, sołtys Pan Je-
rzy Magda, Pan Karol Ziętek, pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Zgromadzeni goście wypełnili od-
świętnie przystrojoną salę świetli-
cy. Spotkanie rozpoczęła Pani Dy-
rektor Danuta Gacek, która sło-
wami o nieprzemijającej wartości 
Świąt Bożego Narodzenia wpro-
wadziła wszystkich gości w pod-
niosły i wzruszający nastrój. Na-
stępnie rozpoczęła się część arty-
styczna. Na scenę wkroczyli mło-
dzi aktorzy, uczniowie szkoły, któ-
rzy z wielkim zaangażowaniem 
wczuwali się w swoje role. Zapro-
szeni goście mieli okazję obejrzeć 
przedstawienie jasełkowe. Wi-
dowisko zostało zaprezentowa-
ne przez uczniów klas 0-3. Dzie-
ci podczas występu nie tylko po-
kazały swoje talenty aktorskie, ale 
również zaśpiewały wzruszają-
ce pastorałki, które wprowadziły 
wszystkich w świąteczny nastrój. 
Wszyscy występujący zostali obfi -
cie obdarowani słodyczami przez 
Księdza, Pana radnego, sołtysa 
oraz Pana Mariana Zielińskiego.
  Po zakończeniu części arty-
stycznej nastąpił kulminacyjny 
punkt uroczystości, który stanowi-
ła wspólna modlitwa zainicjowana 
przez ks. Tadeusza Kuliga oraz ła-
manie się opłatkiem. Goście prze-
kazali sobie ciepłe, szczere i peł-
ne wzajemnej sympatii życzenia. 
Wójt Gminy Pan Eugeniusz Galek 
złożył życzenia świąteczne zgro-
madzonym na sali gościom. Zwró-
cił też uwagę na ogromną wartość 
takich spotkań opłatkowych opar-
tych na ciepłej rozmowie, wspól-
nym śpiewaniu kolęd oraz bliskiej 
obecności drugiego człowieka. 
Wszyscy goście mogli poczęsto-
wać się tradycyjnymi daniami wi-
gilijnymi przygotowanymi przez 
Panie Helenę Kościelną, Krysty-
nę Chudzik, Halinę Macina i Do-
rotę Macina.. Następnie goście wy-
słuchali koncertu kolęd w wyko-
naniu Pana Wiesława Rzeszutka 
oraz towarzyszącej mu solistki Syl-

wii Hanych. Spotkanie, a także ra-
dosny nastrój sprawiły, że rozmo-
wy i wspólne śpiewanie kolęd wy-
pełniały mury świetlicy w Ostro-
wach Baranowskich. Każdy gość 
wyszedł z drobnym świątecznym 
upominkiem, ponieważ na spo-
tkanie przybył również Mikołaj. 
Życzymy wszystkim Gościom uro-
czystości opłatkowej w Ostrowach 

Baranowskich, by za rok mogli 
się spotkać w tym samym gronie. 
Składamy serdeczne podziękowa-
nia za pomoc w organizacji spo-
tkania Panu Wójtowi Eugeniuszo-
wi Galkowi, Paniom Helenie Ko-
ścielnej, Krystynie Chudzik, Hali-
nie Macina, Dorocie Macina, An-
nie Kaczmarskiej, Elżbiecie Witas. 

Danuta Gacek
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  30 stycznia 2018 roku o godzi-
nie 12.00 w Niepublicznym Przed-
szkolu „Jagódka” w Jagodniku od-
była się uroczystość z okazji „Dnia 
Babci i Dziadka”. Zaproszeni se-
niorzy licznie przybyli, aby po-
dziwiać występy swoich wnucząt. 
Przedszkolaki w tym dniu w szcze-
gólny sposób chciały okazać swo-
im bliskim szacunek oraz podzię-
kować za miłość, cierpliwość i zro-
zumienie. Swój występ rozpoczę-
ły pięknym pokazem mody. Moż-
na było podziwiać kolekcję wio-
senną, jesienną, zimową oraz kar-
nawałową. Następnie z ogrom-
nym zaangażowaniem recytowa-
ły wierszyki przeplatane piosen-
kami. Swój występ zakończyły tań-
cem. Po części artystycznej go-
ście, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością wszystkim babciom i 
dziadkom złożyli życzenia. Byli to 
m.in. Marian Posłuszny- sekretarz 

JAGODNIK

Gminy Cmolas, Andrzej Gul- soł-
tys wsi Jagodnik, Ryszard Warzo-
cha- Radny wsi Jagodnik, Mał-
gorzata Szostak - Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia oraz Dorota Ter-
laga - dyrektor Niepublicznego 
Przedszkola w Jagodniku. Kolej-
nym punktem spotkania było roz-
danie przez przedszkolaków upo-
minków. Występ dzieci wywołał 

u dziadków ogromną radość oraz 
wzruszenie. Nie zabrakło rów-
nież pysznego poczęstunku przy-
gotowanego przez stowarzysze-
nie oraz Radę Rodziców. Gościn-
nie wystąpił też zespół instrumen-
talny ze szkoły muzycznej w Kol-
buszowej, który umilał czas senio-
rom grając kolędy i przyśpiewki.

 Aneta Guźda

Dzień Babci i Dziadka

  27 lutego 2018 r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich odwiedzili swo-
ich młodszych kolegów z Niepu-
blicznego Przedszkola „Ognisko” 
w Raniżowie, aby zaprezentować 
im przedstawienie pt. „Kopciu-
szek”. Przedstawienie opowiadało 
o przygodach Anielki, która wraz 
z ojcem trafi ła do domu macochy 
i jej córek. Na występ pojechało 
25 dzieci z klas 0, I II i III. Występ 
przed tak dużą publicznością oka-
zał się niemałym wyzwaniem, jed-
nakże przedstawienie okazało się 
być dużym sukcesem. Przedszko-
laki z ogromnym zainteresowa-
niem obejrzeli przedstawienie. Na 
koniec w sali słychać było grom-
kie brawa. Wszystkie dzieci zgod-
nie stwierdziły, że bardzo podobał 
im się występ starszych kolegów. 
Mali aktorzy obdarowani zosta-
li przez gospodarzy przepysznymi 
słodkościami. Uczniowie z uczu-

OSTROWY BARANOWSKIE

ciem satysfakcji i radości wrócili 
do szkoły. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy za zaproszenie Dyrektoro-
wi Przedszkola Panu Mieczysła-
wowi Burek. Panu Eugeniuszowi 

Występy aktorskie uczniów 
Szkoły Podstawowej 

w Ostrowach Baranowskich.

Galkowi Wójtowi Gminy Cmolas 
składamy podziękowania za do-
wóz uczniów naszej szkoły do Ra-
niżowa.

      Danuta Gacek
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  Na nasze smutki mają pyszne 
i słodkie rozwiązania, znajdą radę 
na każde zmartwienie – to nasze 
kochane Babcie i Dziadkowie. 21 
i 22 stycznia to szczególne dni w 
roku, w których możemy wyrazić 
naszą wdzięczność za ich trud i od-
danie oraz wszystko to, co od nich 
otrzymujemy – to Dzień Babci i 
Dziadka. Z tej okazji 21 stycznia 
2018 roku, w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Jagodniku odbyła 
się wyjątkowa uroczystość, na któ-
rą przybyli goście bliscy naszym 
sercom – Babcie i Dziadkowie. Po 
przywitaniu przez panią dyrektor 
szkoły – Dorotę Terlagę, swoje sło-
wa podziękowania za dobroć, mi-
łość i codzienną troskę, skierowa-
li nasi uczniowie. Oprócz monta-
żu słowno-muzycznego, zaprosze-
ni obejrzeli jasełka oraz pokazy ta-
neczne. Dzieci przygotowały rów-
nież upominki dla swoich Babć 
i Dziadków. Uczestnicy spotka-
nia byli poruszeni. W oczach nie-
których, można było dostrzec łzę 
wzruszenia, a wszystkie wystepy 
zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. Na obchodach święta Bab-

JAGODNIK Dzień Babci i Dziadka w Jagodniku

ci i Dziadka w naszej szkole obecni 
byli  także: wójt gminy Cmolas – p. 
Eugeniusz Galek, sołtys wsi Jagod-
nik – p. Andrzej Gul, radny wsi Ja-
godnik – Ryszard Warzocha. Zło-
żyli oni dostojnym gościom ser-
deczne życzenia: dużo, dużo zdro-
wia, uśmiechu, radości na każ-
dy dzień oraz pociechy z wnucząt. 
Po części ofi cjalnej Babcie i Dziad-

kowie zostali zaproszeni na kawę, 
herbatkę i poczęstunek, przygoto-
wany przez rodziców i zarząd sto-
warzyszenia.
  Wszystkim Kochanym Bab-
ciom i Dziadkom dziękujemy i 
jeszcze raz składamy najserdecz-
niejsze życzenia z okazji ich święta. 

