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  W dniu 8 maja 2018r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Cmo-
lasie odbyło się spotkanie przed-
szkolaków z Akademii Przedszko-
laka i Ochronki św. Józefa z ani-
matorką Beatą Krawiec reprezen-
tującą Księgarnię NOVA w Rze-
szowie.
  Dzieci podczas spotkania bra-
ły udział w teatrzyku „Czerwo-
ny Kapturek”, będąc jednocześnie 
aktorami głównych ról. W trakcie 
czytania książek z morałem po-
znały podstawy języka migowego 
co miało na celu zwrócić ich uwa-
gę na niepełnosprawność innych 
osób. 
  Poprzez zabawę przyswajały 
zasady ekologiczne oraz mogły po-
znać jak działa Cewka Tesli , która 
jest w Centrum Nauki Kopernik. 
W bezpieczny sposób zobaczyły 
jak wygląda prąd, jak dbać o śro-
dowisko i jak oszczędzać wodę. 
  W dniu 11 maja dzieci z kla-
sy 0 i klasy III b z Zespołu Szkół 
w Cmolasie wzięły udział w zaję-
ciach przygotowanych dla nich 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Cmolasie
  Uczniowie klasy 0 zapoznali 
się ze specyfi ką pracy biblioteka-
rza, mieli okazję wysłuchać opo-
wiadania „Bałagan w bibliotece”, 
zobaczyć jak wygląda Biblioteka 
i księgozbiór w niej zgromadzony 
oraz zwiedzić wystawę poświęco-
ną 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę pt. „Dro-
ga do wolności”.
  Trzecioklasiści zaś podczas 
lekcji bibliotecznej pt. „Jan Brze-
chwa na wesoło” poznali życie 
i twórczość Jana Brzechwy. Do-
pełnieniem tematu lekcji był przy-
gotowany konkurs ze znajomo-
ści twórczości poety. Podczas dru-
żynowej rywalizacji dzieci mia-
ły okazję wykazać się dużą wie-
dzą oraz w ciekawy i wesoły spo-
sób utrwalić ją sobie.  

  Dziękujemy opiekunkom za 
miłą atmosferę a dzieciom za twór-
czy udział.
  8 i 10 maja 2018 r. w Filii w 
Ostrowach Tuszowskich odbyło 
się spotkanie z uczniami klasy 0 i 
klasy I oraz II ze Szkoły Podstawo-
wej.
  W trakcie spotkań dzieci mo-
gły posłuchać bajeczki pt: „Jak 
Skrzat Jagódka zakładał bibliote-
kę” oraz wysłuchać pogadanki dla-
czego warto czytać i na czym po-
lega praca bibliotekarza. Za aktyw-
ność i piękne czytanie dzieci otrzy-
mały nagrody  książkowe oraz sło-
dycze.
  Mali czytelnicy ze Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowach Baranow-
skich, którzy także korzystają z 
mobilnego księgozbioru święto-
wali w tych dniach. Rozstrzygnię-
ty tam został konkurs na najlep-
szego czytelnika. Najbardziej ak-
tywni czytelnicy otrzymali nagro-
dy książkowe i słodkie upominki.

Filia biblioteki w Porębach Dy-
marskich również włączyła się do 
akcji.
  W dniu 11 maja 2018 r. odbyło 
się spotkanie czytelnicze w którym 
uczestniczyły dzieci ze szkoły pod-
stawowej. Tradycyjnie jak co roku 
odbyło się głośne czytanie bajek 
przez zaproszonych gości. W tym 
roku bajki czytali sołtys Pani Te-
resa Maciąg, dyrektor szkoły Pani 
Katarzyna Żądło. Dzieci w skupie-
niu i z dużą uwagą wysłuchały ba-
jek a następnie nagrodziły czytają-
cych gromkimi brawami. W cza-
sie spotkania można było zoba-
czyć wystawę prac rękodzieła arty-
stycznego  wykonanego przez Pa-
nią Halinę Pycior-Kusik.
  Dziękujemy wszystkim go-
ściom i uczestnikom za udział w 
tegorocznych obchodach Tygo-
dnia Bibliotek. 
Zapraszamy do zwiedzania wy-
staw.
  17 maja 2018r. w Filii biblio-

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, 
święto bibliotekarzy, czytelników 
i miłośników książek pod hasłem 

„(Do)Wolność czytania”.
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teki w Trzęsówce odbyło się spo-
tkanie dzieci z klasy „0” ze Szkoły 
Podstawowej. Dzieci zapoznały się 
z biblioteką i pracą bibliotekarza, 
wysłuchały polskiej baśni „Kwiat 
paproci”, wykonały piękne ilustra-
cje postaci bajkowych. Z wykona-
nych prac powstała w bibliotece 
piękna wystawa. Kącik zabaw cie-
szył się wśród nich dużym zainte-
resowaniem gdzie mogły układać  
puzzle, klocki i grać w gry planszo-
we. Mali goście z uśmiechem i za-
dowoleniem opuszczali bibliotekę. 

     GBP w Cmolasie

  W dniu 22 maja 2018 r. w Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w 
Ostrowach Tuszowskich odbył się 
VI Gminny Konkurs Przyrodni-
czo-Ekologiczny „Ja i środowisko”. 
Jego celem było:
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy 
z zakresu ekologii i ochrony śro-
dowiska,
- wdrażanie uczniów do zachowań 
proekologicznych,
- budzenie ciekawości poznawczej 
i zainteresowań przyrodniczych,
- spotkanie miłośników przyrody.
W konkursie udział wzięli ucznio-
wie poszczególnych szkół (po 2 z 
każdej kategorii wiekowej), laure-
aci etapu szkolnego. 
  Uczestnicy mieli do rozwiąza-
nia test składający się z pytań do-
tyczących  ekologii, ochrony śro-
dowiska i otaczającej przyrody. Jak 
podkreśliła przewodnicząca komi-
sji konkursowej, pani Bogusława 
Zięba, podsumowując cały kon-
kurs, wszyscy uczniowie wykaza-
li się dużą wiedzą i sprawnie pora-
dzili sobie z zadaniami związany-
mi z wyżej wymienionymi zagad-
nieniami.
  Jury w składzie: Bogusława 
Zięba, Elżbieta Rzeszutek oraz Ja-
rosław Rzeszutek- przyznało na-
stępujące miejsca:

OSTROWY TUSZOWSKIE

w kategorii klas II- III
I miejsce- Aleksander Sudoł 
NSP w Jagodniku
II miejsce- Mateusz Janus 
SP w Cmolasie
III miejsce- Emilia Dziuba 
SP w Trzęsówce
Wyróżnienie- Kacper Magda 
SP w Ostrowach Tuszowskich 
i Dawid Guźda NSP w Jagodniku
w kategorii klas IV- VII
I miejsce- Michał Mikoś- 
SP w Cmolasie 
II miejsce- Adrianna Pałka- 
SP w Trzęsówce
III miejsce- Michał Lubera 

SP w Cmolasie
Wyróżnienie: Kinga Dudek 
SP w Ostrowach Tuszowskich
Wszyscy laureaci zostali nagrodze-
ni książkami, grami planszowymi i 
pamiątkowymi dyplomami. Pozo-
stali uczestnicy również otrzyma-
li dyplomy i nagrody pocieszenia. 
Gratulacje i podziękowania 
uczniom i nauczycielom, którzy 
przygotowali swoich wychowan-
ków do konkursu złożyła pani Da-
nuta Zuba Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Cmolasie 

    Dudek W.

I Gminny Konkurs 
Przyrodniczo- Ekologiczny 

„Ja i środowisko”
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  28 i 29 kwietnia b.r. w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Sę-
dziszowie Młp. odbył się XXX Wo-
jewódzki Konkurs „Ludowe obrzę-
dy i zwyczaje”. Konkurs ten, to jed-
na z najstarszych imprez związa-
nych z folklorem na terenie Polski. 
Organizowana jest od 1987r. przez 
WDK Rzeszów, a jej głównym ce-
lem jest ochrona i popularyzacja 
tradycyjnego folkloru, w szczegól-
ności autentycznych obrzędów i 
zwyczajów. Głównym przesłaniem 
odbywających się od trzech dekad 
konfrontacji jest wzmocnienie po-
czucia tożsamości kulturowej grup 
regionalnych. Podczas tegorocz-
nej edycji konkursu zaprezentowa-
ło się 20 zespołów z województwa 
podkarpackiego, zrzeszających 
ponad trzystu artystów-amatorów 
w wieku od 6 do prawie 90 lat.
Na scenie mogliśmy oglądać ob-
rzędy i zwyczaje rodzinne związa-
ne z narodzinami dziecka, chrzci-

CMOLAS-SĘDZISZÓW MŁp. Zespół Cmolasianie 
w Sędziszowie Młp.

nami, weselem, pogrzebem, cy-
klem prac na roli, a także widowi-
ska dotyczące świąt Bożego Naro-
dzenia, Zapustów oraz Wielkano-
cy. Wśród grup występujących na 
scenie nie zabrakło Zespołu Ludo-
wego Cmolasianie, który tym ra-
zem zaprezentował widowisko ob-
rzędowe pt. „Śniadanie Wielka-
nocne” i tym samym zdobył wy-
różnienie. Jury stwierdziło bardzo 

wysoki poziom prezentowanych 
widowisk. Wszyscy wykonawcy 
starali się ukazać tradycyjne war-
tości prezentowanego folkloru w 
obrzędach i zwyczajach a także w 
tańcach, muzyce oraz strojach.
  Cmolasianom gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów.

             SOK Cmolas
Fot. R.Cichowski, WDK Rzeszów
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  12 czerwca 2018r. w Staro-
stwie Powiatowym w Kolbuszo-
wej, odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród laureatom XV Kon-
kursu Plastycznego „Nasze lasy”. 
W tegorocznej edycji Komi-
sja Konkursowa nagrodziła 100 
uczestników z okazji Stulecia Od-
zyskania Niepodległości przez Pol-
skę. Przyznano również trzy na-
grody Grand Prix. Były to prace 
wykonane przez uczniów klas IV, 
V i VI, jedną z czterech wybranych 
przez nich technik: rysunek, grafi -
ka, malarstwo oraz collage. Celem 
konkursu była popularyzacja wie-
dzy ekologicznej, kształtowanie 
postaw proekologicznych, rozwi-
janie zainteresowań artystycznych 
dzieci i młodzieży oraz promocja 
walorów przyrodniczych powia-
tu kolbuszowskiego. Jedną z laure-
atów była uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Trzęsówce Adrian-
na Pałka, która zdobyła I miejsce 

KOLBUSZOWA-TRZĘSÓWKA XV Konkurs Plastyczny 
„Nasze lasy”.

w kategorii malarstwo. Nagrody 
wręczali Wicestarosta Kolbuszow-
ski Wojciech Cebula, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartło-
miej Peret oraz Kazimierz Kriger, 

były szef kolbuszowskiego Nadle-
śnictwa i jednocześnie jeden z po-
mysłodawców konkursu.

H. Mokrzycka
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OSTROWY BARANOWSKIE

Dzień 
Mamy i Taty 

  28 maja 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach Baranow-
skich z okazji Dnia Matki i nad-
chodzącego Dnia Ojca, dzieci z 
klas 0-III wraz z wychowawcami 
przygotowały program artystycz-
ny. Jako pierwsze zaprezentowa-
ły się dzieci z klasy 0 i I, dedyku-
jąc swój występ swoim kochanym 

mamusiom i tatusiom. W swoim 
przedstawieniu pokazały jak wiel-
ką miłością darzą swoich rodzi-
ców. Klasa II i III swój występ za-
dedykowała także swoim wspania-
łym rodzicom. Piosenki i wierszy-
ki wykonane przez uczniów, wzru-
szyły i rozbawiły rodziców do łez. 
Na koniec dzieci zatańczyły wspa-
niałego i wzruszającego walca. 
Potem były życzenia i upomin-
ki wykonane przez uczniów. Pod-
czas wręczania własnoręcznie wy-
konanych upominków całusom i 
uściskom nie było końca. Po czę-
ści artystycznej wszyscy zasiedli 

do słodkiego poczęstunku. Spo-
tkanie uświetnił swoją obecno-
ścią Wójt Gminy Cmolas Pan Eu-
geniusz Galek, który złożył życze-
nia wszystkim rodzicom, Pani Ha-
lina Rozmus – Kosiorowska - Pre-
zes Stowarzyszenia Rozwoju Gmi-
ny Cmolas, Pan Dariusz Mielcza-
rek – radny i Pan Jerzy Magda 
– sołtys wsi. Wszyscy goście skła-
dali serdeczne życzenia rodzicom 
oraz wynagrodzili występy mnó-
stwem wspaniałych słodyczy. Bar-
dzo dziękujemy.  