         Paulina Rzeszutek

„W świecie zwyczajnych ludzkich spraw, 
każdy gdzieś pędzi, każdy gna.
Tam niezwykłą wartość w sobie ma.
Babcia z Dziadkiem, a ja kocham ich co dnia.” (…)

  Obchodzone 21 stycznia Świę-
to Babci i dzień później Święto 
Dziadka  to symboliczna uroczy-
stość w kalendarzu Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowach Baranow-
skich. Tak naprawdę każdego dnia 
w roku, dziadkowie myślą i trosz-
czą się o swoje wnuki. To właśnie 
oni potrafi ą cierpliwie wysłuchać 
zwierzeń i marzeń, które rodzą się 
w małych główkach dzieci.
W tym roku na uroczystość za-
proszone zostały wszystkie babcie 
i dziadkowie z Ostrów Baranow-
skich, także Ci, którzy nie mają już 
wnucząt w szkole.
Ta niecodzienna uroczystość od-
była się 27 stycznia 2018 r. w Wiej-

OSTROWY BARANOWSKIE Dzień Babci i Dziadka 
w Ostrowach Baranowskich

„Serce jest bogactwem, 
którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, 
ale które się ofi arowuje” 

         (Gustaw Flaubert)
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skim Centrum Kultury w Ostro-
wach Baranowskich. Uroczystość 
rozpoczęła Pani Dyrektor Danu-
ta Gacek, która serdecznie przy-
witała przybyłych gości i złoży-
ła  życzenia wszystkim babciom 
i dziadkom. Zaproszeni goście, 
babcie i dziadkowie oraz Seniorzy 
z Ostrów Baranowskich, licznie 
przybyli na spotkanie, gdzie wypa-
trywały ich podekscytowane i roz-
iskrzone oczy wnucząt. Swą obec-
nością uświetnili także naszą uro-
czystość: Ksiądz Prałat Tadeusz 
Kulig, Wójt Gminy Cmolas – Pan 
Eugeniusz Galek, Radny Pan Da-
riusz Mielczarek, Sołtys Pan Jerzy 
Magda, Panie ze Stowarzyszenia: 
„Bonitas”, Prezes Klubu Sportowe-
go Pan Julian Mikoś.
W pięknie udekorowanej sali, 
uczniowie zaprezentowali naj-
pierw przedstawienie pod tytułem 
„Kopciuszek”, a następnie wiersze, 
piosenki i życzenia. Aktorzy otrzy-
mali burzę braw, która była jak 

najbardziej zasłużona. Mali artyści 
z przejęciem prezentowali swoje 
umiejętności, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. Na-
stępnie przyszedł czas na złożenie 
życzeń przez dzieci ukochanym 
babciom i dziadkom. Wszystkie 
babcie zostały obdarowane przy-
gotowanymi bukiecikami kwiatów, 
a dziadkowie serduszkami. Nie 
obyło się także bez życzeń od Księ-
dza Prałata Tadeusza Kuliga, dla 
którego wiele  z przybyłych babć 
i dziadków to byli uczniowie. Na-
stępnie życzenia złożył Pan Wójt 
Eugeniusz Galek, który nie szczę-
dząc ciepłych słów, życzył Senio-
rom wielu szczęśliwych lat w zdro-
wiu i pogodzie ducha oraz Pan 
Sołtys Jerzy Magda, Radny Da-
riusz Mielczarek, Pan Marian Zie-
liński, były wieloletni radny.
Dzieci obdarowane zostały mnó-
stwem słodyczy przez zaproszo-
nych gości: Księdza Tadeusza Kuli-

ga, Pana Wójta Eugeniusza Galka, 
Pana Radnego, Pana Sołtysa, Pana 
Mariana Zielińskiego.
  Uroczystość zwieńczył poczę-
stunek, podawany przez nieza-
wodnych rodziców, podczas któ-
rego nie brakowało okazji do roz-
mów i wspomnień. Spotkanie zo-
stało uatrakcyjnione dzięki opra-
wie muzycznej, o którą zatroszczy-
li się Pan Radny oraz Pan Sołtys. 
Do Tańca przygrywał Pan Wiesław 
Rzeszutek oraz towarzysząca mu 
solistka Pani Sylwia Hanych. Był to 
niezwykły dzień nie tylko dla dzie-
ci, ale przede wszystkim dla Babć 
i Dziadków. Dzień, w którym go-
ściło wiele uśmiechów, wzruszeń 
i radości…
Dlatego też dziękujemy wszystkim 
Babciom i Dziadkom za ich bez-
graniczną miłość, dobroć, ciepło i 
jeszcze raz życzymy Im dużo, dużo 
zdrowia oraz długich lat życia.

Danuta Gacek

  W sobotnie popołudnie 13 
stycznia b.r. w sali widowiskowej 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Cmolasie w świątecznym klima-
cie po raz kolejny odbył się Wie-
czór Kolęd połączony z wystawą 
prac plastycznych związanych z te-
matyką Bożego Narodzenia. Twór-
cami wystawy jest Pani Kazimiera 
Zagroba - autorka Ikon oraz dzie-
cięca grupa plastyczna działająca 
w Samorządowym Ośrodku Kul-

Wieczór Kolęd w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie
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tury w Cmolasie, której instruk-
torem jest Pani Bernadetta Ślęzak. 
W melodie kolęd i pastorałek 
wsłuchujemy się i śpiewamy tyl-
ko raz do roku, w okresie Bożego 
Narodzenia. Żeby więc nasycić się 
najpiękniejszymi polskimi, świą-
tecznymi melodiami mieszkańcy 
gminy Cmolas mieli okazję spo-
tkać się w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury. Każdy z obecnych 
mógł napełnić się pięknem instru-
mentalnego wykonania kolęd, któ-
re przygotowali Nikodem Wilk /
kontrabas/, Jan Niezgoda /skrzyp-
ce/, Konrad Siuzdak /gitara/. Na 
scenie również można było podzi-
wiać występ Oliwi Urban uczenni-
cy SP w Cmolasie, która zaśpiewa-
ła przepiękna kolędę „Jesus Malu-

sieńki”. Następnie na scenie wystą-
pił Zespół Ludowy Cmolasianie, 
w wykonaniu którego wszyscy ze-
brani usłyszeli takie kolędy i pasto-

rałki „Wśród nocnej ciszy”, „Józe-
fi e stajenki nie szukaj”, „Najświęt-
sza Panienka”, „Słyszę z nieba mu-
zykę” i „Z narodzenia Pana”. Na 
koniec na scenie pojawił się zespół 
w składzie: Anna Mazan – śpiew, 
Karol Węgrzyn – pianino, Aga-
ta Kret – skrzypce, Urszula Dziu-
ba – gitara. Zespół wykonał kilka 
pięknych i znanych kolęd, wśród 
nich: „Kolęda Maryi”, „Gdy ślicz-
na Panna”, „Kolęda dla nieobec-
nych”, „Skrzypi wóz”, „Zaśnij dzie-
cino” i „Bóg się rodzi”. 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 Cmolas

„ Wszyscy bawią się wspaniale, 
jak to bywa w karnawale”

24 stycznia 2018 roku w Niepu-
blicznym Przedszkolu „Jagód-
ka” w Jagodniku odbyła się zaba-
wa choinkowa. Tego dnia już od 
rana w przedszkolu pojawiły się 
kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były za bohaterów znanych 
bajek. W sali przedszkolnej moż-
na było spotkać wróżki, królewny, 
motylki, policjantów, strażaków, 
rycerzy oraz wiele innych postaci. 
Zabawę taneczną prowadził Pan 
Damian, który angażował wszyst-
kich do wspólnej zabawy. Dzie-
ci wesoło bawiły się przy dźwię-
kach znanych piosenek. Były plą-

JAGODNIK

sy, zabawy, tańce oraz konkursy. 
W przerwach dzieci posiliły się 
smacznym ciastem oraz hot-do-

Zabawa karnawałowa 

giem przygotowanym przez Radę 
Rodziców. 

       Aneta Guźda
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  4 marca b.r. w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Cmolasie odbyły 
się Finały Futsalowej Podkarpac-
kiej Ligi Mistrzów. Na całodniowe 
zmagania do Cmolasu przyjechała 
rekordowa liczba 20 drużyn z całe-
go województwa, tj:

1. Heiro Futsal Rzeszów II 
(Rzeszowska Liga Futsalu mistrz)
2. KS Zaczernie 
(RLF Rzeszów wicemistrz)
3. Projektant Rzeszów 
(RLF Rzeszów III miejsce)
4. MAAWSport Lubaczów 
(obrońca tytułu)
5. Tempo Cmolas
(gospodarz, mistrz Ligi Cmolas)
6. KORMED FUTSAL TEAM 
Lubaczów (Zwycięzca ligi fi rm)
7. Red Bull Futsal Team Wiązow-
nica (Zwycięzca Ligi Wiązownica)
8. Bronx Team 
(zwycięzca Ligi Zarzecze)
9. Maaw Sport Przeworsk 
(wicemistrz Zarzecze)
10. LKS CZERWONI CEWKÓW 
(vicemistrz ligi Stary Dzików)
11. Serwatka Żabno (fi nalista 
turnieju Radomyśl nad Sanem)
12 Mako-Drew Team 
(zwycięzca ligi Radomyśl Wielki)
13. Mistrz Ligi Stalowa Wola 
14. RKS Chuwdu Dukla 
(zwycięzca pucharu Dukli)
15. Onduline Polska Mielec 
(zwycięzca ligi Mieleckiej)
16. Kańczuga Team 
(wicemistrz Przeworsk)

CMOLAS Finały Futsalowej Podkarpackiej 
Ligi Mistrzów w Cmolasie

17. LKS Start Lisie Jamy 
(Mistrz ligi Lubaczowskiej)
18. Huragan Gniewczyna
19. Biali Murzyni – Przeworsk 
(Mistrz ligi przeworskiej)
20. Husaria Chałupki 
(3 miejsce liga Przeworsk)

  Po całodziennych zmaganiach 
blisko 200 zawodników zwycięz-
cą 6 Podkarpackiej Ligi Mistrzów 
została drużyna Salon SMD LED 
Oświetlenie Lampy z Rzeszowa. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
KORMED FUTSAL TEAM Luba-
czów natomiast trzecie drużyna z 
Zarzecza. Indywidualne nagrody 
otrzymali:
1. Najlepszy bramkarz Kamil Ko-
pyto - SMD LED Rzeszów
2. Król Strzelców – Hubert Bober 
– Maawsport Przeworsk

3. Najlepszy Zawodnik- Adrian 
Szyszka – SMD LED Rzeszów
  O randze imprezy świadczy 
całodzienna transmisja na żywo w 
internecie oraz wspaniały doping 
licznej publiczności.

 OWiR Cmolas

  W dniu 16 lutego dzieci z kla-
sy „0” uczestniczyły w warszta-
tach poświęconych zdrowemu sty-
lowi życia i odżywiania. Z ogrom-
ną przyjemnością podjęły się wy-
znaczonych zadań. Rozpoznawa-
ły owoce, warzywa, klasyfi kowały 
pod względem koloru oraz odga-
dywały zagadki, związane z tema-
tyką warsztatów. Następnie panie 

JAGODNIK - CMOLAS Klasa ,,0” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku 
na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Cmolasie
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pracujące na warsztatach zaprosi-
ły wszystkie dzieci do przygotowa-
nia zdrowych ekologicznych sała-
tek: warzywnej i owocowej. Każdy 

uczestnik kroił potrzebne skład-
niki, a następnie wszyscy razem 
mieszali i konsumowali wykonany 
produkt. Były to bardzo pouczają-

ce zajęcia.

 Wychowawca 
Katarzyna Lewandowska

1010
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Nowa ustawa weszła w życie
  Z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpoczęła działalność nowa instytucja zarządzająca gospodarką 
wodną – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jest to konsekwencją zmiany ustawy 
Prawo wodne, która wprowadza również szereg opłat za korzystanie z wód w tym opłatę popular-
nie zwaną „od deszczówki”. Ustawa nałożyła na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek na-
liczania tej opłaty, natomiast pieniądze będą odprowadzane do nowo powstałej rządowej instytucji 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 90 %. Pozostałe 10 %  pozostanie w gminie 
na poniesienie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowań i naliczeniem opłat. Przepisy 
precyzują, że opłata za deszczówkę dotyczy, ogólnie rzecz biorąc, posiadaczy nieruchomości więk-
szych niż 35 000 m2 lub tych, którzy zabudowali działkę w przynajmniej 70 %. Ustawa ogranicza 
wysokość opłaty, która nie może być wyższa niż 1 zł za m2 na rok. 
Opłaty te są naliczane za zmniejszenie retencji naturalnej z powierzchni biologicznie czynnej na 
obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji. Ustawa ta zakreśliła nowy poszerzony system zgód ad-
ministracyjnych w zakresie gospodarki wodami, które to uprawnienia np. w zakresie wydawania 
oceny wodno prawnej i innych wymagań wodno prawnych, a także wydawania deklaracji zgodno-
ści z celami środowiskowymi. Uprawnienia te uzyskały organy Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego „Wody Polskie”.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło od Rad Gmin między innymi zatwierdza-
nie taryf zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Jest to skomplikowane zagadnienie tym bardziej, 
że przedsiębiorstwa wodociągowe jak ZUK Cmolas musiały do dnia 12 marca złożyć wyliczenia i 
uzasadnienia proponowanych cen do Wód Polskich. Wymagane dokumenty tj. tabele i inne zasady 
i warunki obliczenia cen wody dostarczanej jak i odbioru ścieków zostały opublikowane 2 marca. 
Natomiast ustawa, na podstawie której są one wydane jest z 27 października 2017 roku tj. z przed 
ponad trzech miesięcy. Przedsiębiorcom pozostawiono więc jedynie tydzień na przygotowanie bar-
dzo pracochłonnych i ważnych dokumentów.
  Jak ceny wody i ścieków  będą przyjęte przez Wody Polskie trudno przewidzieć. 
  Czas pokaże  - a samorządowcy z niepokojem odnotowują kolejne rozwiązanie centralizują-
ce – pozbawiające gminy dotychczasowych kompetencji.

UG Cmolas
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TRZĘSÓWKA

  10 marca 2018 r. tradycyjnie 
jak co roku w Wiejskim Domu 
Kultury w Trzęsówce odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet, którego organizatorem 
była Rada Sołecka na czele z Sołty-
sem Trzęsówki Ryszardem Sukien-
nikiem oraz Radni Gminy Cmolas 
z Trzęsówki na czele z Przewod-
niczącym Rady Stanisławem Su-
kiennikiem. Na uroczystość przy-
było blisko sto pań – mieszkanek 
Trzęsówki. Każda z przybyłych ko-
biet otrzymała kwiaty oraz życze-
nia od organizatorów. Uroczystość 
poprowadził Sołtys Wsi Trzęsów-

CMOLAS

Dzień Kobiet w Trzęsówce
ka, a do Jego życzeń z okazji Dnia 
Kobiet życzenia dołączyli zapro-
szeni goście: Wicestarosta Kol-
buszowski Pan Wojciech Cebu-
la, Wójt Gminy Cmolas Pan Euge-
niusz Galek, Radna Województwa 
Podkarpackiego Pani Ewa Draus, 
Stanisław Sukiennik – Przewod-
niczący Rady Gminy Cmolas, Dy-
rektor SOK w Cmolasie Pani Edyta 
Kus-Mokrzycka, a w imieniu Posła 
RP Zbigniewa Chmielowca wystą-
pił jego asystent Pan Jacek Olszo-
wy.
  Po życzeniach nastąpiły po-
dziękowania dla sponsorów uro-

czystego spotkania. Po części ofi -
cjalnej wszyscy odśpiewali gło-
śne sto lat na cześć kobiet i przy-
stąpili do wspólnej biesiady przy 
smacznym poczęstunku, przygo-
towanym przez panie z Rady So-
łeckiej. Wieczór uświetnił występ 
Koła Gospodyń Wiejskich ,,Pry-
mule” z Mechowca. Panie w estra-
dowych strojach zaśpiewały wiele 
znanych biesiadnych przyśpiewek 
oraz przedstawiły program kaba-
retowy. Wspaniała atmosfera spo-
tkania trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

„Moja Babcia i Mój Dziadek 
to wspaniali są Dziadkowie” 
- tymi słowami rozpoczyna-
liśmy uroczystości związane 
ze Świętem Babci i Dziadka 
w Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie. 

  Na uroczystość przybyli, bar-
dzo licznie dziadkowie przed-
szkolaków. Na początku wnuczę-
ta przypomniały jak ważną rolę 
w życiu każdego dziecka pełnią 
dziadkowie. Ukochanym babciom 
i dziadkom dziękowano za cierpli-
wość, opiekę i czas, jaki poświęcają 

swoim wnuczętom oraz za ogrom 
bezinteresownej miłości. Następ-
nie złożono życzenia dużo zdro-
wia oraz tego aby wnuczęta do-
starczały powodów do dumy i ra-
dosnego uśmiechu. Przedszkolaki 

bardzo wdzięcznie i szczerze wy-
raziły swoje przywiązanie i szacu-
nek kochanym Babciom i Dziad-
kom prezentując bogaty program 
artystyczny. Swoim najbliższym 
dzieci wręczyły niespodzianki: 
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kalendarz oraz duży kwiat przy-
gotowany w przedszkolu wspól-
nie ze swoimi paniami. Do życzeń 
dołączył się wójt Gminy Cmolas 
p. Eugeniusz Galek, który zaszczy-
cił nas swoją obecnością oraz Pani 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas p. Halina Rozmus-
Kosiorowska. 
Uroczystość zakończono wspólną 
biesiadą przy stole zastawionym 
domowym ciastem przygotowa-
nym przez rodziców oraz wspól-
nymi zabawami, konkursami dla 
dziadów, babć i wnucząt. Był to 

dzień niezwykły, nie tylko dla dzie-
ci, ale także dla zaproszonych go-
ści, dzień pełen wzruszeń, uśmie-
chów, radości. Babciom i dziad-

kom życzymy raz jeszcze „Wszyst-
kiego dobrego!”

Akademia Przedszkolaka

  W roku szkolnym 2017/2018 
Szkoła Podstawowa im. Zygmun-
ta Nowakowskiego w Trzęsówce 
po raz kolejny włączyła się w ogól-
nopolską akcję zbierania włócz-
ki na „Tęczowe kocyki dla Anioł-
ków”. Akcja ta zrzesza wolontariu-
szy rękodzielników, którzy z ze-
branej włóczki robią kocyki, rożki 
i czapeczki dla dzieci urodzonych  
z wadami śmiertelnymi. Wykona-
ne prace oddawane są do szpitali, 
gdzie służą do zawijania dzieciątek 
i w tych zawiniątkach oddawane 
są rodzicom. Często ten niewiel-
ki gest jest jedynym pocieszeniem 
dla tych rodziców, w tak ciężkich 
dla nich chwilach.
  Samorząd Uczniowski prze-
prowadził zbiórkę włóczki i z ze-
branych materiałów udało się zro-
bić zestawy kocyków (rożków) 

TRZĘSÓWKA Tęczowe kocyki dla Aniołków

wraz z czapeczkami. Do każdego 
zestawu dołączono niezapominaj-
kę dla rodziców. Wykonane pra-
ce zostały przekazane do Krakow-
skiego Szpitala Uniwersyteckiego 

na Oddział Kliniczny Położnictwa 
i Perinatologii.

M. Pluta-Ślusarz
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CMOLAS

Karmnik 
dla ptaków

  W Szkole Podstawowej im. 
Zygmunta Nowakowskiego w 
Trzęsówce, odbył się konkurs pt. 
„Karmnik dla ptaków”, zorgani-
zowany przez Samorząd Uczniow-
ski i Szkolne Koło Wolontariatu. 
Dzieci wraz z rodzicami wykona-
ły piękne, pomysłowe i oryginal-
ne„ stołówki dla ptaków”. 23 lute-
go nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu i wręczenie nagród ufundo-
wanych przez Nadleśnictwo Kol-
buszowa. Karmniki zawieszone 
na drzewach są teraz ozdobą tere-
nu szkoły. Dzieci zadbają o to, by 
ptakom do końca zimy nie zabra-
kło pożywienia. Gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim nagrodzo-
nym:

TRZĘSÓWKA

KATEGORIA I – KLASY 0 – III
I miejsce: Michał Ślusarczyk, 
Dawid Ślusarczyk
II miejsce: Maja Olesiak, 
Julia Mokrzycka
wyróżnienie – Jakub Magda, 
Marcin Jeł, Laura Bieleń, 
Błażej Mokrzycki, 
Krzysztof Jachyra, Kacper Mycek
udział – Emilia Dziuba, 
Maja Jachyra, Milena Mokrzycka

KATEGORIA II – KLASY IV – VI
I miejsce – Szymon Mokrzycki
II miejsce – Konrad Kostuj
III miejsce – Julia Magda

KATEGORIA III – KLASY VII, II 
– III GIMNAZJUM
I miejsce – Justyna i Gabriela Skiba
II miejsce – Wiktoria Gazda
III miejsce – Klaudia Magda