Danuta Gacek

  26 maja 2018r. w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmola-
sie  odbyła się rodzinna uroczy-
stość z okazji Dnia Mamy, Taty 
i Dziecka. Impreza ta już na sta-
łe wpisała się w terminarz imprez, 
rokrocznie zwiększając swoje roz-
miary. Na przybyłych czekało wie-
le atrakcji. Prezentacje na scenie 
rozpoczęły się od występów dzie-
ci z grupy teatralno-wokalnej dzia-
łającej w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Cmolasie. Grupa 
zaprezentowała piosenki z musi-
calu Ania z Zielonego Wzgórza. 
Dzieci przygotowała P. Joanna Ba-
ran. Następnie na scenie zrobi-
ło się kolorowo, muzycznie i gło-
śno, a to za sprawą zespołów tań-

CMOLAS Dzień Mamy, Taty 
i Dziecka
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ca współczesnego, działających w 
Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Cmolasie: Motyw Mini zatań-
czył układ pt. „Zielone żabki”, Mo-
tyw I wystąpił z układem ”Neony”, 
natomiast tancerze z grup Motyw 
II zaprezentowali taniec pt. ”Fie-
sta”. Choreografem powyższych 
zespołów jest P. Magdalena Chle-
bek. Podczas tegorocznej uroczy-
stości na scenie zaprezentował się 
również Zespół Taneczny ze Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie. Tan-

cerze wspólnie wykonali układ pt. 
„Smerfy”. Grupę do występu przy-
gotowała P. Edyta Urban. Zebrani 
rodzice i inni członkowie rodzin 
z uśmiechem na twarzy i z wielką 
dumą oglądali występy swoich po-
ciech. Ostatnim punktem progra-
mu była sztuka iluzji w wykonaniu 
Łukasza Kupiniaka, który prze-
niósł wszystkich obecnych na sali  
w świat magii i czarów. Podczas 
występu, dzieci zapraszane były 
na scenę, aby pomóc czarodziejo-

wi wypowiadać magiczne zaklę-
cia i wykonywać tajemnicze ruchy, 
dzięki którym niemożliwe stawało 
się możliwe. Warto nadmienić że 
Pan Łukasz był uczestnikiem 10-
tej edycji telewizyjnego show Mam 
Talent. Na zakończenie uroczysto-
ści Wójt Gminy Cmolas Pan Euge-
niusz Galek z okazji dnia Mamy, 
Taty i Dziecka złożył wszystkim 
serdeczne życzenia.

       SOK Cmolas

  Fundacja „Z SERCA DLA SERCA” zorganizo-
wała konkurs plastyczny „Dzieci pomagają dzie-
ciom”, którego celem było nie tylko pobudzanie 
i rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzie-
ży, ale również promowanie wolontariatu i nie-
sienia pomocy drugiemu człowiekowi. Czterdzie-
stu czterech uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmolasie - z klas siód-
mych, trzecich gimnazjalnych i uczestników kół-
ka plastycznego pod kierunkiem nauczyciela pla-
styki Renaty Krakowskiej, zaangażowało się w pro-
ces twórczy zarówno na zajęciach w szkole, jak i 
w domu, wykonując prace plastyczne (łącznie 55), 
które zostały przesłane organizatorom. Wszystkie 
prace fundacja  przekaże na aukcję charytatywną, 
a dochód z niej zostanie przeznaczony na budowę 
domu hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach. Cie-
szymy się, że poprzez ten mały gest, nasi ucznio-
wie uczestniczą w „wielkiej sprawie”, aby mógł po-
wstać bezpieczny zakątek dla chorych dzieci, któ-
ry choćby na chwilę, zmieni ich świat na lepszy 
i piękniejszy!

      SP Cmolas

CMOLAS „Dzieci pomagają dzieciom!”
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  11 maja 2018 r. odbył się XXX 
Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Tanecznych „Kaczucha 2018” or-
ganizowany przez Państwowe Po-
maturalne Studium Kształcenia 
Animatorów Kultury i Biblioteka-
rzy w Krośnie. Impreza ma cha-
rakter cykliczny i cieszy się ogrom-
ną popularnością. W tym roku na 
scenie zaprezentowało się ok. 70 
zespołów tanecznych z południo-
wo-wschodniej Polski. Celem 
tego wydarzenia jest wspólna za-
bawa przez taniec i muzykę, kon-
frontacja dorobku artystycznego, 
wymiana pomysłów i doświad-
czeń w zakresie pracy z dziecięcy-
mi zespołami tanecznymi oraz po-
pularyzacja zespołowych form ta-
necznych i ich walorów artystycz-
nych. Podczas rywalizacji zespo-
łów nie zabrakło atmosfery wspól-
nej zabawy i wzajemnego dopin-
gu.  Ciekawe układy taneczne i ko-
stiumy dostarczyły wielu wrażeń, 
zarówno widzom jak i wykonaw-
com. W Przeglądzie udział wzię-
ły także zespoły działające w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w 

CMOLAS - KROSNO Zespoły taneczne z Cmolasu 
i Trzęsówki na Przeglądzie 

Dziecięcych Zespołów Tanecznych 
w Krośnie.

Cmolasie: „Motyw I”, który zapre-
zentował układ taneczny pt: „Neo-
ny”, „Motyw II” zatańczył układ pt: 
„Fiesta” oraz zespół „Poza” dzia-
łający w Wiejskim Domu Kultu-
ry w Trzęsówce, którego zobaczy-
liśmy w układzie tanecznym pt: 

„Na wietrze”. Opiekunem zespo-
łów jest choreograf - Pani Mag-
dalena Chlebek. Tancerze za swo-
je występy oprócz gromkich braw 
otrzymali wyróżnienie. Zespołom 
serdecznie gratulujemy!

Promocja 
tomiku wierszy 

Anity Róg
  W sympatycznej atmosferze, 
niezwykle uroczej wsi Poręby Dy-

PORĘBY DYMARSKIE marskie, 16 czerwca 2018 r. miało 
miejsce spotkanie autorskie z Ani-
tą Róg – poetką, mieszkanką Po-
rąb, członkinią Mieleckiego To-
warzystwa Literackiego. Spotkanie 
to było okazją do promocji tomi-
ku wierszy pt. „Szepty Nieznajo-
mej” organizowanego przez Samo-
rządowy Ośrodek Kultury w Cmo-
lasie i Szkołę Podstawową w Porę-
bach Dymarskich. Sylwetkę Ani-

ty, przybliżyła p. Władysława Sto-
larz – emerytowana nauczycielka, 
która towarzyszy młodej Poetce 
od początku Jej twórczości. Recy-
tację wybranych wierszy z tomiku 
przedstawili, Członkowie Związ-
ku Literatów Polskich: p. Małgo-
rzata Żurecka i p. Ryszard Mścisz. 
Następnie Poetka z akompania-
mentem gitary, zaśpiewała piosen-
ki oraz zaprezentowała wybrane 
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JAGODNIK

JAGODNIK - CMOLAS

przez siebie wiersze. Analizę twór-
czości, stylu oraz swoje spojrzenie 
na poezję Anity przedstawił re-
cenzent tomiku p. Mirosław Gru-
dzień, podkreślając walory miej-
scowości, z której Autorka pocho-
dzi. Prezes Mieleckiego Towarzy-
stwa Literackiego p. Zbigniew Mi-
chalski opowiedział m.in. o dzia-

łalności wydawniczej oraz wrę-
czył Anicie pamiątkowy album fo-
tografi czny. W imieniu organiza-
torów podziękowania oraz kwia-
ty za wspaniałe spotkanie wręczyła 
p. Edyta Kus-Mokrzycka - Dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka Kul-
tury w Cmolasie. Na zakończenie 
niezwykłego spotkania głos zabrał 

Wójt Gminy Cmolas p. Eugeniusz 
Galek, który z wyrazami uznania 
wręczył młodej Poetce z Gminy 
Cmolas pamiątkowe pióro. Uczta 
dla ducha zakończyła się wspól-
nym spotkaniem przy grillu z wi-
dokami na piękny krajobraz ota-
czający szkołę.

SOK Cmolas

Piknik Rodzinny 
w Jagodniku

  10 czerwca 2018r. w Jagodniku 
odbył się „Piknik Rodzinny” połą-
czony z obchodami 10-lecia dzia-
łalności Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”. Impre-
za rozpoczęła się o godzinie 13.00 
powitaniem gości przez Panią Dy-
rektor Dorotę Terlaga. Następ-

nie dzieci przedstawiły swój pro-
gram artystyczny: polonez, bajki 
z życzeniami, teleexpres w którym 
przedstawiono w skrócie powsta-
nie stowarzyszenia oraz zaprezen-
towano absolwentów Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Jagod-
niku. Dziesiąty Jubileuszowy Pik-
nik Rodzinny poprowadził DJ Ma-
ciej, który bawił dzieci wraz z ro-
dzicami. Były dmuchańce, skakan-
ce, kule wodne i gry zręcznościo-
we. Dla wszystkich uczestników 
pikniku stowarzyszenie wraz z ro-
dzicami zadbało o poczęstunek. 
Na szwedzkim stole każdy mógł 

coś znaleźć dla siebie. Były pysz-
ności z grilla, ciasto oraz napoje i 
lody dla ochłody. Dla wszystkich 
uczestników godzinny koncert dał 
zespół „NEWS”, a na zakończenie 
odbyła się zabawa taneczna na któ-
rej zagrał zespół „EFEKT”.
  Wśród zaproszonych gości, 
którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością był Wójt gminy Cmolas Pan 
Eugeniusz Galek, Poseł Ziemi Kol-
buszowskiej Pan Zbigniew Chmie-
lowiec, Sekretarz Gminy Cmolas 
Pan Marian Posłuszny, Radny Po-
wiatowy Pan Ryszard Sukiennik, 
Dyrektor Samorządowego Ośrod-
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ka Kultury w Cmolasie Pani Edyta 
Kus-Mokrzycka, Dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Cmolasie 
Pani Iwona Soda, Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Cmo-
lasie Pani Danuta Zuba, Refe-
rent Komórki Oświatowej w Urzę-

dzie Gminy Cmolas Pani Justyna 
Fryc, Proboszcz parafi i Trzęsów-
ka Ksiądz Stanisław Majda, Radny 
wsi Jagodnik Pan Ryszard Warzo-
cha, Sołtys wsi Jagodnik Pan An-
drzej Gul oraz sponsorzy tej im-
prezy. Wszystkim dziękujemy za 

wieloletnią współpracę i pomoc, 
a szczególnie Wójtowi Gminy 
Cmolas i Pani Dyrektor Samo-
rządowego Ośrodka Kulturalnego 
w Cmolasie.

  M. Szostak

  Spędzić z kimś połowę wie-
ku to wyraz najszczerszej miło-
ści. Trzeba takiej miłości, żeby po-
konać wszelkie trudności razem, 
mimo różnych charakterów, różni-
cy zdań, pasji, marzeń, oczekiwań. 
Złote Gody to wyjątkowa okazja 
do świętowania, a jubilatom nale-
żą się słowa uznania oraz najser-
deczniejsze życzenia.
  Celebrowanie złotych go-
dów to święto nie tylko zgodnych 
małżonków, ale także ich rodzi-
ny i przyjaciół. Para, która wspól-
nie przeżyła pół wieku, niezmien-
nie od 50 lat dzieli się radościami 
i stawia czoła codziennym trudno-
ściom zasługuje na uznanie. Przy-
witanie na świecie dzieci, radość 
z ich sukcesów i ocieranie łez 
szczęścia, to jedne z tych wyda-
rzeń, które scementowały wspa-
niały związek. Pół wieku wspólne-
go kroczenia przez życie zasługuje 
na prawdziwe fetowanie!
  Jedenaście par małżeńskich 
z terenu gminy Cmolas święto-
wało w środę 30 maja 2018r. Zło-
te Gody. Z tej okazji w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-

CMOLAS Małżeństwo to diament szlifowany 
przez całe życie

                                                A.Regulski

lasie odbyło się uroczyste spotka-
nie z dostojnymi Jubilatami, któ-
rym towarzyszyli najbliżsi, rodzi-
na i przyjaciele, a także zaprosze-
ni goście, Wójt Gminy Cmolas Pan 
Eugeniusz Galek, który przywitał 
wszystkich zgromadzonych, Se-
kretarz Gminy Cmolas Pan Marian 
Posłuszny, Z-ca Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego Pani Aneta 

Fryc, a także Dyrektor Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Cmo-
lasie Pani Edyta Kus-Mokrzycka. 
Uroczystość tą uświetnił także 
Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł 
na Sejm RP oraz Pan Jacek Olszo-
wy – Dyrektor Biura Poselskiego. 
Nie mogło zabraknąć także sołty-
sów z miejscowości Jubilatów. 
  Z rąk pana Wójta, który re-
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prezentował Prezydenta RP Sole-
nizanci otrzymali medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie i sto-
sowne legitymacje, a także zosta-
li obdarowani kwiatami i prezen-
tami, ufundowanymi przez gminę 
Cmolas. Ofi cjalna cześć uroczy-
stości zakończyła się lampką szam-
pana oraz odśpiewaniem „100 lat” 
przy akompaniamencie zespołu 
Raniżowianie. Następnie zapro-
szono wszystkich zgromadzonych 
do wspólnego poczęstunku. 
  Medalem Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie odznaczone zo-
stały następujące pary małżeńskie 
z terenu gminy Cmolas: 
Ostrowy Tuszowskie: 
Cecylia i Stanisław Babiarz, 
Irena i Michał Lis; 

Poręby Dymarskie: 
Janina i Ludwik Czachor, 
Krystyna i Józef Oko;
Trzęsówka: 
Apolonia i Czesław Fornal,
Anna i Jan Żelazo; 
Hadykówka: 
Krystyna i Franciszek Jaskot, 
Maria i Edward Wadach; 
Cmolas: 
Józefa i Mieczysław Kaczmarscy, 
Krystyna i Jan Magda, 
Genowefa i Mieczysław Maciąg.

  Niewiele jest rzeczy tak cen-
nych jak złoto, nic zatem dziwne-
go, że święto półwiecza szczęśliwe-
go pożycia nazwano właśnie zło-
tymi godami. Ta podniosła okazja 
wymaga wyjątkowych życzeń. 

  Drodzy Jubilaci! Pięćdziesiąt 
lat wspólnego życia to chwile rado-
ści, miłości, smutku, tęsknoty, na-
dziei, w zdrowiu i chorobie, którym 
towarzyszy miłość i szacunek, po-
święcenie, wyrozumiałość i zaan-
gażowanie. Wzajemne zrozumie-
nie i wsparcie codzienne troski i ra-
dości oraz wychowywanie dzieci to 
wspaniałe świadectwo dla młodych, 
poszukujących wzorców do naśla-
dowania. Stworzyliście rodziny, 
w których kolejne pokolenia jed-
noczy szacunek i serdeczność wo-
bec Nestorów Rodu. Z tej okazji ży-
czymy nieustającej pogody ducha, 
życzliwości ze strony najbliższych. 
Niech każda chwila życia będzie 
źródłem szczęścia, które upływa 
w zdrowiu i spokoju.

Aneta Fryc
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  Istotną cechą człowieczeństwa 
jest wrażliwość, poczucie piękna 
i estetyki, przejawiające się mię-
dzy innymi w twórczym działaniu. 
Z wielkim zapałem uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie uczęsz-
czający na zajęcia kółka plastycz-
nego uczestniczyli w warsztatach 
malarskich zorganizowanych przez  
p. Renatę Krakowską. Mali artyści 
mieli możliwość spróbowania swo-
ich sił w malarstwie na płótnie z za-
stosowaniem farb akrylowych, jak 
również możliwość doświadczania 
i odkrywania swojego potencjału 

CMOLAS

i wewnętrznego świata wyobraź-
ni. Wszystkie prace wzbogaciły do-
tychczasową ekspozycję artystycz-

nej twórczości dzieci i młodzieży 
na terenie szkoły.

SP Cmolas

Warsztaty malarskie
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CMOLAS

Ludzie 
i 

pszczoły

  „Ludzie i pszczoły” to ty-
tuł konkursu plastycznego zor-
ganizowanego przez Rejonowe 
Koło Pszczelarzy i Miejski Dom 
Kultury w Kolbuszowej. W kon-
kursie tym, Szkołę Podstawo-
wą im. prof. Jana Czekanow-
skiego w Cmolasie, a tym sa-
mym naszą gminę, reprezentu-
je 17 uczniów z klas siódmych 
i uczestnicy kółka plastycz-
nego, którzy pod kierunkiem 
p. Renaty Krakowskiej wykona-
li prace różnymi technikami pla-
stycznymi. Celem konkursu było 
nie tylko pobudzanie i rozwój in-
wencji twórczej dzieci i młodzie-
ży, ale również uświadomienie 
wielkiego znaczenia pszczół w 
przyrodzie, a tym samym życiu 
człowieka.

SP Cmolas

  „Maj to wyjątkowo piękny 
miesiąc”. Tymi słowami – oczywi-
ście po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego – Szkoła Podstawowa w 
Ostrowach Baranowskich rozpo-
częła uroczysty apel poświęcony 
świętom majowym.
  W coroczny kalendarz uro-
czystości szkoły wpisany jest apel 
z okazji świąt 1, 2 i 3 maja. Ten 
dzień jest wspaniałą okazją, by 
uzmysłowić wszystkim uczniom, 
jak ważne miejsce w historii nasze-
go kraju odgrywają te dni. 1 maja- 
Święto Pracy oraz rocznica wejścia 

OSTROWY BARANOWSKIE

Majowe święta 
w Szkole Podstawowej 

w Ostrowach Baranowskich
Polski do UE, 2 maja Dzień Flagi, 
3 maja – rocznica uchwalenia 
Konstytucji.
  Uczniowie przedstawili pro-
sty zarys historyczny, przybliżając 
fakty z historii Polski, w sposób 
zrozumiały dla dzieci. Podkreśli-
li wkład naszych przodków w na-
sze obecne życie i jak ważnym dla 
Polaków zadaniem jest wspomi-
nać i kontynuować ich dzieło. Na-
stępnie uczniowie szkoły udali się 
na spacer po swojej miejscowości 
z powiewającymi chorągiewkami. 

 Danuta Gacek
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Nakrętki dla Mai
  Od kilku lat Szkoła Podstawo-
wa im. prof. Jana Czekanowskie-
go w Cmolasie z klasami gimna-
zjalnymi, prowadzi zbiórkę plasti-
kowych nakrętek, które są zbiera-
ne w ramach akcji charytatywnej 
pt. „Pomagaj razem z nami”. Jeste-
śmy otwarci na potrzeby każde-
go dziecka, któremu możemy po-

CMOLAS móc. Przyczynić się do tego, aby 
nikt nie tracił nadziei, nie podda-
wał się losowi, bo przecież każdy 
nawet najdrobniejszy gest zmienia 
świat, CZYJŚ świat. Do tej pory 
pomagaliśmy kilku dzieciom, a 
obecnie małej Mai Pyzińskiej, na 
rzecz której, w tym roku szkol-
nym zebraliśmy 610 kg nakrętek. 
Być może jest to niewiele, ale jest 
to efekt ogromnego zaangażowa-
nia naszych uczniów, którzy nie-
jednokrotnie udowodnili, że nie 
jest im obcy los i pomoc drugiemu 

w potrzebie. Jak powiedziała Anna 
Dymna „Odkąd weszłam w świat 
prawdziwego cierpienia, przestałam 
narzekać. Cieszę się z tego, że mam 
ręce i nogi. Wcześniej nie wiedzia-
łam, że jest to powód do szczęścia. 
Zostałam wyróżniona przez los wo-
bec tylu pokrzywdzonych i jestem 
im coś winna”. Jej słowa będą my-
ślą przewodnią w dalszym naszym 
działaniu na rzecz potrzebujących.

Koordynator akcji - 
pedagog szkolny Renata Krakowska

  W dniu 09 maja 2018 r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich wraz z nauczy-
cielami i kilkoma rodzicami byli na 
wycieczce w Krakowie. Pierwszym 
punktem wycieczki było zwiedza-
nie krakowskiego ZOO. Najwięk-
szą atrakcją było zobaczenie róż-
norodnych zwierząt z rozmaitych 
krańców świata. Najbardziej po-
dobały się im zwierzęta egzotycz-
ne: „długoszyjne”, cętkowane żyra-
fy, skoczne małpy, ogromne hipo-
potamy, afrykańskie słonie, groźne 
lwy i tygrysy. Celem tej wyciecz-
ki było nie tylko poznanie z bliska 
wyglądu zwierząt, ich sposobu za-
chowania się, czy odżywiania, ale 
również spędzenie wolnego czasu 
ze swoimi rodzicami, dobra zaba-
wa, jak i zdobycie wiedzy przyrod-

CMOLAS Wycieczka uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 

Baranowskich do Krakowa
niczej na temat zwierząt. Następ-
nym elementem podróży po Kra-
kowie był standardowo Wawel, Ry-
nek, kościół Mariacki oraz Sukien-
nice. Niepowtarzalny klimat Kra-
kowa dało się także odczuć spa-
cerując uliczkami Starego Miasta 
m.in. Floriańską kończącą się Bar-
bakanem. Wycieczkowicze odpo-
czywając na Rynku nie omieszka-
li skosztować krakowskich obwa-
rzanków oraz podziwiali przepięk-
ne konie ciągnące dorożki. Oczy-
wiście karmili ciekawskie gołębie. 
W Krakowie nie tylko podziwia-
li wiele zabytków, ale mogli także 
poczuć niepowtarzalną atmosferę 

dawnej stolicy Polski. Była to bar-
dzo dobra lekcja historii, wszyscy 
uczestnicy wycieczki w Krakowie 
byli po raz pierwszy, wrażenia ich 
są nie do opisania, radość uczniów, 
którzy zobaczyli smoka bezcenna.

  Dziękujemy wszystkim Rodzi-
com za bycie z dziećmi i nauczy-
cielami podczas tej wycieczki. 
Panu Wójtowi Eugeniuszowi Gal-
kowi składamy serdeczne podzię-
kowania za dofi nansowanie wyjaz-
du dla dzieci z naszej szkoły!

    Dyrektor Szkoły - 
Danuta Gacek
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  Dnia 07 czerwca 2018 r. w 
Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich został zorga-
nizowany Dzień Dziecka - Weso-
ło i zdrowo, bo na sportowo. Sło-
neczna pogoda sprzyjała zabawie 
na świeżym powietrzu. Dla dzie-
ci przygotowano dwie olbrzymie, 
dmuchane zjeżdżalnie. Zabawy 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem dzieci, zarówno starszych jak 
i młodszych. Wśród bawiących się 
dzieci pojawiły się też najmłodsze, 
nie będące uczniami naszej szko-
ły, które zawsze bardzo serdecznie 
zapraszamy. Wspólnie z rodzica-
mi wspaniale się bawiły. Było ro-
bienie baniek mydlanych oraz za-
bawy na naszym kolorowym pla-
cu zabaw. Rodzice przygotowywa-

OSTROWY BARANOWSKIE Dzień Dziecka 
w Ostrowach Baranowskich

li dla wszystkich smacznego gril-
la. Były również pożywne soczki, 
słodkie wafelki i pyszne lody. Tego 
dnia wszyscy byli zadowoleni, z ra-

dością spędzili dzień na zabawach 
i grach. 

Danuta Gacek

  Na zaproszenie Komendan-
ta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ostrowach Baranowskich Pana 
Karola Ziętka uczniowie Szkoły w 
Ostrowach Baranowskich uczest-
niczyli w spotkaniu ze strażaka-
mi. Celem spotkania z druhami 
było poznanie przez dzieci ich pra-
cy, obejrzenie sprzętu, jakim straż 
dysponuje na co dzień oraz przy-
pomnienie niezbędnych umiejęt-
ności w sytuacjach zagrożenia i 
wiedzy z zakresu edukacji prze-
ciwpożarowej.
  Strażacy zaprezentowali sprzęt 
pożarniczy stanowiący wyposaże-
nie jednostki. Uczniowie obejrze-
li wóz strażacki i sprzęt do gasze-
nia pożarów. Chętni mogli usiąść 
za kierownicą, przymierzyć hełm 
strażacki, czy potrzymać wąż. Za-
prezentowano również strój stra-
żaka wykorzystywany podczas 
bardzo niebezpiecznych akcji w 
bardzo wysokich temperaturach. 
Dużym zainteresowaniem i zacie-
kawieniem cieszył się pokaz obsłu-
gi węża strażackiego. Strażacy za-
prezentowali również sygnały, któ-

OSTROWY BARANOWSKIE Z wizytą u strażaków 
w Ostrowach Baranowskich

rych używają jadąc na akcję.
  W formie pogadanki ucznio-
wie zapoznali się z zadaniami re-
alizowanymi przez ochotniczą 
straż pożarną, sposobami alarmo-
wania oraz zachowania się w przy-
padku zagrożenia. Wszyscy z wiel-
kim zaciekawieniem wysłuchali 
opowiadania prowadzonego przez 

Pana Michała Halata. Uczniowie 
mieli też możliwość zwiedzenia 
budynku straży. 
  Serdecznie dziękujemy Panu 
Karolowi Ziętkowi oraz strażakom 
za przyjęcie naszych uczniów na 
teren jednostki oraz słodki poczę-
stunek. 

 Dyrektor Szkoły - Danuta Gacek



15

Kwartalnik nr 2/2018

CMOLAS

  21 kwietnia 2018r. w Hali Spor-
towej OSiR w Cmolasie odbył się 
XVI Turniej Piłki Siatkowej leśni-
ków z Podkarpacia. Zawody zosta-
ły zorganizowane i przeprowadzo-
ne przez ZO SITLiD w Krośnie, 
RDLP w Krośnie, a gospodarzem 
turnieju było Nadleśnictwo Kol-
buszowa. Otwarcia Turnieju doko-
nali Eugeniusz Galek, Wójt Gminy 
Cmolas, Janusza Magusiak, przed-
stawiciel RDLP w Krośnie i Bartło-
miej Peret, przewodniczący ZO SI-
TLiD.

XVI Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Przewodniczącego 

Zarządu Oddziału 
Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników, 
Leśnictwa 

i Drzewnictwa 
w Krośnie

PORĘBY DYMARSKIE-
JASŁO

CMOLAS

  W dniu 16.05.2018 r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Cmo-
lasie wzięli udział w IV powiato-
wym Konkursie Recytatorskim z 
Języka Angielskiego ,,Młody Re-
cytator – Artysta” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową im. Jan-
ka Zawiszy w Przedborzu. Miał on 
na celu m.in. rozwijanie i wspiera-
nie zdolności recytatorskich, po-
znawanie i upowszechnianie po-
ezji krajów anglojęzycznych, do-
skonalenie języka angielskiego 
oraz szerzenie zainteresowania na-
uką języka obcego wśród uczniów. 

Sukces recytatorski 
z języka angielskiego uczennic 

Szkoły Podstawowej im. prof. Jana 
Czekanowskiego w Cmolasie.

Konkurs ten przeznaczony był dla 
uczniów klas II – VII. Przedstawi-
cielkami społeczności szkolnej w 
Cmolasie były: Oliwia Mokrzyc-
ka z kl. IIIB w kategorii klas II- III 
oraz Katarzyna Ruman z klasy VB 
w kategorii klas IV- VII. Zmaga-
nia uczennic z recytacją poezji w 

języku angielskim zakończyły się 
dużym sukcesem, ponieważ obie 
zdobyły II miejsce w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Gratuluje-
my wspaniałych osiągnięć, które z 
pewnością będą kontynuowane w 
przyszłym roku szkolnym.