 SP Trzęsówka

  „Nasi sąsiedzi - Mój zielony 
świat” - to hasło tegorocznej edy-
cji Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego, którego celem głów-
nym jest nawiązanie i umacnianie 
kontaktów oraz współpracy mię-
dzynarodowej poprzez kulturę i 
sztukę. W konkursie tym, Szkołę 
Podstawową im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w Cmolasie reprezen-
tuje 10 uczniów:
• Karolina Stec - klasa IV b - 
opiekun p. Alina Stec;
• Anna Myszka - klasa IV b - 
opiekun p. Alina Stec;

„Nasi sąsiedzi - Mój zielony świat”
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• Natalia Wilk - klasa IV b - 
opiekun p. Alina Stec;
• Patrycja Miroś - klasa V II a - 
opiekun p. Renata Krakowska;
• Amelia Ozga - klasa V II b - 
opiekun p. Renata Krakowska;

• Gabriela Urbańska - klasa V II a - 
opiekun p. Renata Krakowska;
• Julia Kobylska - klasa V II b - 
opiekun p. Renata Krakowska;
• Damian Szczepanek - klasa V II 
a - opiekun p. Renata Krakowska;

• Kinga Kobylarz - klasa III a gim-
nazjum - opiekun p. Renata Kra-
kowska;
• Paulina Mycek - klasa III a gim-
nazjum - opiekun p. Renata Kra-
kowska. SP Cmolas

  W lutym 2018 r zostało prze-
kazane na potrzeby rehabilitacji 
małej Mai Pyzińskiej 230 kg plasti-
kowych nakrętek, które są zbiera-
ne w Szkole Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmolasie 
w ramach akcji charytatywnej pt. 
„Pomagaj razem z nami”. Na rzecz 
Mai można przekazać również 1% 
podatku (wszelkie informacje w 
tej sprawie zawierają ulotki, które 
znajdują się na tablicach ogłoszeń 
w szkole). Pamiętajmy, że „Nadzie-
ja przychodzi do człowieka wraz z 
drugim człowiekiem”.

Koordynator akcji - 
pedagog szkolny 

Renata Krakowska

CMOLAS „Pomagaj razem z nami”

  Czas Świąt Wielkanocnych jest 
związany bardzo mocno z trady-
cją malowania pisanek. W zależ-
ności od rodzaju zdobienia świą-
teczne jajka mają różne nazwy: 
drapanki, kraszanki, pisanki, okle-
janki.  W związku z  tym 15 mar-
ca w Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Ostrowach Tuszowskich roz-

OSTROWY TUSZOWSKIE

18

Warsztaty zdobienia pisanek
poczęły się warsztaty zdobienia pi-
sanek. Mogą w nich uczestniczyć 
chętni uczniowie tutejszej szkoły 
podstawowej. Dekorowanie pisa-
nek to doskonała okazja do pozna-
nia różnorodnych technik zdobie-
nia jajek m.in. techniki decoupage, 
sznurkowej, wyklejanej. Uczest-
nicy mają okazję nauczyć się jak 

tworzyć ozdoby świąteczne, a przy 
tym mogą wykazać się pomysło-
wością w ich zdobieniu. Ten bar-
dzo kreatywny czas jest świetną 
okazją przygotowania do zbliżają-
cych się Świąt Wielkiej Nocy.

CEE 
w Ostrowach Tusz.
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  Dnia 14 stycznia 2018r. w Szko-
le Podstawowej w Trzęsówce odby-
ła się uroczysta Gala XVI Festiwa-
lu Teatrów. W sceniczną atmos-
ferę pięknego, zimowego wieczo-
ru zgromadzonych gości wprowa-
dził gospodarz uroczystości, pan 
Krzysztof Wrona słowami Stani-
sława Wyspiańskiego z wiersza do 
Adama Chmiela. 
Czy koncepcja teatru ogromne-
go Stanisława Wyspiańskiego jest 
wciąż aktualna? Warto zauważyć, 
że tak naprawdę cały współczesny 
świat stał się „teatrem ogromnym”. 
Czyż nie zobaczymy go w telewi-
zji, na ekranie komputera albo w 
pejzażu wielkich miast? Dzisiejsza 
sztuka przełamuje wszelkie formy, 
wychodzi na ulice. Przekraczając 
własne ramy staje się częścią naszej 
codzienności: przedmiotem użyt-
kowym, rodzajem rozrywki, spo-
sobem na depresję, formą reklamy, 
życiem. I jeżeli w tym świecie  nasz 
mały szkolny teatr zdoła odegrać 
chociażby najmniejszą rolę to suk-
ces jego będzie ogromny. 
  Gospodarz uroczystości po-
witał serdecznie licznie zgroma-
dzonych gości zaproszonych, pu-
bliczność, aktorów, ich rodziców, 
znajomych, którzy swoją obecno-
ścią uświetnili Galę XVI Festiwa-
lu Teatrów. Życzył, by czas spę-
dzony w szkolnym teatrze upły-
wał w miłej i przyjaznej atmos-
ferze. Galę poprowadziły pa-
nie: Natalia Wrona i Barbara Re-
izer, które przybliżyły zebranym 
dane statystyczne XVI Festiwalu. 
W dwudziestu przedstawieniach 
na scenie zaprezentowało się 240 
aktorów z 11 szkół naszego po-
wiatu, a w  przygotowanie spekta-
kli zaangażowało się 38 nauczycie-
li.  Prezentacje trwały 425 minut, a 
materiał festiwalowy został zapisa-
ny na pamiątkowych płytach DVD. 
Przedstawienia teatralne ogląda-
ło i oceniało profesjonalne jury  w 
składzie: Monika Ochałek, Justy-

TRZĘSÓWKA Gala XVI Festi walu Teatrów 
w Trzęsówce

na Niepokój – Gil oraz Stanisław 
Napiórkowski. Jury podsumowa-
ło XVI Festiwal Teatrów, po czym 
postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia.

Wyróżnienia w kategorii
Aktor otrzymali:

1. Sebastian Wilk
2. Justyna Myszka
3. Paulina Rzeszutek
4. Dominika Kicińska
5. Natalia Nowak
6. Wiktoria Kaczmarska
7. Karolina Bujak

Grand Prix – Piotr Skoczeń

Wyróżnienia w kategorii
Kostiumy i Scenografi a

1. „Braciszek Franciszek i wilk 
z Gubbio” – Przedszkole 
Niepubliczne Ochronki św. 
Józefa w Cmolasie

2. „Chłopi” – SP w Ostrowach 
Tuszowskich

3. „Smok ze Smoczej Jamy” – 
SP w Trzęsówce

W kategorii Przedstawienia:

Kategoria klas zerowych 
i młodszych 
II miejsce – „Braciszek Franciszek 
i wilk z Gubbio” – Przedszkole 
Niepubliczne Ochronki św. Józefa 
w Cmolasie 
II miejsce – „Kłopoty Burka 
z podwórka” – SP w Trzęsówce 

I miejsce – „Karnawał u Smerfów” 
– SP w  Jagodniku.

Klasy I – III szkoły podstawowej
Wyróżnienie – „Kopciuszek” – 
SP w Ostrowach Baranowskich 
III miejsce – „Królowa Maruda” i 
„Wścibska mucha” – 
SP w Siedlance
II miejsce – „Jaś i Małgosia uczą 
oszczędzania” – SP w Jagodniku
I miejsce – „Smok ze Smoczej 
Jamy” – SP w Trzęsówce

Klasy IV – VII szkoły 
podstawowej 
Wyróżnienie – „Zamieszanie w 
Krainie Bajek” – SP w Hadykówce
Wyróżnienie – „Kot w butach” – 
SP w Porębach Dymarskich
Wyróżnienie – „O królu Głupta-
sku” – SP w Siedlance
III miejsce – „Momo i złodzieje 
czasu” – SP w Cmolasie
II miejsce – „Kopciuszek” – 
SP w Trzęsówce
II miejsce – „Chłopi” – 
SP w Ostrowach Tuszowskich
I miejsce – Ania z Zielonego 
Wzgórza” – SP w Trzęsówce

Klasy gimnazjalne
Wyróżnienie – „Z rodziną na zdję-
ciu” – SP w Trzęsówce
III miejsce – „Wózek” – 
SP nr 2 w Kolbuszowej
II miejsce -„Podróż Małego Księ-
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cia w poszukiwaniu przyjaciół” – 
SP w Cmolasie
I miejsce – „Odnowa od nowa” – 
SP nr 2 w Kolbuszowej
Grand Prix – „Dziób w dziób” – 
SP w Wilczej Woli
  Nagrodę publiczności otrzy-
mało przedstawienie „Z rodziną 
na zdjęciu” ze Szkoły Podstawowej 
w Trzęsówce, na które zostało od-
danych 109 głosów. Nagrodą dla 
aktorów będzie wyjazd do Rzeszo-
wa i bilety wstępu do kina lub te-
atru – do wyboru przez uczniów. 
Sponsorem nagrody jest przedsta-
wiciel fi rmy przewozowej Bujak – 
BUS, pan Andrzej Bujak.
  Tegoroczną Galę uświetniły 
występy uczniów i absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Trzęsówce. 
Grupa Flow, w skład której wcho-
dzą dziewczęta klasy III Gimna-
zjum, zaprezentowała dwa układy 

taneczne, zespół „Bojcory” przy-
bliżył gościom starą polską mowę 
w przedstawieniu „Na Jendrze-
ja”, zaś Daria Posłuszna oczarowa-
ła publiczność piosenką „A night 
like this”. Uroczystą Galę XVI Fe-
stiwalu Teatrów zakończyła pio-
senka „Drzwi do kariery” w wy-

konaniu uczniów szkoły przygoto-
wanych przez pana Kamila Pezdę. 
Wieczór pełen pięknych wrażeń 
dobiegł końca, jednak myśl, że za 
rok znów powrócą, napawa opty-
mizmem. Zatem, do zobaczenia!

źródło: www.zs.trzesowka.org

  Gminna Biblioteka Publiczna 
Filia Trzęsówka oraz Wiejski Dom 
Kultury w Trzęsówce zorganizo-
wali aktywne zajęcia w czasie ferii 
dla dzieci w wieku szkolnym. Na 
wszystkich chętnych czekało wie-
le interesujących i rozwijających 
kreatywność zadań. Dzieci bardzo 
chętnie brały udział w zajęciach 
plastycznych, takich jak lepienie 
z masy solnej, malowanie farba-
mi, wyklejanie plasteliną, robie-
nie obrazów z kolorowego piasku 
czy wspólne budowanie miasta z 
kartonów. Takim samym zainte-
resowaniem jak zajęcia plastycz-

TRZĘSÓWKA

ne cieszyły się również 
różnego rodzaju gry 
i zabawy integracyj-
ne i stolikowe. Dzieci 
z ochotą grały w takie 
gry jak Twister, Spada-
jące małpki czy Bingo. 
Zwieńczeniem dobrej 
zabawy na feriach był 
wyjazd do kina wspól-
nie z uczestnikami ferii 
organizowanych w Sa-
morządowym Ośrodkiem Kultury 
w Cmolasie. Film „Gnomy rozra-
biają” bardzo podobał się dzieciom 
i był dla nich świetną rozrywką. 

Aktywne ferie dla dzieci w Trzęsówce

Po takiej dawce zabawy i odpo-
czynku dzieci z pewnością chętnie 
wróciły do szkoły.
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Bal karnawałowy w Akademii 
Malucha 

CMOLAS

Kreatywny 
zakątek – 
warsztaty 
taneczne

  Od 5 marca do 14 czerwca 
2018r. w Szkole Podstawowej w 
Porębach Dymarskich  realizowa-
ny będzie projekt pt. „Kreatywny 
zakątek- warsztaty taneczne”. To 
kolejny projekt na realizację które-
go szkoła otrzymała grant w wyso-
kości 3500 zł z Regionalnej Funda-
cji Rozwoju „Serce” w Kolbuszo-
wej.
  Benefi cjenci projektu (10 dzie-
ci z kl. IV-VI) wezmą udział w po-
zalekcyjnych warsztatach tanecz-
nych, które prowadziła będzie dy-
plomowana instruktorka tańca ze 
Szkoły Tanecznej ART DANCE 
w Nowej Dębie. Podczas cotygo-
dniowych  zajęć uczniowie pozna-
ją podstawowe kroki tańców dys-
kotekowych, współczesnych oraz 
przygotują układ choreografi czny 
na bazie poznanych kroków. Za-
planowano także wyjazd do Kie-
leckiego Teatru Tańca i do Mu-
zeum Zabawy i Zabawek w Kiel-
cach. Projekt zakończy się pikni-
kiem artystycznym połączonym z 
prezentacją przygotowanego ukła-
du choreografi cznego.
  Szkoła Podstawowa serdecz-
nie dziękuje Regionalnej Fundacji 
Rozwoju „Serce” za przyznanie ko-
lejnego już grantu.

M. Frączek  
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  Ośrodek Wypoczynku i Re-
kreacji w Cmolasie serdecznie za-
prasza na pływalnię rodziny wie-
lodzietne zamieszkałe na terenie 
Gmin Cmolas i Dzikowiec posia-
dające ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny. W ramach wdrożonego  
programu Wsparcia Rodzin Wie-
lodzietnych (Lokalna Karta Du-
żej Rodziny) rodziny mogą korzy-
stać z 30% zniżki od obowiązują-
cej ceny na zakup biletu wstępu na 
basen. Korzystanie z ulgi możliwe 
jest wyłącznie z Kartą i z dokumen-
tem potwierdzającym tożsamość 
użytkownika. W przypadku dzie-
ci, które osiągnęły pełnoletniość i 
kontynuują naukę w szkole lub w 
szkole wyższej również wraz z do-
kumentem potwierdzającym po-
bieranie nauki. W przypadku dzie-
ci nie posiadających dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, Kar-
ta jest ważna wraz z Kartą rodzica, 
opiekuna prawnego, lub rodzeń-
stwa posiadającego dokument po-
twierdzający tożsamość. 
  Pływanie to dyscyplina, która - 
uprawiana rekreacyjnie - przynosi 
same pozytywne efekty. Dotyczy to 
osób w każdym wieku, włączając w 
to najstarszych, a zaczynając już 
od kilkutygodniowych niemowląt! 

Program Wsparcia rodzin Wielodzietnych – 
LOKALNA KARTA DUŻEJ RODZINY 

dla mieszkańców Gminy Cmolas i Dzikowiec
Pierwsze miesiące są więc bardzo 
dobrym momentem na rozpoczę-
cie przygody z wodą. Jest to rów-
nież doskonały bodziec dla roz-
woju psychofi zycznego niemowlę-
cia, pozwalający mu na osiąganie 
szybkich postępów w „dorastaniu”. 
Ruch w wodzie wpływa doskona-
le nie tylko na ciało, lecz także na 
umysł. 
Do głównych zalet pływania nale-
ży zaliczyć:
- kształtowanie odpowiedniej po-
stawy ciała,
- wzmocnienie mięśni grzbietu, 
- wzmocnienie kondycji całego 
kręgosłupa,
- poprawa motoryki całego organi-
zmu, koordynacja pracy rąk i nóg
- poprawa wydolności, wzmocnie-
nie serca i płuc,
- pływanie idealnie nadaje się jako 
ćwiczenie rozciągające i relaksują-
ce, 
- nauka i doskonalenie pływania 
jest bezpieczne dla stawów, wpły-
wa na wszechstronny rozwój fi -
zyczny,
- pomaga uczyć pracy w zespole, 

sprzyja nawiązywaniu znajomości, 
pobudza do zdrowej rywalizacji w 
grupach.
  Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców Gminy posiadających 
Karty dużej Rodziny do wspólnych 
chwil na pływalni. Pozwolą one nie 
tylko zacieśnić więzi rodzinne lecz  
wszechstronnie wpłyną na zdro-
wie i samopoczucie całych rodzin.

OWiR Cmolas

  22 stycznia w Szkole Podsta-
wowej w Porębach Dymarskich 
odbyła się uroczystość, którą wnu-
kowie dedykowali swoim babciom 
i dziadkom. Mimo zimowej aury 
seniorzy tłumnie przybyli w mury 
szkoły, by podziwiać występy swo-
ich wnucząt. Obecni byli również: 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas – pani H. Rozmus-
Kosiorowska, wójt gminy Cmolas 
– pan E. Galek, sołtys wsi – pani T. 
Maciąg oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców – pani J. Halat.
  Zebranych gości serdecznie 
przywitała pani dyrektor Katarzy-

PORĘBY DYMARSKIE Kochanym Babciom i Dziadkom
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na Żądło i zaprosiła do obejrze-
nia występu dzieci z kl. 0- II przy-
gotowanego pod kierunkiem p. A. 
Łakomy i p. M. Tęczy. Mali arty-
ści z przejęciem recytowali wier-
sze i śpiewali piosenki, a babcie i 
dziadkowie ze wzruszeniem od-
bierali czułe słowa skierowane pod 
ich adresem. Następnie uczniowie 
wręczyli swym dziadkom własno-
ręcznie przygotowane upominki 
oraz złożyli serdeczne życzenia. Na 
zebranych gości czekał jeszcze je-
den występ – tym razem to ucznio-
wie klas starszych zaprezentowa-
li „Kota w butach”. Po części arty-
stycznej dziadkowie spędzili czas 
przy słodkim poczęstunku oraz 
kawie i herbatce.

  Szczęśliwe i uśmiechnięte twa-
rze babć i dziadków po raz kolej-
ny ukazały, jak ważne są takie spo-
tkania i wspólnie spędzone chwile 

z wnukami. Atmosfera tej uroczy-
stości była wspaniała. Z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci.

        M. Frączek

  Szkoła Podstawowa w Hady-
kówce chcąc przybliżyć swoim 
uczniom kulturę krajów angloję-
zycznych, dnia 16 marca, uczci-
ła Dzień Świętego Patryka. Na ko-
rytarzach zrobiło się wiosennie 
od ubranych na zielono uczniów, 
a klasy 4 -7 brały udział w wyjąt-
kowym konkursie. Reprezentan-
ci klas musieli wykazać się znajo-
mością języka angielskiego, wie-
dzą na temat Irlandii oraz życia 
Św. Patryka. To radosne święto 
jest obchodzone 17 marca nie tyl-
ko w Irlandii, ale na całym świe-
cie. Jak mówią mieszkańcy Zielo-
nej Wyspy, „każdy chciałby choć 

St.Patrick’s Day – w szkole na zielono!
jeden dzień w roku być Irlandczy-
kiem”. Najważniejszą tradycją ob-
chodów dnia św. Patryka jest no-
szenie ubrań w kolorze zielonym, 
dlatego organizatorzy zachęci-
li uczniów szkoły do ubrania się w 
zielone rzeczy w przeddzień tego 
święta, które w tym roku przypa-
dało w sobotę.
  Na lekcji języka angielskiego 
dzieci dowiedziały się o życiu pa-
trona Irlandii, oraz o znaczeniu 
trójlistnej koniczyny. Jak podaje 
legenda, św. Patryk nawrócił Irlan-
dię na chrześcijaństwo i opowia-
dał o Trójcy Świętej na przykładzie 

trzylistnej koniczynki. Z innych 
źródeł możemy dowiedzieć się, że 
wypędził z niej zajadłe węże.
  Bardzo przyjemnie obserwu-
je się radość dzieci podczas przy-
swajania wiedzy, która to łączy na-
ukę historii i kultury obcego naro-
du przy odrobinie dobrego humo-
ru. Na dodatek wszystko w oparciu 
o szlif j. angielskiego.
  Propagatorem niniejszego 
konkursu i zarazem opiekunem 
merytorycznym całego przedsię-
wzięcia była Pani Klaudia Skiba – 
nauczyciel j. angielskiego.