       Ilona Sekman

  Młoda, utalentowana poetka  
z Porąb Dymarskich, która niedaw-
no wydała czwarty tomik poezji, 
jest dostrzegana nie tylko wśród 
lokalnych koneserów poezji, ale 
również jest doceniana na szczeblu 
ogólnopolskim. Ostatnio jej wier-
sze zostały wyróżnione przez jury 
XXIII Ogólnopolskiego Konkur-
su Literackiej Twórczości Dzieci  
i Młodzieży „Liryczne Jasło”, or-
ganizowanego przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Jaśle i Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Pol-

Twórczość Anity wyróżniona
skich Oddział w Jaśle. W tegorocz-
nej edycji tegoż konkursu wzię-
ło udział 278 osób, które nadesłały 
554 prace, a nagrodzonych zostało 
38 laureatów. Wiersze Anity wzięły 
również udział w XIV edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Obraz  
a słowo. Literacki opis dzieła ma-
larskiego”. W tym roku młodzież 
opisywała dzieło Zbigniewa Pro-
naszki „Szachista” – obraz ze zbio-
rów Muzeum Górnośląskiego.  
Na konkurs wpłynęło 239 prac  
z całej Polski. Ze względu na wy-

soki poziom prac w kategorii lite-
rackiej przyznano dodatkowo wy-
różnienie honorowe Anicie Róg. 
W opinii jury na temat jej pracy 
można przeczytać: „Autorka wier-
sza „Zamyślony szachista” odwra-
ca porządek patrzenia- nie tylko 
człowiek patrzy na przedmioty, ale 
i one zwracają się ku niemu”.
  Gratulujemy Anicie i życzymy 
dalszych sukcesów na niwie lite-
rackiej.

Wł. Stolarz
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  W tegorocznej rywalizacji 
wzięło udział 19 drużyn. W rolę 
zawodników wcielili się leśni-
cy, którzy na co dzień pracują na 
rzecz lasów Podkarpacia. Jedno-
cześnie na czterech boiskach trwa-
ły rozgrywki sportowe zawodni-
ków, którzy podzieleni zostali na 
cztery grupy, tj.:
grupa A – Lutowisko, Lesko, 
Oleszyce, Głogów, Kolbuszowa
grupa B – Brzozów, RDLP Krosno, 
Leżajsk, Tuszyma, Stuposiany
grupa C – Lubaczów, Jarosław, 
Dynów, Cisna
grupa D – Bircza, Narol, Dukla, 
Sieniawa
Mecze w grupach były wyjątkowo 
wyrównane, część z nich kończy-
ła się dopiero trzecim setem. Łącz-
nie rozegrano trzydzieści meczy w 
grupach. Rozgrywki trwały ponad 
siedem godzin. Z każdej grupy wy-
łoniony zwycięzcę: 
grupa A – Kolbuszowa, 
grupa B – RDLP Krosno, 
grupa C – Lubaczów, 
grupa D – Bircza
Zwycięzcy grup rozegrali mecze 
półfi nałowe:
Nadleśnictwo Kolbuszowa – 
Nadleśnictwo Lubaczów – 2 : 1
RDLP Krosno – 
Nadleśnictwo Bircza – 2 : 1
W meczu fi nałowym leśnicy z Kol-
buszowej zwyciężyli z RDLP Kro-
sno (2 : 1). Walka o trzecie podium 
Lubaczowa z Birczą zakończyła się 
sukcesem Lubaczowa.
Wyłoniono i nagrodzono najlep-
szych zawodników turnieju:
atakujący – Przemysław Starzak, 
RDLP Krosno
broniący – Mateusz Kubit, RDLP 
Krosno
rozgrywający – Stanisław Pają-
czek, Nadleśnictwo Bircza,
wszechstronny, najlepszy zawod-
nik turnieju – Marcin Pliżga, Nad-
leśnictwo Kolbuszowa.
Wyróżniono:
- miss grająca – Katarzyna Mało-
dobry, Nadleśnictwo Głogów
- najmłodszy zawodnik – Michał 

Kaczorowski (8 lat) , Nadleśnictwo 
Dynów
- najstarszy zawodnik – Jan Woro-
niak, Nadleśnictwo Oleszyce
- grający nadleśniczy – Zenon 
Szkamruk, Nadleśnictwo Leżajsk.
Przyznano również „Puchar Ki-
bica”, który trafi ł do Nadleśnictwa 
Leżajsk. Za rywalizację w duchu 
„fair play” przyznano puchar, któ-
ry otrzymała drużyna z Nadleśnic-
twa Baligród.
Nagrody wręczyli Janusz Magu-
siak, Główny Księgowy RDLP w 
Krośnie, Bartłomiej Peret, prze-
wodniczący ZO SITLiD w Krośnie 
oraz Zbigniew Chmielowiec, Po-
seł na Sejm RP i Eugeniusz Galek, 
Wójt Gminy Cmolas.
Fundatorami nagród byli ZO SI-

TLiD w Krośnie, RDLP Krosno, 
Związek Leśników Polskich od-
dział Krosno, Polskie Towarzystwo 
Leśne oddział Krosno, NSZZ Soli-
darność, Zbigniew Chmielowiec, 
Poseł na Sejm RP.
XVI Turniej przeszedł już do hi-
storii. Na podłodze boisk OWiR 
w Cmolasie prawie trzystu zawod-
ników spędziło ponad pięćset mi-
nut rozgrywając 33 mecze. Najlep-
si – gospodarze Turnieju, leśnicy z 
Kolbuszowej już czwarty raz stanę-
li na najwyższym podium.
Natalia Batory, Nadleśnictwo Kol-
buszowa.

      OWiR Cmolas
Fot. Natalia Batory, Kinga Mazur, 

Dariusz Tabisz
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  Uprzejmie informujemy, iż od 2 lipca 2018 OWiR w Cmolasie realizuje PROJEKT POWSZECHNEJ NA-
UKI PŁYWANIA pod nazwą „UMIEM PŁYWAĆ” - dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.
  Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół pod-
stawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych, których 
głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływa-
nia. Na pływalni krytej w Cmolasie realizowane będą zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla wszystkich 
uczniów klas I-III z terenu Gminy Cmolas. 

WAKACYJNY PLAN ZAJĘĆ
 

LIPIEC
Dzień 
tyg/
Godz.

Poniedziałek
2, 9, 16, 23, 30

Wtorek
3, 10, 17, 24, 31

Środa
4, 11, 18, 25

Czwartek
5,12,19,26

Piątek
6,13,20,27

12:00 - 
13:30

SP Cmolas 
klasy I

Ostrowy B. 
klasy I-III
NSP Jagodnik

SP Hadykówka 
klasy I-III
Poręby D. 
klasy I-III

SP Cmolas 
klasy I

Ostrowy B. 
klasy I-III
NSP Jagodnik

13:30 - 
15:00

SP Cmolas 
klasy III

SP Trzęsówka 
klasy I-III

Ostrowy Tusz.  
klasy I-III
Cmolas KLASA II

SP Cmolas 
klasy III

SP Trzęsówka 
klasy I-III

SIERPIEŃ
Dzień 
tyg/
Godz.

Poniedziałek
6, 13, 20, 27

Wtorek
7, 14, 21, 28

Środa
1, 8, 22, 29

Piątek
3, 10, 17, 24, 31 

12:00 - 
13:30

SP Cmolas 
klasy I

Ostrowy B. 
klasy I-III
NSP Jagodnik

SP Hadykówka 
klasy I-III
Poręby D. klasy I-III

SP Hadykówka 
klasy I-III
Poręby D. klasy I-III

13:30 - 
15:00

SP Cmolas 
klasy III

SP Trzęsówka 
klasy I-III

Ostrowy Tusz. 
klasy I-III
Cmolas KLASA II

Ostrowy Tusz.  
klasy I-III
Cmolas KLASA II

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału - OWiR Cmolas
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  22 kwietnia 2018r. w naszej 
szkole już po raz XVI odbył się 
Gminny Festiwal Tańca. Do kon-
kursu przystąpiło 12 zespołów ta-
necznych w trzech kategoriach 
wiekowych. Jury w składzie Jakub 
Jurek, Marzena Płaza i Renata Be-
bło wyłoniło zwycięzców i przy-
znała następujące miejsca zespo-
łom. W przerwie konkursu wystą-
piły zespoły gościnne. Para tanecz-
na z Mielca, grupa taneczna ze 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie i 
Mażoretki z Majdanu Królewskie-
go. Uczniów naszej szkoły do kon-
kursu przygotowywały pani Tere-
sa Babiarz, pani Katarzyna Bajda, 
pani Anna Kask i pani Alicja Bań-
ka. Zwycięzcy otrzymali puchary, 
dyplomy i nagrody książkowe.

OSTROWY TUSZOWSKIE XVI Gminny Festi wal Tańca

Wyniki XVI Gminnego Festiwalu 
Tańca:
Klasy 0 – III
I miejsce – Świetliki – 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Jagodniku
II miejsce – Pasja – 
Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Baranowskich
III miejsce – Flamante - 
Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Tuszowskich
IV miejsce – Calineczki – 
Szkoła Podstawowa w Cmolasie
V miejsce – Blask Księżyca - 
Szkoła Podstawowa w Hadykówce
Klasy IV-VII
I miejsce – Smerfy – 

Szkoła Podstawowa w Cmolasie
II miejsce – Sunshine – 
Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Tuszowskich
III miejsce – Black Stars – 
Szkoła Podstawowa 
w Porębach Dymarskich
IV miejsce – Army Just Dance – 
Szkoła Podstawowa w Hadykówce
V miejsce - Strzały – 
Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
Gimnazjum
I miejsce – Grupa taneczna ze Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie
II miejsce - Flow – ze Szkoły Podsta-
wowej w Trzęsówce

źródło: 
www.spotusz.cba.pl/index.html

  25 kwietnia  w Szkole Podsta-
wowej w Porębach Dymarskich 
odbył się sąd nad książką. Oskar-
żono ją, że w obecnych czasach, 
kiedy mamy komputery, Internet i 
telewizję, jest zbędna. Po przedsta-
wieniu argumentów prokuratora 
i obrońcy oraz zeznaniach świad-
ków sąd jednak zadecydował, że 
książki spełniają ważną rolę w ży-
ciu każdego człowieka, należy je 
czytać i szanować. 
  Przedstawienie odbyło się z 
okazji Światowego Dnia Książ-
ki. Zainscenizowali uczniowie kl. 
VI-VII pod opieką p. M. Frączek. 

PORĘBY DYMARSKIE „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela”

W ten obrazowy sposób przypo-
mnieli wszystkim o korzyściach 

płynących z czytania.
     M. Frączek
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  Pod takim hasłem 9 czerwca 
br. w Szkole Podstawowej w Porę-
bach Dymarskich odbył się Piknik 
Rodzinny. Na wstępie pani dyrek-
tor powitała zgromadzonych go-
ści: wójta gminy Cmolas- p. E. Gal-
ka, radnych wsi- p. H. Maciąga i p. 
S. Siębora, sołtys wsi-p. T. Maciąg 
oraz wszystkich nauczycieli, ro-
dziców i dzieci. Następnie oddała 
glos uczniom, którzy w zabawnym 
programie artystycznym przypo-
mnieli wszystkim „do czego słu-
ży” mama, tata i dzieci. Najmłodsi  
wierszem i piosenką podziękowa-
li swoim rodzicom za trud wycho-
wania. Nie obyło się bez kwiatów, 
prezentów, uścisków i łez wzrusze-
nia.
  Po części ofi cjalnej przyszedł 
czas na zabawę. Na rodziców cze-

PORĘBY DYMARSKIE „Na dobre i na złe jest rodzina”

kał poczęstunek, natomiast dzie-
ciaki mogły korzystać z wielu 
atrakcji m.in. dmuchanych tram-
polin i zjeżdżalni, malowania twa-
rzy, rozmaitych gier i zabaw za-
pewnionych przez panią anima-

torkę. Uśmiechy na twarzach tych 
małych i tych dużych świadczyły, 
że było to miło spędzone popołu-
dnie. 