Elżbieta Dul-Sołtys

Niech żyje bal…
  Karnawał to czas radości i roz-
rywki. Świetną ku temu okazją jest 
niewątpliwie zabawa choinkowa, 
która dla Szkoły Podstawowej w 
Hadykówce odbyła się w sobotę 27 
stycznia 2018r.
  Tego dnia Dom Strażaka w Ha-
dykówce dzięki pracy nauczycie-

HADYKÓWKA li i pomocy uczniów zamienił się 
w prawdziwą salę balową. Zaba-
wę rozpoczęli w południe ucznio-
wie oddziału przedszkolnego oraz 
klas 1 i 2. Natomiast popołudnio-
wą imprezę kontynuowali ucznio-
wie klas od 3 do 7.
  Wszyscy bawili się znakomi-
cie. Były konkursy, zabawy, kółecz-
ka i tańce w parach. Bogaty pro-
gram zorganizowany za sprawą 
przybyłej specjalnie na tę okazję 
grupy animatorów czasu wolnego 

sprawił, że żadne dziecko się nie 
nudziło. W popołudniowej części 
imprezy starsi uczniowie bawili się 
w dyskotekowych rytmach.
  Każdy uczestnik zabawy otrzy-
mał słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców, którzy bar-
dzo zaangażowali się w organiza-
cję całej imprezy. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy !

Elżbieta Dul-Sołtys
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  W sobotę 6 stycznia 2018r. już 
po raz kolejny Szkoła Podstawo-
wa w Hadykówce rozpoczęła świę-
towanie Dnia Seniora, który odbył 
się w Domu Strażaka w Hadyków-
ce. Przybyli goście zostali przywi-
tani przez panią dyrektor Agniesz-
kę Magda oraz przewodniczą-
cą Koła Gospodyń panią Urszulę 
Rząsa.
  Wśród zaproszonych gości byli 

HADYKÓWKA

oczywiście najstarsi mieszkańcy 
Hadykówki, jak również kocha-
ni dziadkowie uczniów miejsco-
wej szkoły. Nie zabrakło ponadto 
wśród zaproszonych gości przed-
stawicieli lokalnych władz z Wój-
tem Gminy Cmolas panem Euge-
niuszem Galkiem na czele oraz na-
szego Czcigodnego Proboszcza ks. 
Michała Batora, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością.

  Wszyscy uczniowie szkoły dla 
miłych gości przygotowali występ 
teatralno-wokalny podczas które-
go nie zabrakło również wspólne-
go kolędowania.
  Organizatorzy dziękują wszyst-
kim Gościom za wspólne biesiado-
wanie, a Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich za zorganizowanie pysz-
nego poczęstunku. źródło: 

http://sphadykowka.cmolas.org/

Zabawa 
Choinkowa

  Karnawał to czas rozrywki i 
radości. Zarówno mali jak i duzi 
uwielbiają się bawić. Świetną oka-
zją ku temu jest z pewnością zaba-
wa choinkowa. Bez wątpienia jest 
ona jednym z najbardziej wyczeki-
wanych i przyjemnych wydarzeń 
dla dzieci, młodzieży oraz spo-
łeczności lokalnej. W Szkole Pod-
stawowej w Porębach Dymarskich 
odbyła się ona tuż przed zimową 
przerwą świąteczną – 27 stycznia.
Od godziny 14.00 na pięknie ude-
korowanej sali gimnastycznej roz-

PORĘBY DYMARSKIE

brzmiewała muzyka, która zapra-
szała wszystkich do zabawy. Tra-
dycyjnie uczniowie mogli wcielić 
się w dowolną postać, stąd nie za-
brakło u nas księżniczek, rycerzy, 
superbohaterów, a nawet posta-
ci z  Harry’ego Pottera czy samego 
piosenkarza- Sławomira. Zabawa 
była wyśmienita! Imprezę uatrak-
cyjniły różnorodne zabawy i kon-

kursy. Nie zabrakło również tra-
dycyjnego pociągu, kaczuszek czy 
chusteczki. Rada Rodziców, jak co 
roku, przygotowała smaczny po-
częstunek oraz paczkę dla każdego 
dziecka. Wszyscy bawili się dosko-
nale i w dobrych humorach wróci-
li do domów.

M. Frączek

  W liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lo-
urdes, czyli 11 lutego, po raz 25 
obchodzony był Światowy Dzień 
Chorego. W tym dniu w kościele 
parafi alnym w Porębach Dymar-
skich odprawione zostało specjal-
ne nabożeństwo dla wszystkich 
osób chorych, samotnych i w po-
deszłym wieku. Podczas Euchary-
stii sprawowanej przez ks. Grze-
gorza Siciaka, zebrani mieli moż-
liwość przyjęcia sakramentu na-
maszczenia chorych oraz specjal-
nego błogosławieństwa.
Druga część uroczystości odbyła 
się na plebanii. Tutaj na zebranych 

PORĘBY DYMARSKIE

gości czekał ciepły posiłek przygo-
towany przez Parafi alne Koło „Ca-
ritas”. Obejrzeli oni również przed-
stawienie pt. „Kot w butach” w wy-
konaniu uczniów tutejszej szkoły 
oraz otrzymali pamiątki od Szkol-

nego Koła Caritas. Wspólne spo-
tkanie było wspaniałą okazją do 
miłej rozmowy i podzielenia się 
troskami, które każdy nosi w swo-
im sercu. M. Frączek

Kochani seniorzy

Światowy Dzień Chorego
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  Sukcesem zakończył się udział 
Anity Róg w 18. edycji Krośnień-
skiego Konkursu Literackiego, 
który zorganizował krośnieński 
Oddział Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich we współpracy z 
Krośnieńską Biblioteką Publicz-
ną. Na konkurs wpłynęło 109 prac 
nadesłanych przez 72 autorów z 
województw południowej Polski. 
Wśród nich była również praca 
Anity – wiersz „Pierwsza modli-
twa”. Wszystkie nadesłane utwo-
ry oceniało trzyosobowe jury pod 
przewodnictwem Wojciecha Bo-
nowicza- poety i publicysty. Oce-
niając prace zwracano uwagę 
przede wszystkim na oryginalny 
pomysł, kompozycję utworu, wy-
raz artystyczny i poprawność or-
tografi czną. Decyzją komisji Ani-
ta Róg -młoda poetka, pochodzą-
ca z Porąb Dymarskich- otrzymała 
III nagrodę w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych. Nagrodzone i 
wyróżnione utwory opublikowa-
ne zostały w specjalnym numerze 
Krośnieńskich Zeszytów Biblio-
tecznych.
  5 marca w murach Publicz-
nego Gimnazjum im. bł. Karoli-
ny Kózkówny w Woli Radłowskiej 
odbył się fi nał XII edycji Ogól-

nopolskiego Konkursu Poetyc-
ko - Plastycznego „Błogosławio-
na Karolino, świeć nam przykła-
dem”. Tegorocznej edycji przy-
świecały słowa Błogosławieni czy-
stego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. Na konkurs napły-
nęło 229 prac poetyckich z terenu 
całej Polski. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych Anita zdoby-
ła wyróżnienie. Pomysłodawcy te-
gorocznej edycji konkursu chcieli 
podkreślić, iż człowiek XXI wieku 
staje się spadkobiercą wartości bł. 
Karoliny Kózkówny. Sami uczest-
nicy konkursu deklarowali, że bł. 
Karolina jest dla nich inspiracją 
nie tylko w kontekście konkursu, 
ale przede wszystkim w życiu co-
dziennym. 

PORĘBY DYMARSKIE-
KROSNO Anita Róg wśród najlepszych

  Ogłoszenie wyników odbyło 
się w szkole, która znajduje się w 
miejscowości Wał Ruda, w której 
urodziła się bł. Karolina. Nagro-
dzone oraz wyróżnione prace zo-
stały także opublikowane w biule-
tynie pokonkursowym. Uzdolnio-
nej poetce gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Wł. Stolarz

Kiermasz 
Wielkanocny

  W środę 14 marca b.r. w Szkole 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich odbył się kiermasz wielka-
nocny zorganizowany przez Szkol-
ne Koło Caritas. Na stołach można 
było znaleźć wszystko to, co koja-
rzy się z nadchodzącymi świętami 
i wiosną: jajka, kurczaczki, zającz-
ki, bukiety, stroiki stojące i wiszą-
ce czy kartki. Kiermasz cieszył się 

PORĘBY DYMARSKIE

ogromnym zainteresowaniem za-
równo wśród uczniów jak i doro-
słych. Każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony zostanie na działalność 
charytatywną koła i cele szkolne. 

 M. Frączek
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TRZĘSÓWKA

  W czasie ferii zimowych Filia 
Biblioteki Publicznej w Ostrowach 
Tuszowskich i Centrum Edukacji 
Ekologicznej zorganizowały zaję-
cia dla chętnych dzieci.
 W planie zajęć były m.in różno-
rodne gry, zabawy, zajęcia pla-
styczno- techniczne, literackie, za-
jęcia z wykorzystaniem Interne-
tu, spacery do pobliskiego lasu. 
W czasie zajęć dzieci wykonywa-
ły m.in. prace pt. „Baśniowa kra-
ina lodu”, „Zima w tęczowych ko-
lorach”, ilustracje do czytanych 
bajek, baśni, lepiły z masy solnej 
zwierzęta będące bohaterami ksią-
żek dla dzieci. W ramach zajęć z 

OSTROWY TUSZOWSKIE Ferie zimowe w Ostrowach Tuszowskich

komputerami uczyły się, jak bez-
piecznie korzystać z Internetu. Po-
znały również strony, na których 

znajdują się ciekawy gry przyrod-
nicze i ekologiczne.

CEE w Ostrowach Tusz.