      M. Frączek

  20 czerwca 2018r. w Szkole 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich w obecności zaproszonych 
gości – wice wójta p. Lesława Bu-
dzisza, sołtys wsi p. Teresy Maciąg 
oraz instruktorki tańca p. Magda-
leny Serafi n – odbyło się podsu-
mowanie projektu „Kreatywny za-
kątek-warsztaty taneczne”. Reali-
zowany był on w okresie od 5 mar-
ca do 20 czerwca 2018 r. Dotację 
w wysokości 3 500 zł szkoła otrzy-
mała z Regionalnej Fundacji Roz-

PORĘBY DYMARSKIE Podsumowanie projektu 
„Kreatywny zakątek- 
warsztaty taneczne”



21

Kwartalnik nr 2/2018

woju „Serce” z Kolbuszowej.
  Celem projektu było stworze-
nie cyklu ciekawych zajęć tanecz-
nych, rozwijających uzdolnienia i 
zainteresowania taneczne dzieci, 
kształtowanie wszechstronnego i 
harmonijnego rozwoju psychofi -
zycznego uczniów, budzenie wiary 
we własne siły i zdolności, twórcze 
zagospodarowanie czasu wolne-
go oraz pomoc w wyrównywaniu 
szans edukacyjnych dzieci .
  Bezpośrednimi benefi cjenta-
mi projektu była grupa dziesięciu 
dziewcząt z klasy czwartej i szó-
stej. Były to uczennice przejawia-
jące zdolności taneczne, chcące 
rozwijać swoje talenty, a równo-
cześnie pochodzące z rodzin wie-
lodzietnych czy znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej.
  Zakładane cele zostały osią-
gnięte poprzez przeprowadzenie 
cyklu ciekawych warsztatów ta-
necznych, które odbywały się poza 
lekcjami. Realizowane one były od 
12 marca do 30 maja br. Podczas 
zajęć uczestnicy projektu poznali 
podstawowe kroki show dane i hip 
hopu, łączyli kroki w proste ukła-
dy choreografi czne, poznali pod-
stawy tańca współczesnego i jazzu 
oraz przygotowali ciekawy układ 
choreografi czny, który został za-
prezentowany podczas Festiwa-
lu Tańca w Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Tuszowskich. Grupa 
taneczna „ Black Stars” wystąpiła 
w pięknych strojach zakupionych 
w ramach projektu, zdobywając w 
kategorii klas IV –VII trzecie miej-
sce. Zajęcia prowadziła pani Mag-
dalena Serafi n – instruktor tańca 
w Szkole Tańca ART DANCE w 
Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Nowej Dębie.
  5 czerwca uczestnicy projek-
tu udali się na wycieczkę do Kielc. 
Pierwszym punktem programu 
było zwiedzanie Kieleckiego Te-
atru Tańca, który istnieje jako je-
den z trzech teatrów tańca w Pol-
sce. Powstał w 1995 roku. Zwie-
dzający mieli okazję poznać histo-

rię powstania teatru, zapoznać się 
z jego działalnością, zwiedzić za-
kulisową część teatru – sale bale-
towe oraz garderobę teatralną, po-
dziwiać piękne zdjęcia ze spekta-
kli oraz imponujące trofea. Naj-
większym powodzeniem cieszy-
ło się pomieszczenie garderobia-

ne, w którym wszyscy mieli moż-
liwość przymierzenia przeróżnych 
strojów.
  Następnie punktem wycieczki 
było Muzeum Zabawy i Zabawek, 
gdzie zgromadzone zostały olbrzy-
mie zbiory z kilku stuleci. Znajdu-
ją się tutaj lalki z całego świata, za-
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CMOLAS

bawki historyczne, zabawki lu-
dowe charakterystyczne dla po-
szczególnych regionów, cieka-
we modele statków i samolo-
tów wykonane z kartonu i pla-
stiku oraz kolorowy świat kloc-
ków. Dzieci oglądały wystawy 
oraz słuchały ciekawych historii 
o zabawkach, którymi bawiono 
się w osiemnastym, dziewiętna-
stym i na początku dwudzieste-
go wieku. Mogły też pobawić się 
w specjalnych kącikach zabaw. 
  W drodze powrotnej uczest-
nicy projektu zwiedzili Zamek 
Królewski w Chęcinach. Po-
znali jego historię, zwiedzili lo-
chy, skarbiec, oraz baszty z pięk-

nymi widokami na Góry Świę-
tokrzyskie. Obejrzeli wysta-
wę broni drzewcowej z tarcza-
mi herbowymi, uczestniczyli w 
pokazie tańca dworskiego, sami 
mogli spróbować sił w strzelaniu 
z łuku, mieli też możliwość 
przymierzenia elementów daw-
nej zbroi rycerskiej. 
  Na zakończenie składamy 
gorące podziękowania Regio-
nalnej Fundacji Rozwoju „Ser-
ce” z Kolbuszowej za okazaną 
życzliwość i wsparcie fi nansowe.

Dziękujemy – 
Szkoła Podstawowa 

w Porębach Dymarskich

  W roku szkolnym 2017/2018 
część uczniów z klas I - III, których 
rodzice wyrazili zgodę uczestni-
czyła w projekcie „Razem odkryj-
my świat programowania”. W ra-
mach tego projektu panie wy-
chowawczynie prowadziły wraz z 
uczniami zajęcia praktyczne pro-
gramowania na komputerze, a tak-
że programowania na papierze 
oraz rozwiązywanie krzyżówek, 
rebusów, diagramów. Uczniowie 
wdrażali się w nowoczesny świat 
programowania, świetnie się przy 
tym bawiąc i ucząc. Na zakończe-
nie projektu, dnia 23.04.2018r. 
wszyscy uczestnicy pojechali do 

Zajęcia wyjazdowe uczniów 
Szkoły Podstawowej 

im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie w Parku Rekreacji 

„ Zoom Natury” w Janowie Lubelskim. 

22

Janowa Lubelskiego na zajęcia wy-
jazdowe w Parku Rekreacji „Zoom 
Natury”. Na miejscu uczniowie 
brali udział w zajęciach Głównego 
Laboratorium „Zoom Natury” i la-
boratoriach: „Leśne Runo”, „Awi-
fauny i Troposfery” oraz „Energii i 
Recyklingu”. Po zakończeniu zajęć 
głównych w laboratoriach ucznio-
wie spędzili czas w Parku Lino-

wym na „Trasie Malucha” oraz si-
łowni pod chmurką, gdzie wspa-
niale się bawili. Na zakończe-
nie wyczerpujących zajęć i zabaw 
wszyscy z ogromnym apetytem 
zjedli ciepły posiłek i w świetnych 
humorach wrócili szczęśliwie do 
domów, gdzie z entuzjazmem opo-
wiedzieli rodzicom o swoich prze-
życiach.

            SP Cmolas
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  W niedzielę, 03.06.2018r. roze-
grano turniej fi nałowy Regional-
nej Ligi Młodzieżowej „Enea Cup” 
w piłce ręcznej upamiętniający 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, w związku z czym 
zanim zabrzmiał pierwszy gwiz-
dek, na parkiet wyprowadzona zo-
stała Flaga Polski oraz odegrany 
został Mazurek Dąbrowskiego.
W hali przy ulicy Grunwaldzkiej 
7 w Mielcu stawiły się najlepsze 
zespoły w regionie. Po kilku ty-
godniach zmagań wreszcie przy-
szedł czas na ostateczne rozstrzy-
gnięcia, więc nie powinno dziwić, 
że każde ze spotkań stało na bar-
dzo wysokim poziomie. Dla naszej 
szkoły eliminacyjne turnieje odby-
ły się w Iwierzycach i Cmolasie, na 
których nasza drużyna piłki ręcz-
nej SP Cmolas odniosła sukces po-
konując takie drużyny jak : Iwie-
rzyce, Juvenia Rzeszów, Handball 
Rzeszów. Do fi nału turnieju na-
sza drużyna awansowała z I miej-
sca. W eliminacjach uczestniczy-
ły szkoły z województwa podkar-
packiego, małopolskiego i święto-
krzyskiego. 
W fi nale odnieśliśmy sukces zdo-

CMOLAS Turniej fi nałowy Regionalnej 
Ligi Młodzieżowej „Enea Cup”

bywając I miejsce. Puchary, me-
dale oraz nagrody MVP wręczy-
li: Pan Fryderyk Kapinos – Prezy-
dent Miasta Mielca oraz Pan Ma-
rek Kamiński – Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Mieleckiego
Wyniki poszczególnych spotkań 
fi nale:
Mielec – Radomyśl Wielki 22:10
Czajków – Cmolas 5:8
Mielec – Cmolas 10:10 (5:4 karne)
Czajków - Radomyśl Wielki 13:6

Radomyśl Wielki – Cmolas 8:14
Mielec – Czajków 11:20
Tabela końcowa.
1. Cmolas 7 pkt.
2. Czajków 6 pkt.
3. Mielec 5 pkt.
4. Radomyśl Wielki 0 pkt.
Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i mamy nadzieję, że zobaczy-
my się już podczas kolejnej edycji!

    SP Cmolas

  W tym roku szkolnym wszy-
scy gimnazjaliści klas III pisali eg-
zamin gimnazjalny w dniach 18, 19 
i 20 kwietnia. Egzamin gimnazjalny 
składał się z trzech części. W części 
pierwszej –humanistycznej – gim-
nazjaliści rozwiązywali zadania z hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie oraz 
z języka polskiego (w dwóch odręb-

TRZĘSÓWKA Gratulacje dla naszych gimnazjalistów 
i nauczycieli spisali się na medal!

nych arkuszach), a w części drugiej 
– matematyczno-przyrodniczej – 
zadania z przedmiotów przyrodni-
czych: biologii, chemii, fi zyki i geo-
grafi i oraz z matematyki (również 
w dwóch odrębnych arkuszach). W 
trzeciej części egzaminu uczniowie 

rozwiązywali zadania z wybranego 
języka obcego nowożytnego na po-
ziomie podstawowym albo na po-
ziomie podstawowym i rozszerzo-
nym.
Oto wyniki uczniów ze Szkoły z 
Trzęsówki:

J. Polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty 
przyrodnicze

Język 
agielski

Język 
niemiecki

Szkoła 73,6 66,1 48,5 63,7 77,5 41,3
Gmina 68,1 57,9 50,6 53,1 61 42,8
Powiat 68,8 61,5 53,1 55,5 64,9 44,7
Województwo 70 60,2 53,5 56,9 66,6 50,3

Nauczyciele SP Trzęsówka
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  W Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich w dniu 
13 kwietnia 2018 roku przeprowa-
dzono IX Edycję Gminnego Kon-
kursu Matematycznego „Mistrz 
Tabliczki Mnożenia” klas I – III 
szkół podstawowych. Ze wszyst-
kich siedmiu szkół podstawowych, 
jakie są na terenie gminy wzię-
ło udział po dwóch uczniów wy-
łonionych w eliminacjach szkol-
nych. Celem konkursu jest po-
pularyzowanie zabaw tabliczką 
mnożenia wśród dzieci, rozwija-
nie zainteresowań matematycz-
nych uczniów, wspieranie uzdol-
nień, wdrażanie do samodzielnej 
i systematycznej pracy, inspirowa-
nie do odkrywania i rozwiązywa-
nia problemów matematycznych, 
kształcenie umiejętności zastoso-
wania prostych rachunków pamię-
ciowych do rozwiązywania cieka-
wych, nietypowych zadań mate-
matycznych, kształtowanie umie-
jętności logicznego i twórcze-
go myślenia. Uczniowie mieli do 
rozwiązania zadania dotyczących 
znajomości tabliczki mnożenia i 
dzielenia w zakresie 100, kolejno-
ści wykonywania działań, wyko-
rzystanie rachunku pamięciowe-
go i krzyżówkę. Wyłoniony mistrz, 
nie tylko bardzo dobrze zna ta-
bliczkę mnożenia, ale również mu-
siał wykazać się umiejętnością ro-
zumienia czytania poleceń. Mi-
strzem Tabliczki Mnożenia został 

OSTROWY BARANOWSKIE

IX Edycja konkursu 
Matematycznego 

„MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA” 

Nikodem Wilczyński ze Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie. Opieku-
nem była Pani Mariola Wiśniew-
ska. II miejsce zajęła Klaudia Ma-
ciąg, zaś III Dawid Guźda, oby-
dwoje uczniówie z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Jagodniku. 
Opiekunem była Pani Anna Kuź-
ma. Nad całością konkursu czuwa-
ło Jury pod przewodnictwem Pani 
Marii Bryk, wieloletniego nauczy-
ciela matematyki ze Szkoły Pod-
stawowej w Cmolasie oraz nauczy-
cielek Pani Wiesławy Dudek i Pani 
Klaudii Skiba. Wszyscy ucznio-
wie otrzymali wspaniałe gry ma-

tematyczne i dyplomy, a zwycięzcy 
również puchary. Możliwe było to 
dzięki wsparciu Pana Wójta Gmi-
ny Cmolas Eugeniusza Galka oraz 
Pani Prezes Stowarzyszenia Roz-
woju Gminy Cmolas Haliny Roz-
mus – Kosiorowskiej. 
  Bardzo serdecznie dziękujemy. 
Nagrody dla uczniów i podzięko-
wania dla nauczycieli wręczyli Pan 
Wójt  Gminy Cmolas Eugeniusz 
Galek oraz Pani Halina Rozmus – 
Kosiorowska.

   Danuta Gacek – 
Dyrektor Szkoły
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  Historia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ostrowach Baranow-
skich sięga 1948 roku, więc przy-
padające w tym roku 70-lecie jej 
powstania to okazja do wspo-
mnień zdarzeń, wspomnień osób, 
które na przestrzeni lat poświęcały 
swój czas i pracę na rzecz ostrow-
skiej straży zapewniając poczu-
cie bezpieczeństwa lokalnej spo-
łeczności i włączając się do wspól-
nej pracy na rzecz rozwoju wsi. 
Korzystając z dostępnych źródeł 
pisanych oraz relacji strażaków i 
mieszkańców chcielibyśmy przy-
bliżyć historię tej jednostki. Pod 
koniec lat 40-tych liczne poża-
ry drewnianych, pokrytych strze-
chą budynków mieszkalnych i go-
spodarczych skłoniły grupę miesz-
kańców, która zawsze spontanicz-
nie ratowała dobytek pogorzelców 
do sformalizowania swoich dzia-
łań. Spotkanie założycielskie od-
było się w budynku Szkoły Pod-
stawowej w którym uczestniczy-
ła grupa mieszkańców a wybrany 
na tym zebraniu skład pierwszego 
Zarządu przedstawiał się następu-
jąco:
Prezes – Kazimierz Ziętek,
Komendant – Edward Magda 
(OB 132),
Sekretarz – Walenty Rębisz,
Skarbnik – Józef Magda,
Gospodarz – Władysław Magda,
Mechanik – Wojciech Pogoda,
Komisja Rewizyjna 
liczyła 3 członków w osobach:
Przewodniczący – Jan Czajkowski,
Sekretarz – Stanisław Bańka,
Członek – Tadeusz Witas.
Ponadto w zebraniu uczestniczyli: 
Edward Magda (OB 133), Michał 
Magda, Piotr Czajkowski, Stani-
sław Trojnacki, Stanisław Paterak, 
Jan Świst, Julian Micek, Bronisław 
Zieliński, Józef Wójcik.
  Pierwsze spotkania nowo-
powstałego Zarządu odbywały się 
w gospodarstwach Władysława 
Magdy lub Edwarda Magdy. Tam 

OSTROWY BARANOWSKIE Historia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ostrowach Baranowskich

też w 1952r. zrodził się pomysł bu-
dowy remizy strażackiej w czynie 
społecznym. Od pomysłu do jego 
realizacji upłynęło dużo czasu z 
uwagi na trudne czasy powojenne, 
ciężką sytuację gospodarczą kraju 
i brak zasobów materialnych i ma-
teriałowych.
  Członkowie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w tym czasie nie próż-
nowali biorąc udział w licznych 
akcjach gaśniczych zabudowań, 
lasów i kontrolach pożarniczych.
Skala zagrożenia pożarowego we 
wsi była bardzo duża. Świadczą o 
tym dane Archiwum Historycz-
nego MKL Kolbuszowa z 1958r. w 
którym czytamy: „We wsi Ostro-
wy Baranowskie istnieje 480 bu-
dynków w tym 180 mieszkalnych z 
tego 1 murowany. Pokrycia ognio-
trwałe miało 60 budynków, resz-
ta łatwopalne (strzechy). Wieś nie 
posiada zaopatrzenia wodnego, 
stawów naturalnych a 500 m od 
wioski płynie rzeka.”
  Przejawem aktywności Zarzą-
du, oprócz udziału w akcjach ga-
śniczych, były liczne wystąpienia 
do władz gromadzkich, państwo-
wej straży pożarnej o środki fi nan-

sowe na rozwój bazy strażackiej.
  W 1958 roku za środki otrzy-
mane z gromadzkiej rady oraz ze 
sprzedaży 4 dębów otrzymanych 
z majątku wsi dokonano pierw-
szych zakupów którymi były: mo-
topompa M-400, 2 węże ssawne i 
8 węży tłocznych. Dodatkowo za 
środki fi nansowe z majątku wsi w 
kwocie 5690 zł zakupiono działkę 
o powierzchni 300 m2 pod budo-
wę remizy, wykonano projekt bu-
dowlany i zakupiono cement z któ-
rego ubito fundament a z reszty ce-
mentu wykonano pustaki na ścia-
ny remizy.
  Zdecydowaną większą część 
prac przy budowie remizy wyko-
nano w czynie społecznym, zaś 
niektórzy oprócz pracy społecz-
nej wspierali inicjatywę mate-
rialnie w postaci darowizny kro-
kwi, belek, desek. Lista ofi arodaw-
ców liczyła 15 osób, zaś największy 
wkład wnieśli: Ludwik Magda, Jan 
Rzeszut, Józef Rzeszut, Jan Świst. 
Dzięki zaangażowaniu strażaków 
oraz mieszkańców udało się za-
kończyć budowę remizy a ze środ-
ków otrzymanych z Gromadzkiej 
Rady Narodowej zakupiono wy-
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posażenie remizy i część umundu-
rowania. 
  Pod koniec lat 60-tych jed-
nostka wzbogaciła się o nową mo-
topompę M-800 oraz sprzęt po-
żarniczy otrzymany z nadleśnic-
twa. Z innych godnych odnoto-
wania wydarzeń należy zauważyć 
że w 1992r. Komenda Rejonowa 
Straży Pożarnych w Kolbuszowej 
przekazała jednostce motopom-
pę PO 3E8 M-800 a także fakt, że 
ostrowska jednostka została wpi-
sana 10 lutego 1992r. postanowie-
niem Sądu Wojewódzkiego do re-
jestru stowarzyszeń. 
  W pięćdziesięciolecie założe-
nia OSP Ostrowy Baranowskie w 
1998r. został ufundowany jednost-
ce sztandar, który w imieniu Pań-
stwowej Straży Pożarnej przekazał 
komendant wojewódzki starszy 
brygadier Andrzej Stopa a odebrał 
w imieniu jednostki druh Komen-
dant Krzysztof Magda.
  Decyzją Komendanta Woje-
wódzkiego PSP w Rzeszowie z 
dnia 11 grudnia 2000r. przekazano 
na rzecz OSP Ostrowy Baranow-
skie samochód pożarniczy „ŻUK”.
  W maju 2005r. jednostka OSP 
doczekała się nowych pomiesz-
czeń które znalazły się w segmen-
cie Wiejskiego Centrum Kultury. 
W tym także roku dokonano prze-
budowy motopompy strażackiej 
na nowszy typ o symbolu PO-3R 
M800.
  W dniu 15 kwietnia 2010r. jed-
nostka otrzymała używany samo-
chód strażacki typu lekkiego Mer-
cedes-Benz ze zbiorkiem na wodę i 
autopompą zakupiony przez Gmi-

nę Cmolas, który bezawaryjnie 
służy do dnia dzisiejszego. 
  Na przestrzeni tych 70 lat w 
poszczególnych okresach działa-
nia osobami funkcyjnymi w OSP 
Ostrowy Baranowskie byli:
Prezesi: Kazimierz Ziętek, 
Czesław Borowiec, Komendanci: 
Edward Magda (132), Józef Wój-
cik, Tadeusz Witas, Julian Mycek, 
Marian Magda, Edward Czajkow-
ski, Krzysztof Magda, Sekretarz: 
Walenty Rębisz, Kazimierz Zię-
tek, Ludwik Nitka, Skarbnik: Józef 
Magda, Julian Piekarski, Mecha-
nik: Wojciech Pogoda, Zbigniew 
Paterak, Gospodarz: Władysław 
Magda, Edward Magda, Zbigniew 
Paterak, Adolf Magda.
Obecnie jednostka liczy 33 człon-
ków, zaś skład Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej przedstawia się nastę-
pująco:
Prezes - Karol Ziętek od 1986r.,
Wiceprezes - 
Sylwester Czajkowski,
Naczelnik- Roman Chmielowiec,

Zastępca Naczelnika- 
Kazimierz Rzeszutek,
Sekretarz – Eugeniusz Rzeszutek,
Skarbnik – Julian Piekarski,
Gospodarz – Antoni Cudo,
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – Marian Zieliński,
Sekretarz – Aleksander Magda,
Członek – Stanisław Chmielowiec,
  Służyć w szeregach Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ostrowach 
Baranowskich oznacza służyć lu-
dziom, stać na straży bezpieczeń-
stwa oraz działać w myśl strażac-
kiej maksymy: „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”.
  Przynależność do niej była i 
jest zaszczytem a także honorem 
jako służba dla naszej małej ojczy-
zny. Podsumowując 70-lecie dzia-
łalności OSP Ostrowy Baranow-
skie należy autorytatywnie stwier-
dzić, że jednostka egzamin ten 
zdała w sposób wzorowy.

UG Cmolas

  4 czerwca 2018 roku odbył się 
w Szkole Podstawowej w Trzęsów-
ce Dzień Dziecka i Dzień Spor-
tu. W tym roku cała społeczność 
uczniowska wraz z Panem dyrek-
torem, nauczycielami i rodzica-
mi udała się na salę gimnastycz-
ną, aby uroczyście rozpocząć ten 

„Dzień Dziecka i Dzień sportu”
wyjątkowy dzień. Uczniowie mie-
li możliwość bardzo przyjemnie 
i radośnie przeżyć ten szczególny 
dzień w szkole. Podczas uroczy-
stości na sali gimnastycznej pro-
wadzone były rozgrywki w czte-
rech kategoriach: klasy „0”, klas I 
– III SP, klas IV- VI SP oraz klas 

VII – III Gimnazjum. Uczniowie 
mieli możliwość wzięcia udziału 
w V kategoriach: kręgle, strzał na 
bramkę, skoki na skakance, kręce-
nie hula- hop i rzut do celu. Nad 
przebiegiem rozgrywek czuwał  
pan Tomasz Mokrzycki. Ponad-
to w tym samym czasie ucznio-
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wie nie uczestniczący w rozgryw-
kach sportowych mieli do dyspo-
zycji pracownię komputerową, za-
mówione przez Radę Rodziców 
dmuchane zjeżdżalnie i trampoli-
ny oraz możliwość wzięcia udzia-
łu w turnieju łuczniczym. Opiekę 
nad wszystkimi uczniami w tym 
dniu sprawowali nauczyciele szko-
ły. Uczniowie bardzo fajnie i przy-
jemnie spędzili czas. Wspaniale 
rywalizowali w rozgrywkach spor-
towych i w trudnej dyscyplinie 
- strzelanie z łuku. Ponadto Rada 

Rodziców przygotowywała pysz-
ne kiełbaski z grilla, napoje oraz 
lody dla każdego ucznia szkoły. 
Po zakończeniu rozgrywek wszy-
scy zwycięzcy zostali nagrodzeni 
dyplomami, nagrodami i gromki-
mi brawami. Serdeczne podzięko-
wania kierujemy szczególnie dla 
Rady Rodziców oraz do wszyst-
kich rodziców, którzy przyczynili 
się do wspaniałego przeżycia Dnia 
Dziecka i Dnia Sportu przez na-
szych uczniów.

E.Pięta

„Było kiedyś tak dobrze, 
w długie fałdy sukienki schować 
głowę, wiedzieć, że mnie nie ma…”

  Dnia 29 maja 2018 roku, w 
którym obchodzimy 100 – lecie 
niepodległości Polski, na sali wi-
dowiskowo – sportowej w Szkole 
Podstawowej im. Zygmunta No-
wakowskiego w Trzęsówce odby-
ła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Matki.
Na wstępie dyrektor szkoły, pan 
Krzysztof Wrona, powitał gości – 
wójta gminy Cmolas, pana Euge-
niusza Galka, radnego z Trzęsów-
ki, pana Waldemara Zielińskiego, 
księży z naszej parafi i na czele z 
seniorem, ks. prałatem Tadeuszem 
Kuligiem oraz wszystkie mamy  
zgromadzone licznie na sali.
  Po przemówieniu i życzeniach 
pana wójta rozpoczęła się część 

TRZĘSÓWKA Kochanych rodziców mam…

artystyczna uroczystości. Montaż 
słowno – muzyczny zaprezento-
wały najmłodsze klasy od O – III. 
Następnie uczniowie klas IV – III 
gim. w wierszach i piosenkach 
dziękowali rodzicom za miłość, 
trud i wysiłek wychowania. Bu-

kiet najpiękniejszych słów prze-
platany był występami wokalnymi 
uczniów: Darii Posłusznej, chórem 
dziewcząt oraz tańcami zespołów 
„Poza” i dziewcząt z kl. III gim. 
Muzycznego szczęścia poemat za-
dedykowali mamom chłopcy z 
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kl. IV wygrywając na fl etach kil-
ka pięknych utworów. Rodzin-
ną atmosferę uroczystości nadały 
scenki z codziennego życia w wy-
konaniu uczniów z kl. V, skecz pt. 

„Wywiad z babcią” zaprezentowa-
ny przez uczennice z kl. VII oraz 
inscenizacja „Jak Bóg stworzył 
mamę” przedstawiony przez akto-
rów z kl. VI. Na koniec piosenki: 

„Życzymy, życzymy” i tradycyjne 
„Sto lat” oraz własnoręcznie wyko-
nane laurki wręczone mamom do-
pełniły życzenia uczniów.

     E. Wilk 

  Rozwój motoryzacji i związany 
z nimi wzrost liczny pojazdów sta-
wia coraz to nowe wyzwania przed 
władzami gminy Cmolas. Odpo-
wiedzią na to jest systematyczna 
i konsekwentna poprawa jakości 
sieci dróg gminnych widoczna w 
ostatnich kilku latach. Inwestycje 
te są niezwykle kosztowne i trudne 
w przygotowaniu napotykając na 
sprzeciw części mieszkańców. Ale 
jak wszyscy obserwują, udaje się 
corocznie w poszczególnych miej-
scowościach gminy modernizować 
odcinki dróg z naciskiem na wyko-
nanie nawierzchni bitumicznych. 
Tak jest i w tym roku. Na ukoń-
czeniu są dwa zadania w Cmola-
sie – a więc droga przy Zakładzie 
Usług Komunalnych dochodzą-
ca od drogi powiatowej w rejonie 
Ochronki. Została wykonana pod-
budowa i położony asfalt szeroko-
ści 3 m i długości 140 m, podno-
sząc jakość przejazdu i komfort ży-
cia mieszkańców tego rejonu. 
Również podobnie w standardzie 
drogi asfaltowej powstała droga 
„Księża”. Jej parametry to 3,5 m 
szerokości z obustronnymi pobo-
czami utwardzonymi kruszywem 
a długość wynosi 510 mb. 