Zdolni z Trzęsówki!
  Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie ogłosiło wyniki konkur-
sów przedmiotowych. Ucznio-
wie z całego podkarpacia współ-
zawodniczyli o miano najlepszych. 
Nadmienić tu należy, że konkur-
sy te są organizowane dla naj-
zdolniejszych, a zadania z jaki-
mi mierzą się uczniowie są bar-
dzo trudne. Tylko nielicznym uda-
je się przejść kilkuetapową drogę, 
aby móc szczycić się tytułem lau-
reata. Przygotowania to nie tyl-
ko praca ucznia z nauczycielem, 
który motywuje, wspiera i poma-
ga, ale też wiele godzin samodziel-

nej pracy. Wiedzą o tym ucznio-
wie klasy III z Gimnazjum w Szko-
le Podstawowej im. Zygmunta No-
wakowskiego w Trzęsówce. Prze-
mysław Kubik znalazł się w gro-
nie uczniów, którzy awansowali do 
etapu wojewódzkiego, odnosząc 
w nim ogromny sukces uzyskując 
najwyższy tytuł  laureata z chemii. 
Tomasz Kasprzak uzyskał wyso-
ki wynik w etapie rejonowym, bo 
do kolejnego wojewódzkiego eta-
pu zabrakło zaledwie 2 punktów.
  Uczniów do konkursów przy-
gotowywały panie: p. mgr Mar-
ta Krawczyk i p. mgr Ewelina Pię-
ta. Przemkowi i Tomkowi gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów 
w szkołach średnich.

 SP Trzęsówka

  W dniu W dniu 15.03.2018r. w 
Urzędzie Gminy w Cmolasie od-
były się gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. Celem tego turnieju 
jest popularyzowanie wśród dzie-
ci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek poża-

Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

ru, umiejętności posługiwania się 
sprzętem pożarniczym, wiedzy na 
temat techniki pożarniczej, orga-
nizacji ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji ruchu stra-
żackiego. Uczestnicy startowali w 
dwóch kategoriach wiekowych: I 
grupa – uczniowie klas I-VI szkół 

podstawowych, II grupa – ucznio-
wie szkół podstawowych klasy 
VII-VIII oraz klasy gimnazjalne. 
Szkołę Podstawową w Cmolasie 
reprezentowali: Oliwia Urban kl. 
VIb SP, Michał Szostak kl.VIb SP , 
Katarzyna Mazur kl.IIA SPG, Filip 
Posłuszny kl.IIA SPG, Paweł To-
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karz kl. IIA SPG
Wyniki uczniów SP w Cmolasie na 
eliminacjach gminnych: 
I miejsce – 
Michał Szostak (I grupa)
III miejsce – 
Oliwia Urban (I grupa)
I miejsce – 
Katarzyna Mazur (II grupa)
Katarzyna i Michał zakwalifi kowa-
li się do eliminacji powiatowych, 
które odbędą się 13.04.2018r. w 
siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej.

Opiekun: Marek Wilk

  10 stycznia 2018 roku ucznio-
wie klas IV-VII Szkoły Podstawo-
we w Ostrowach Tuszowskich już 
po raz drugi wzięli udział w ogól-
nopolskiej olimpiadzie językowej 
OLIMPUS. Olimpiady organizo-
wane przez fi rmę Olimpus stano-
wią cenne rozszerzenie progra-
mów nauczania oraz dają moż-
liwość uczniom na sprawdzenie 
swojej wiedzy. Uczniów do kon-
kursu przygotowała pani mgr Ka-
tarzyna Fijoł.
  W tym roku, najlepszy okazał 
się uczeń klasy VII, Kacper Wilk, 
który na 3629 uczestników z ca-
łego kraju, zajął 7 miejsce i otrzy-
mał dyplom laureata. Drugą naj-

Ogólnopolska Olimpiada Językowa 

lepszą osobą była Patrycja Ruman, 
z klasy IV, która zajęła 13 miejsce 
na 4547 uczestników z całej Pol-
ski. Wszystkim uczniom biorącym 

udział w konkursie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

 SP w Ostrowach Tuszowskich

Dzień Babci 
i Dziadka 

  Dnia 24 stycznia w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich odbyła się  wspania-
ła impreza Dzień Babci i Dziadka. 
Na wstępie pani dyrektor Elżbie-
ta Dziedzic przywitała wszystkich 
gości ciepłymi słowami oraz zło-
żyła serdeczne życzenia. Dzieci z 
klas 0 - VII przedstawiły program 

OSTROWY TUSZOWSKIE

OSTROWY TUSZOWSKIE
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artystyczny. Były wiersze, piosen-
ki, tańce oraz scenka. Na twarzach 
babć i dziadków widać było wzru-
szenie i dumę z wnucząt. Dzie-
ci obdarowały swoich ukocha-
nych gości upominkami przygo-

towanymi własnoręcznie, były to 
piękne laurki z życzeniami. Na ko-
niec uroczystości zabrzmiało gło-
śne Sto Lat w wykonaniu uczniów 
całej szkoły. Po tym wszyscy uda-
li się na poczęstunek przygotowa-

ny przez mamy. Spotkanie upłynę-
ło w miłej i serdecznej atmosferze. 
Uroczystą akademię przygotowa-
ły panie: Alicja Bańka , Katarzyna 
Bajda i Danuta Komaniecka.

SP Ostrowy Tuszowskie

Zabawa 
choinkowa 

W sobotę 27 stycznia 2018r. w 
szkole odbyła się zabawa choinko-
wa. Organizatorami zabawy była 
Rada Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach Tuszow-
skich. O oprawę muzyczną zadba-
li chłopcy z klasy VII. Większość 
uczestników choinki postarało się 
o piękne i ciekawe kostiumy i prze-
brania. Wszystkie dzieci wygląda-
ły pięknie i oryginalnie. Były we-
sołe tańce i zabawy oraz wspólny 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

  SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY TUSZOWSKIE

  Dnia 21 lutego w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach Tuszow-
skich obchodzony był Międzyna-
rodowy Dzień Języka Ojczystego. 
To coroczne święto zostało usta-
nowione przez UNESCO 17 listo-
pada 1999 roku. Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego ma w za-
łożeniu dopomóc w ochronie róż-
norodności językowej jako dzie-
dzictwa kulturowego. Tego dnia, 
uczniowie klas IV-VII wzięli udział 
w turnieju językowym. Uczniowie 
zmagali się z przeróżnymi konku-
rencjami zarówno w języku pol-
skim, jak również w języku angiel-
skim. W konkurencjach z języka 
ojczystego uczniowie musieli wy-
kazać się znajomością zasad or-
tografi cznych, językowych czy też 
wyjaśnić znaczenie związków fra-

OSTROWY TUSZOWSKIE

zeologicznych. W turnieju najlep-
sza okazała się klasa VII.
  Z języka angielskiego ucznio-
wie wykazywali się znajomością 
pisowni angielskiej i wzięli udział 
w konkursie literowania Spelling 
Bee. Najlepsi okazali się uczniowie 

klasy VII: Kinga Maziarz, Paulina 
Rzeszutek oraz Kacper Wilk. Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego przygotowały, pani Anna Ka-
sak i pani Katarzyna Fijoł.

   SP w Ostrowach Tuszowskich

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
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Cyrk w szkole 
  Chwile niezapomnianych 
wrażeń przeżyli uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich dzięki występom ar-
tystów cyrkowych. Cyrk „Bom-
bolino” chciał podarować dzie-
ciom odrobinę uśmiechu, zabawy 
i rozrywki. Pokazy sztuczek cyrko-
wych, zaprawionych odrobiną hu-
moru, przypadły do gustu zgro-
madzonej na szkolnej sali gimna-
stycznej publiczności, która swój 
zachwyt wyrażała głośnymi bra-
wami. Im dłużej trwał występ, tym 

OSTROWY TUSZOWSKIE

ochota publiczności na asystowa-
nie artystom i czynny udział w po-
kazach była coraz większa. Dzię-
ki temu powstało, aż tak wiele pa-
miątkowych zdjęć, które jeszcze 

długo przywoływać będą wspo-
mnienia związane z pobytem gru-
py cyrkowej w szkole.

SP w Ostrowach Tuszowskich

  Początek roku z natury rzeczy 
jest czasem spowolnienia sfery in-
westycyjnej, w części wykonaw-
czej, natomiast aktywność kon-
centruje się na sferze przygoto-
wawczej. Dokonajmy zatem prze-
glądu, co w obydwu zakresach wy-
darzyło się w pierwszym kwartale. 
  Na przestrzeni lutego i mar-
ca zostały wszczęte i w części roz-
strzygnięte procedury wyboru 
wykonawców na inwestycje dro-
gowe - chodniki. I tak ogłoszo-
no i rozstrzygnięto przetargi na:
1.Budowę chodnika dla pie-

szych przy drodze powiatowej 
Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-
Mechowie-Dzikowiec od km 
3+471 do km 3+715 strona pra-
wa w miejscowości Cmolas – II 
etap. W ramach tego zadania 
powstanie chodnik szerokości 
2m będący kontynuacją istnie-
jącego ciągu pieszego łączące-
go osiedle na Zakościelu i sta-
dion Klubu Sportowego Tem-
po Cmolas z centrum wsi Cmo-
las. Wybrany wykonawca: Usług 
Załadunkowe i Transportowe 
ROBOTY ZIEMNE Robert Mo-
krzycki Hadykówka 91, koszt – 

Inwestycyjny początek 2018 roku 
w Gminie Cmolas

51.686,64 zł. brutto.
2.Przebudowę drogi gminnej Ha-

dykówka-Pogorzałki-Cmolas 
polegająca na przebudowie 
rowu otwartego na kolektor 
kryty i budowie chodnika od 
km 3+338,50 do km 4+120,00 
– etap II. W ramach tego zada-
nia powstanie chodnik dla pie-
szych o szerokości 1,5m z miej-
scowymi zwężeniami poprawia-
jący komunikację pieszą pomię-
dzy nowopowstałymi osiedlami 
na Pańskich Polach, a centrum 
wsi Cmolas. Wybrany wyko-
nawca: DB BUDOWNICTWO 
Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 8, 
Rytwiany. Koszt: 142.581,35 zł. 
brutto.

3.Budowa chodnika dla pie-
szych przy drodze powiatowej 
Nr 1162R Mielec – Rzochów – 
Ostrowy Tuszowskie – Podtrą-
ba – etap I od km 16+919 do km 
17+570. W ramach zadania po-
wstanie chodnik szerokości 150 
cm z kostki brukowej betono-
wej. Dodatkowo zostanie wy-
budowana kanalizacja deszczo-

wa z przykanalikami odwadnia-
jącymi drogę powiatową. Wy-
brany wykonawca: Usług Zała-
dunkowe i Transportowe RO-
BOTY ZIEMNE Robert Mo-
krzycki Hadykówka 91, koszt 
– 342.890,16 zł. brutto.

  Wykonawcy wybrani dają 
gwarancję pewnej realizacji za-
dań. Również ceny poszczegól-
nych kontraktów – zdaniem służb 
inwestycyjnych – są optymalne. 
Druga grupa zadań, na które 
ogłoszono przetargi to zadania 
„drogowe” i tak:
1.Przebudowa drogi koło Zakładu 

Usług Komunalnych w Cmola-
sie. W ramach zadania powsta-
nie droga o nawierzchni bitu-
micznej o długości 140 m i sze-
rokości 3 m.

2.Budowa drogi „Księżej” w Cmo-
lasie. W ramach zadania na dłu-
gości 510 m powstanie droga o 
nawierzchni bitumicznej szero-
kości 3,5 m z obustronnymi po-
boczami utwardzonymi kruszy-
wem.

3.Przebudowa drogi dojazdowej 



30

Kwartalnik nr 1/2018

do Zespołu Szkół w Cmolasie. 
W ramach zadania zostanie po-
łożona nowa nawierzchnia bitu-
miczna na odcinku 141 m. Na 
odcinku 309 m po obu stronach 
powstaną chodniki o zmiennej 
szerokości z obniżonymi kra-
wężnikami, aby umożliwić par-
kowanie pojazdów.

  Na ww. zadania złożono 10 
ofert a postępowanie jest w trak-
cie. 
  W dniu 13.03 br. podpisana 
została umowa na realizację „du-
żego” projektu z gospodarki wod-
no-ściekowej, o którym wspo-
minaliśmy w poprzednich wy-
daniach. Wykonawcą będzie fir-
ma KOM-BUD-INSTAL – Za-
kład Usługowo – Handlowy Zbi-
gniew Nowak, Dębica. Koszt za-
dania wynosi 2.122.234 zł. (dota-
cja z PROW 1.018.998 zł.)
O tym jak przebiegać będzie re-
alizacja tego ważnego dla gminy 
przedsięwzięcia, będziemy infor-
mować naszych czytelników w na-
stępnych wydaniach.
Teraz informacje o inwestycjach 
w trakcie realizacji:
1.Trwa nadbudowa i przebudowa 

wraz z termomodernizacją ist-
niejącego Ośrodka Zdrowia w 
Cmolasie. W ramach zadania w 
roku 2018 zostanie zakończo-
na budowa dachu, będzie wy-
konana elewacja i podjazdy dla 
osób niepełnosprawnych. We-
wnątrz budynku zostaną wyko-
nane wszystkie niezbędne in-
stalacje, zostanie zamontowa-
na winda oraz będą trwały pra-
ce wykończeniowe. Planowany 
koszt na rok 2018 to 946.263,00 
zł. Planowany termin zakończe-
nia to sierpień 2018r.

2.Kontynuowana jest budowa bo-
iska szkolnego wielofunkcyjne-
go, boiska do piłki nożnej, bież-
ni i skoczni w dal przy Zespole 
Szkół w Trzęsówce. W ramach 
tego zadania powstanie kom-
pleks boisk sportowych służący 

młodzieży do aktywnego upra-
wiania różnych dyscyplin spor-
tu oraz sześćdziesięciometro-
wa bieżnia lekkoatletyczna o 
nawierzchni poliuretanowej ze 
skocznią w dal. Zadanie zosta-
ło rozpoczęte w 2017 roku. Pla-
nowany koszt na rok 2018 to 
594.224,00 zł. Planowany ter-
min zakończenia to lipiec 2018r. 

  Na zakończenie – kilka zdań o 
przedsięwzięciu, które w najbliż-
szym czasie realizowane będzie 
w kompleksie sportowym OWiR 
– mianowicie siłowni zewnętrznej 
oraz zakupie wyposażenia obiek-
tów sportowo – rekreacyjnych.
Realizacja projektu pn. „Budowa 
siłowni zewnętrznej oraz zakup 
wyposażenia obiektów sportowo 
- rekreacyjnych OWiR w Cmola-
sie” polegać będzie na zagospo-
darowaniu przestrzeni publicznej 
i zakupie wyposażenia dla obiek-
tów rekreacyjnych, tak by służyły 
okolicznym mieszkańcom i przy-
bywającym turystom - zapewnia-
ły im nie tylko ruch i zdrowie, ale 
także umiejętne i atrakcyjne zor-
ganizowanie wolnego czasu spę-
dzanego na świeżym powietrzu. 
W ramach realizacji inwestycji za-
planowano montaż obiektów ma-
łej architektury – urządzeń siłow-
ni zewnętrznej oraz zakup wy-
posażenia: bramek do piłki ręcz-
nej - 1kpl., rozrszerzenia tabli-
cy wyników na hali widowsko-
wo - sportowej - 1 kpl. oraz su-
szarek basenowych - 6szt. Na te-
renie działki 5861/1 w Cmolasie 
planuje się zamontować urządze-
nia siłowe „Herkules”, seria „Księ-
życowa”, które będą umożliwiać 
wszystkim, zarówno dorosłym, 
jak i młodzieży dbanie o kondy-
cję fizyczną. Urządzenia będą wy-
konane z bezpiecznych i trwałych 
materiałów, zapobiegających de-
wastacji urządzeń, a przynajmniej 
ograniczających ją. Urządzenia 
zostały tak dobrane aby były pro-

ste, nieskomplikowane i wykona-
ne w całości ze stali. Każde urzą-
dzenie zostało zaprojektowane z 
dodatkową strefą ochronną, ok. 
1,5 m wokół urządzenia, tak by 
osoby ćwiczące nie przeszkadza-
ły sobie wzajemnie i by pomiędzy 
urządzeniami można było bez-
piecznie przejść. W ramach budo-
wy siłowni zewnętrznej zaplano-
wano do zakupu i montażu nastę-
pujące urządzenia:
- Drabinka + Podciąg nóg
- Prasa nożna + Wioślarz
- Stepper + twister
- Piechur/biegacz + Obitrek
- Surfer/wahadło + Narty biegowe
- Trenażer bicepsa + Wyciąg Gór-
ny.
  Pod urządzeniami zaprojekto-
wano nawierzchnię utwardzoną z 
kostki brukowej betonowej gr.6cm 
w kolorze szarym na podbudowie 
wykończoną obrzeżem betono-
wym. Powierzchnia nawierzchni 
ok. 82m2, obrzeży 45mb.
  Dzięki realizacji operacji po-
wstanie nowy obiekt infrastruk-
tury turystyczno - rekreacyjnej, a 
istniejące zostaną doposażone, co 
wpłynie na podejmowanie dzia-
łań zmierzających do jak najlep-
szego wykorzystania zasobów na-
turalnych, kulturowych i gospo-
darczych generujących rozwój tu-
rystyki oraz zachowanie dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego 
oraz rozwój turystyczny obszaru 
LGD LASOVIA.
  Planowany koszt realizacji ca-
łego projektu to 70 618,00zł, w 
tym dotacja z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na Rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach 
PROW 2014-2020: 36 913,00zł.
  Wniosek o dofinansowanie 
jest obecnie w trakcie oceny w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego. Plano-
wany termin realizacji: czerwiec 
2018r.

   UG Cmolas
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„Pisanki pisanki, jaja malowane, 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek”

          K.Różycka

  Święta Wielkiej Nocy, to nie 
tylko czas zadumy, refl eksji, ta-
jemnicy, ale i radości i świątecz-
nych spotkań, przede wszystkim 
w gronie najbliższych i rodziny, ale 
także w gronie przyjaciół i znajo-
mych. Jak co roku w duchu nad-
chodzących świat Wielkanocnych 
18 marca 2018 roku w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmola-
sie odbyło się spotkanie Przy Wiel-
kanocnym Stole. Propozycje jak 
przyozdobić święta i czym ugościć 
najbliższych przygotowali liczni 
wystawcy, którzy zastawili stoły i 
tablice ekspozycyjne swoimi wy-
robami rękodzielniczymi. Wśród 
prezentujących byli indywidual-
ni rękodzielnicy: Irena Kamiń-
ska z Komorowa, Krzysztof Mag-
da z Ostrów Baranowskich, Da-
nuta Olszowy z Kolbuszowej Gór-
nej, Maria Perlicka z Kolbuszowej, 

Przy Wielkanocnym Stole
Barbara i Marian Sochaccy z Dzi-
kowca, Bernadeta Ślęzak z Cmola-
su oraz Kazimiera Zagroba z Cmo-
lasu. Dorobek rękodzielniczy w te-
matyce Świąt Wielkanocnych za-
prezentowały także: Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Kolbuszo-
wej – Filia Cmolas oraz Dom Po-
mocy Społecznej Caritas w Cmo-
lasie. Jak zawsze Koła Gospodyń 
Wiejskich z Cmolasu, Hadyków-
ki, „Prymule” z Mechowca, „Le-
sianki” z Ostrów Baranowskich i 
Ostrów Tuszowskich przygotowa-
ły ozdoby oraz dekoracje kulinar-
ne stołu wielkanocnego. Ponadto 
panie z KGW z Mechowca przygo-
towały również tradycyjny żurek. 
Jak co roku spotkanie niezmien-
nie cieszyło się ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców gminy 
i okolic. Można było kupić i obej-
rzeć pisanki, palmy, baranki wiel-
kanocne, serwetki na świąteczne 
koszyki i inne wyroby związane 
ze Świętami Wielkanocnymi. Na 
stołach nie zabrakło tradycyjnych 
potraw wielkanocnych takich jak 

mazurki, babki drożdżowe, sałat-
ki i oczywiście jajka w najróżniej-
szej postaci.
  Wystawcom Wójt Gminy 
Cmolas Pan Eugeniusz Galek wrę-
czył podziękowania i pamiątkowe 
statuetki za prezentację, a wszyst-
kim uczestnikom złożył życzenia 
świąteczne. Do zobaczenia za rok.

        SOK Cmolas

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy życzenia,

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

                                                                Dyrektor oraz Pracownicy
                                                                   Samorządowego Ośrodka Kultury

                                                           w Cmolasie
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