CMOLAS Inwestycje drogowe w naszej gminie
  Nakłady fi nansowe na ww. 
drogi to odpowiednio 48.692 zł. i 
144.505 zł. Wykonawcą obydwu 
jest fi rma ZRB DARBUD z Ry-
twianów. 
  Dwie kolejne inwestycje dro-
gowe będą realizowane w najbliż-
szym czasie – tj. przebudowa drogi 
dojazdowej do Szkoły Podstawo-
wej i Ośrodka Wypoczynku i Re-
kreacji, oraz modernizacja drogi 
w Porębach Dymarskich. Relację z 
tych zamierzeń opiszemy w kolej-
nym numerze Panoramy. 
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  Miło nam poinformować Czy-
telników o zakończeniu bardzo 
ważnej z punktu widzenia bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
Chodzi o 244 metrowy odcinek 
chodnika przy drodze powiato-
wej- od skrzyżowania z drogą osie-
dlową na Zakościelu do zjazdu na 
stadion Tempa Cmolas. Stanowi 
on przedłużenie istniejącego cią-
gu pieszego łączącego centrum 
Cmolasu ze stadionem. Natęże-
nie ruchu pieszego w tym rejonie 

CMOLAS
Na stadion wygodnie 

i bezpiecznie 
jest bardzo duże ze względu na im-
prezy masowe, odbywające się na 
tym obiekcie sportowym – mecze 
piłkarskie, Dni Cmolasu, turnieje 
sportowe, spotkania o charakterze 
religijnym. Dwumetrowej szero-
kości chodnik zapewni swobodne 
i bezpieczne przemieszczanie się 
uczestników imprez. Inwestycja 
realizowana była dwuetapowo – w 

roku ubiegłym wykonano system 
odwodnieni i przykryto rów po-
sadawiając obrzeże uliczne. Obec-
nie wykonana została nawierzch-
nia z kostki brukowej. Całość za-
dania zamknęła się kwotą 142.124 
zł. a wykonawcą była fi rma Robert 
Mokrzycki z Hadykówki. 

  W I półroczu 2018 – miejsco-
wość wzbogaciła się o kilka ele-
mentów infrastruktury polepsza-
jącej jakość życia jej mieszkań-
ców. Na koniec kwietnia wykona-
na została budowa odcinków sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej 
o długości odpowiednio 168,0 mb 
i 164,0 mb celem przyłączenia do-
mów na nowopowstałym osiedlu 
po lewej stronie „stawu”.
  Zadanie zrealizowała fi rma 
„Instalatorstwo sanitarno-grzew-
cze, gazowe” Krzysztof Kluza z Bu-
kowca, a jego koszt wyniósł 87.191 
zł.
  W sferze drogownictwa – na 
koniec maja dokończono rozbudo-
wę oświetlenia ulicznego wzdłuż 
drogi powiatowej. Zamontowano 
11 latarni w technologii LED. Za-
pewniając poczucie bezpieczeń-

OSTROWY TUSZOWSKIE

stwa i bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Koszt zadania wyniósł 
49.817 zł.
Dopełnieniem wzbogacenia infra-
struktury drogowej będzie budo-
wa 651 mb chodnika, która ma za-
kończyć się do września br.
W ramach funduszu sołeckiego 
planowane jest natomiast: 

1. Remont i modernizacja bu-
dynku mienia komunalnego: 
- Modernizacja c.o. w pomiesz-
czeniach OSP (5 000,00zł) 
- Remont szatni KS „Florian” 
(5 000,00zł)

2. Wykonanie projektu na budo-
wę drogi gminnej dz. Nr 2717 
oraz wykonanie miejsc posto-
jowych (10 000,00 zł)

3. Zakup działki pod budowę 
parkingu przy cmentarzu  
(10 000,00 zł)

4. Remont dróg gminnych oraz 
prace porządkowe na chodni-
kach i parkingach (4 982,00 zł)

  Ponadto realizuje się następu-
jące prace projektowe:

1. Projekt drogi gminnej sklep-
cmentarz.

2. Projekt chodnika od drogi po-
wiatowej relacji Ostrowy Tu-
szowskie – Przyłęk do cmen-
tarza.

3. Projekt remontu kapitalnego 
stadionu sportowego.

Nowa Infrastruktura 
w Ostrowach Tuszowskich
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1. Prace projektowe

a). Oświetlenie uliczne  
przysiółek Górka

  Projekt obejmuje zakresem 
budowę napowietrznej linii oświe-
tlenia ulicznego oraz montaż 
opraw oświetleniowych przy dro-
dze gminnej. Projektuje się rozbu-
dowę odcinku o 12 sztuk słupów 
energetycznych oraz montaż 12 
sztuk opraw oświetleniowych LED. 

b). Zatoka parkingowa koło  
stadionu sportowego

  Projektuje się wykonanie zato-
ki parkingowej na ok. 74 miejsca 
postojowe dla samochodów oso-
bowych, w tym 3 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. Nawierzchnia 
utwardzona z koski brukowej. Ter-
min wykonania dokumentacji pro-
jektowej do 16.11.2018r. 

c). Przebudowa drogi dojazdo-
wej do cmentarza w miejscowo-
ści Trzęsówka

  Projektuje się drogę o szero-
kości 3,5m, długości 190,0m o 
nawierzchni bitumicznej. Pod-
budowę będzie stanowić war-
stwa kruszywa łamanego o frak-
cji 0-31,5mm grubości min. 
20cm po zagęszczeniu.  

d). Droga gminna Trzęsówka 
Jamnica 

  W ramach zadania projektuje 
się przebudowę drogi gminnej re-
lacji Trzęsówka –Jagodnik na od-
cinku ok. 1350m, nawierzchnia bi-
tumiczna. 

e). Chodnik w kierunku 
Koczubaj

  W ramach tego zadania prze-
widuje się wykonanie chodnika o 
długości około 420,0m przy dro-
dze powiatowej Nr 1224R Kosowy 
– Trzęsówka – Cmolas w miejsco-
wości Trzęsówka, na odcinku od  
drogi gminnej Nr 103909R Ostro-
wy Tuszowskie – Zagórze - Trzę-
sówka do drogi dojazdowej do 
cmentarza w Trzęsówce po stronie 
lewej.

f). Chodnik na Izdebniku

  W ramach tego zadania prze-
widuje się wykonanie chodnika o 
długości około 620,0m przy dro-
dze powiatowej Nr 1223R Ostro-
wy Tuszowskie – Trzęsówka – Sie-
dlanka w miejscowości Trzęsówka, 
na odcinku od granicy z droga nr 
ewid. 832/2 do drogi gminnej Nr 
103910R Trzęsówka – Izdebnik po 
stronie lewej.

2. Roboty budowlane

a). Boisko wielofunkcyjne  
przy Szkole Podstawowej

  Na terenie przeznaczonym  
pod inwestycję projektuje się 
boisko szkolne wielofunkcyj-
ne, boisko do piłki nożnej, bież-
nię i skocznię w dal, ogrodze-
nie działek od strony północ-
no-wschodniej, częściowo od 
strony południowo-zachodniej, 
piłkochwyty, utwardzenie tere-
nu. W południowo-wschodniej 
części tego terenu usytuowa-
no boisko wielofunkcyjne o na-
wierzchni poliuretanowej o wy-
miarach 43,0m x 22,0m. Na bo-
isku tym wyznaczono kort teni-
sowy o wymiarach standardo-
wych do gry podwójnej, boisko 

do siatkówki i boisko do piłki 
ręcznej o wymiarach 40,0m x 
20,0m. Po północnozachodniej 
stronie boiska wielofunkcyjne-
go zaprojektowano boisko do 
piłki nożnej o nawierzchni tra-
wiastej o wymiarach powierzch-
ni czynnej gry 90,0m x 40,0m. 
Wokół boiska wielofunkcyjnego 
a także poza linią tylną boiska 
do piłki nożnej, po jego północ-
no-zachodniej stronie zapro-
jektowano piłkochwyty. Po pół-
nocno-wschodniej stronie bo-
iska do piłki nożnej usytuowano 
bieżnię długości 60,0m i skocz-
nię w dal o nawierzchni poliure-
tanowej.
  Projektuje się ogrodzenie 
terenu przeznaczonego pod bu-
dowę boisk z siatki powleka-
nej na słupkach stalowych – od 
strony południowo-zachodniej 
jako przedłużenie istniejące-
go ogrodzenia i wzdłuż granicy 
działek od strony północnow-
schodniej. Dodatkowo projekt 
zakłada przeniesienie bramy 
wjazdowej od drogi gminnej, 
w kierunku północno-zachod-
nim. W związku z tym projek-
tuje się nową drogę wewnętrzną 
(utwardzenie terenu) jako do-
jazd do istniejącego wjazdu na 
działkę szkoły. W  istniejącym 
ogrodzeniu boiska do piłki noż-
nej przewidziano od strony po-
łuniowo-zachodniej bramę a w 
projektowanym ogrodzeniu od 
strony północno-wschodniej 
dwie bramki.
  Planowany koszt zadania to 
594 224,00 zł. Termin zakończe-
nia prac 31.07.2018 r.

INWESTYCJE 2018

TRZĘSÓWKA
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b). Wodociągi i kanalizacja     
sanitarna Trzęsówka –   
Podpołudnie

  W ramach zadania po-
rządkowania gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie gminy, 
został wykonany odcinek sieci 
wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Trzę-
sówka. Trasa sieci związana jest 
ściśle z usytuowaniem budyn-
ków i przebiega w taki sposób, 
aby zapewnić możliwość rozbu-
dowy. Sieć wodociągowa wyko-
nana z rur polietylenowych PE 
80 SDR 13.6 PN10. Włączenie 
do istniejącej sieci wodociągo-
wej PE f160 mm wykonane na 
działce nr ewid. 822 za pomocą 
opaski do nawiercania HAKU z 
odejściem kołnierzowym f160 / 
DN100 mm nr kat. 5230 Hawle.
  Koszt inwestycji około 
115 000,00 zł. Termin zakończe-
nia 11.05.2018 r. 

c). Przebudowa Wiejskiego 
Domu Kultury

  W ramach niniejszego za-
dania zostaną zdemontowane 
istniejące podłogi drewniane w 
sali tanecznej na parterze oraz 
sali konsumpcyjnej na pierw-
szym piętrze. Na parterze w sali 
tanecznej zostanie dodatko-
wo zlikwidowana scena o kon-
strukcji drewnianej. Nowa pod-
łoga będzie wykonana z paneli 
winylowych. Posadzki w kory-
tarzu na kondygnacji pierwszej 
zostaną częściowo wyburzone i 
wykonane z płytek. Pod schoda-
mi zostanie wybudowany scho-
wek na narzędzia służące do 
utrzymania obiektu. Na scho-
dach zostanie zdemontowana 
stara barierka stalowo-drewnia-
na i zamontowana nowa ze stali 

nierdzewnej. Na drugiej kondy-
gnacji pomiędzy salą konsump-
cyjną i kuchnią zostaną zamu-
rowane dwa otwory okienne. W 
kuchni zostanie wydzielone za-
mykane pomieszczenie socjalne 
dla pracowników, poprzez wy-
konanie ściany działowej lekkiej 
z otworem drzwiowym. Trzecia 
kondygnacja – poddasze, zo-
stanie przystosowana do celów 
użytkowych Wiejskiego Domu 
Kultury. Zostaną wydzielone 5 
pomieszczenia: dwa na potrze-
by prowadzenia zajęć WDK, 
dwa magazynowe oraz łazienka 
z jednym ustępem. W tym celu 
niezbędne będzie: wstawienie 
drzwi łazienki, wykonanie ocie-
plenia dachu, wykonanie tyn-
ków, wyburzenie starej i wyko-
nanie nowej wylewki, zabudo-
wa ścianek działowych, wyko-
nanie instalacji wod-kan. oraz 
centralnego ogrzewania. 
  W całym budynku zosta-
ła zaprojektowana wymieniona 
oświetlenia na energooszczędne 
w technologii LED.
  Planowane rozpoczęcie in-
westycji w roku 2018. 
  Na realizację zadania zo-
stał złożony wniosek o dofinan-
sowanie w ramach programu 
PROW, planowane dofinanso-
wanie pokryje 63,63% kosztów 
zadania. 

3. Fundusz sołecki

a). Remont pomieszczeń gara-
żowych w Wiejskim Domu Kul-
tury (2 000,00 zł)

b). Utrzymanie terenów zieleni i 
skwerów mienia komunalnego  
(2 000,00 zł)

c). Nawiezienie i wbudowanie 
kruszywa dla utwardzenia po-

bocza drogi gminnej oraz opra-
cowanie projektu parkingu  
(29 982,00 zł)

1. Remont drogi gminnej Po-
ręby Dymarskie – Grabie na 
odcinku 1145m

  W ramach zadania wyko-
nana zostanie droga o szeroko-
ści 4,50 m o nawierzchni bitu-
micznej. Skrzyżowania z inny-
mi drogami wyokrąglone pro-
mieniami nie mniejszymi niż 
R = 6 m. Wzdłuż całego odcin-
ka drogi zakłada się obustron-
ne pobocza gruntowe ulepszo-
ne kruszywem łamanym stabili-
zowanym mechanicznie. Za po-
boczem założono uformowanie 
opaski ziemnej do granicy pasa 
drogowego/skarpy rowu na sze-
rokości min. 0,35 m.
  Inwestycja zostanie dofi-
nansowana w ramach „Progra-
mu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”.
  Planowane realizacja inwe-
stycji w 2018 roku. Dofinanso-
wanie pokryje 50% kosztów re-
alizacji zadania. 

2. Porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
gminy – kontynuacja.

  W ramach tego zadania w 
2018r. zostało wykonane 3 od-
cinki sieci wodociągowej, koszt 
realizacji sieci wodociągowej 
około 172 000,00 zł. Natomiast 
w trakcie realizacji jest budowa 
43 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie miejscowo-

PORĘBY DYMARSKIE
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ści Poręby Dymarskie. Koszt re-
alizacji inwestycji wynosi około 
735 000,00 zł. 
  Inwestycja jest dofinanso-
wana w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020”  ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3. Podłoga taneczna

  W ramach zadania powsta-
nie drewniana, zadaszona pod-
łoga taneczna o powierzch-
ni 96,4 m2. Obiekt parterowy, 
niepodpiwniczony, w rzucie w 
kształcie prostokąta o wymia-
rach zewnętrznych 12,14m x 
7,74m. Wiata przykryta jest da-
chem trzyspadowym, średnio-
wysokim, krytym blachą trape-
zową na deskowaniu pełnym. 
Konstrukcja obiektu drewniana. 
Projektuje się obudowę pełną z 
desek trzech ścian przy scenie, a 
na pozostałej części balustradę 
drewnianą.
  Na inwestycję został złożo-
ny wniosek o dofinansowanie w 
ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW 2014-
2020. Wniosek jest w trakcie 
oceny. Dofinansowanie pokryje 
całość kosztów realizacji zada-
nia (100%).

4. FOGR –„ Budowa i moder-
nizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych”  Ruda

  Droga transportu rolne-
go. Zadanie zakłada wykonanie 
podbudowy oraz nawierzchni z 

tłucznia na długości 950m, sze-
rokości 3,5m, wraz z uzupełnie-
niem poboczy z gruntu rodzi-
mego, wykonanie rowów i zjaz-
dów. 
  Na realizację zadania Gmi-
na Cmolas otrzyma dofinan-
sowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 
55 000,00 zł,

5. Budowa Otwartej Strefy Ak-
tywności „OSA”

  Projektuje się Otwartą Stre-
fę Aktywności (OSA) – plenero-
wą strefę aktywności, skierowa-
ną do rożnych grup wiekowych 
oraz utworzenie przestrzeni ak-
tywności sportowej sprzyjającej 
międzypokoleniowej integracji 
społecznej.
  Wejście na teren projekto-
wanej OSA przewidziano od 
strony południowo-zachodniej, 
od strony głównego wejścia do 
szkoły. Dojście to utwardzono 
kostką brukową. Zaprojektowa-
no sprawnościowy plac zabaw, 
siłownię plenerową i strefę re-
laksu, a teren przeznaczony pod 
OSA oddzielono od terenu bo-
isk szkoły piłkochwytami. Przy 
wejściu na teren OSA usytuowa-
no strefę relaksu. Po lewej stro-
nie wejścia na ten teren zapro-
jektowana dwie ławki i kosz na 
śmieci a po prawej stronie (rów-
nolegle do budynku szkoły dwie 
ławki i betonowy stół do gry w 
szachy lub chińczyka wraz z sie-
dziskami.
  W północno-wschodniej 
części terenu przeznaczone-
go pod inwestycję usytuowano 
sprawnościowy plac zabaw. Po 
południowo-wschodniej stro-
nie placu zabaw, wzdłuż piłko-
chwytów, usytuowano siłow-

nię plenerową. Zaprojektowa-
no urządzenia siłowni plenero-
wej przeznaczone dla różnych 
grup wiekowych użytkowników 
a także dla osób o zróżnicowa-
nej sprawności fizycznej.
  Inwestycja zostanie dofi-
nansowana w ramach: „Progra-
mu rozwoju małej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokolenio-
wym OSA 2018”  ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. 
  Termin realizacji inwestycji 
w roku 2018. Kwota dofinanso-
wania 50 000,00 zł.
 

6. Projekt Gościniec Siuzbański

W ramach zadania zostanie wy-
konana nowa droga o szeroko-
ści 3,50 m, długości ok. 5,2m 
o nawierzchni bitumicznej. Do-
kumentacja techniczna zostanie 
wykonana do dnia 16.11.2018 r.

7. Fundusz sołecki:

a). Poprawa infrastruktu-
ry drogowej na terenie sołectwa 
Poręby Dymarskie (16  982,00 
zł):

- Poprawa jakości dróg 
gminnych na terenie Porąb Dy-
marskich poprzez utwardzenie 
nawierzchni kruszywem;

- Wykonanie dokumentacji 
projektowej na pierwszym eta-
pie remontu drogi gminnej Gra-
bie – Hadykówka;

- Budowa drogi Dziuby – 
Ruda;

b). Prace remontowo – kon-
serwatorskie przy zabytko-
wym kościele pw. św. Stanisława 
i Wojciecha w Porębach Dymar-
skich (20 000,00 zł).
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  8 czerwca 2018 r. w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie odbyło się otwarcie wysta-
wy „Po Sandomierskiej Puszczy”, 
której autorem jest Jarosław Ma-
zur - muzykant i włóczęga z apara-
tem fotografi cznym członek Rze-
szowskiego Stowarzyszenia Foto-
grafi cznego. Jak mówi autor zdjęć: 
„Fotografi a jest dla mnie pokazy-
waniem innym tego, czego nie wi-
dzą albo nie mogą zobaczyć”.
  Puszcza to fascynujący świat, 
do którego na co dzień nie mamy 
dostępu. Czasami mijamy go w po-
śpiechu, nie zdając sobie sprawy z 
jego istnienia oraz roli, jaką ode-
grał oraz cały czas odgrywa w na-
szym życiu. Te wszystkie magiczne 
pejzaże, tajemnicze miejsca oraz 
otaczające piękno to wszystko od-
najdziemy na wystawie „Po San-
domierskiej Puszczy” która prze-
niesie nas z szarej miejskiej prze-
strzeni do magicznego i barwnego 
świata przyrody, która nas otacza. 
Wystawę można było podziwiać 
do 22 czerwca b.r. w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmola-
sie.

             SOK Cmolas

CMOLAS Po Sandomierskiej Puszczy

  Przegląd odbył się 20 maja 
2018r., na scenie Ośrodka Tury-
stycznego „Błękitny San” w Dy-
nowie w ramach eliminacji do 52 
Ogólnopolskiego Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu nad Wisłą. „Pogórzań-
ska Nuta”, to spotkanie z różno-
rodnymi formami prezentacji mu-
zyki ludowej: kapel, zespołów śpie-
waczych, solistów śpiewaków i in-
strumentalistów- od najmłodszych 
po sędziwych wiekiem mistrzów 
muzyki ludowej. W tym jakże do-
borowym gronie, nie mogło rów-
nież zabraknąć Zespołu Ludowego 
„Cmolasianie”, który wykonał dwa 

CMOLAS - DYNÓW I miejsce dla Zespołu Ludowego 
„Cmolasianie”, na XXVII edycji Przeglądu 

Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków 
Ludowych „Pogórzańska Nuta” w Dynowie.

utwory: „Siołem proso” oraz „Dwa-
naście listeczków, wszystkie z bioły 
róży”.
  Celem przeglądu organizowa-
nego corocznie, jest ochrona i do-
kumentacja tradycji autentyczne-
go repertuaru, stylu muzykowania 
a także popularyzacja tych tradycji 
w społeczeństwie. Jury doceniło 
Zespół Ludowy z Cmolasu, przy-
znając mu NAGRODĘ GŁÓW-
NĄ, w kategorii zespoły śpiewacze.  

Tym samym „Cmolasianie” otrzy-
mali przepustkę na występ, pod-
czas 52 Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu n/Wisłą, który odbę-
dzie się w dniach 21-24.06.2018r.
  Zespół Ludowy „Cmolasianie” 
wystąpił w męskim składzie: W. 
Dziuba, W. Halat, K. Marszałek, E. 
Wilk, K. Ziętek. Serdecznie gratu-
lujemy!!!

  SOK Cmolas 
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  W niedzielne popołudnie 3 
czerwca w hali widowiskowo spor-
towej Ośrodka Wypoczynku i Re-
kreacji u w Cmolasie odbył się fi -
nał VI Powiatowego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej 
– Cmolas 2018. Wzorem lat ubie-
głych zarówno wśród uczniów, na-
uczycieli jak również wszystkich 
zebranych gości nie zabrakło en-
tuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, 
co pozwoliło spotkać się w licz-
nym gronie. Konkurs dla wszyst-
kich uczestników okazał się wielką 
przygodą, możliwością zdobycia 
nowych doświadczeń oraz okazją 
do zawarcia nowych znajomości. 
Komisja konkursowa w składzie: 
Jolanta Lubera, Czesław Łopata 
oraz Tomasz Blicharz po przesłu-
chaniu wszystkich wykonawców 
wyłoniła laureatów VI Powiatowe-
go Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej – Cmolas 2018:
Kategoria solista 1 – 3:
Miejsce I Aleksandra Szumierz, 
SP w Kopciach
Miejsce II Nikola Grochala, 
SP w Woli Raniżowskiej
Miejsce III Patrycja Witkowska, 
SP w Hadykówce
Miejsce IV Klaudia Chmielewska, 
SP w Cmolasie
Miejsce V Milena Żarkowska, 
SP w Lipnicy
Kategoria solista 4 – 6:
Miejsce I Oliwia Urban, 
SP w Cmolasie
Miejsce II Magdalena Surowiec, 
SP w Kolbuszowej Górnej
Miejsce III Aleksandra Szuban, 
SP w Cmolasie
Miejsce IV Natalia Nowicka, 
SP w Ostrowach Tuszowskich
Miejsce V Bernadetta Ozimek, 
SP nr 2 w Kolbuszowej
Kategoria solista gimnazjum:
Miejsce I Natalia Kopeć, 
SP w Woli Raniżowskiej
Miejsce II Natalia Nowak, 
SP nr 2 w Kolbuszowej
Miejsce III Joanna Myszka, 

CMOLAS VI Powiatowy Festi wal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej – 

Cmolas 2018

SP w Cmolasie
Kategoria zespół 1 – 3
Miejsce I J. Kopeć, N. Żarkowska, 
J, Kaczorowska, M. Kozak – 
SP Kopcie
Miejsce II Martyna Marut, 
Natalia Rębisz, Fabian Bełza – 
SP Wola Raniżowska
Miejsce III Amelia Puzio, 
Emilia Wawrzonek, 
Milena Żarkowska – SP Lipnica
Miejsce IV Patryk Blicharz, 
Oskar Romaniec, Hubert Rojek, 
Bartosz Zagroba – SP Cmolas
Kategoria zespół 4 – 6
Miejsce I O. Bugno, E. Myszka, 
G. Guźda, A. Myszka, N. Róg – 
SP Cmolas
Miejsce II Aleksandra Gil, 
Patrycja Gola – 
SP Wola Raniżowska
Miejsce III G. Wójcik, M. Wójcik, 
J. Serafi n, W. Brózda, P. Piłat – 
SP Hadykówka
Miejsce IV Patrycja Borowiec, 
Natalia Dziuba – 
SP Poręby Dymarskie
Miejsce V Bernadetta Ozimek, 
Martyna Bakaj, Weronika Panych 
– SP nr 2 Kolbuszowa
Kategoria zespół klasy VII 
i Gimnazja:
Miejsce I W. Pakłos, A. Słonka, 

K. Trojnacka, K, Majewska, 
J. Macheta – 
Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowa
Miejsce II Kinga Maziarz, 
Amelia Rzeszut – 
SP Ostrowy Tuszowskie
  Ponadto Jury postanowiło 
przyznać Nagrodę GRAND PRIX 
Karolinie Trojnackiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej.
  Gratulujemy wszystkim zwy-
cięzcom i już dziś zapraszamy na 
kolejną edycję festiwalu za rok.
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INFORMACJA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie niniejszym informuje, że w dniu 1 czerw-
ca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” wprowadzające 
jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

  Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko - bez względu na 
dochody, do ukończenia :

1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymują-

cych się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje: 

1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wy-
chowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie 
karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie peł-
ne utrzymanie;

2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane w 
wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie - pokój Nr 18, Nr 19.

  Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 
2018 r. za pomocą systemów teleinformatycznych, a mianowicie:
- ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia
- bankowość elektroniczną.
Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „DOBRY START” można znaleźć na 
stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: 
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/
      Kierownik 
      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      Bożena Kubik

  GBP Filia Poręby Dymar-
skie zorganizowała konkurs czy-
telniczy „Najlepsza czytelnik roku 
2017/2018”, który trwał od wrze-
śnia 2017 r. do czerwca 2018 r. 
Miał on na celu rozbudzić nawyki 
czytania i zamiłowania do książek 
oraz potrzebę przyjścia do biblio-
teki i uczestnictwa w popularyza-
cji czytelnictwa. Spośród czytelni-
ków wybrano dziesiątkę najlepiej 
czytających. Zwycięzcami konkur-
su zostali:

PORĘBY DYMARSKIE

Julia Wilk, Kinga Bąba, Victo-
ria Halat, Natalia Wargacka, Kac-
per Magda, Mateusz Jaskot, Ja-
kub Jadach, Klaudia Magda, Ad-
rianna Tęcza, Aleksandra Ksią-
żek. Są to czytelnicy, którzy regu-
larnie odwiedzają bibliotekę i sys-
tematycznie wypożyczają książ-
ki. Laureaci otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe. Gratulujemy  

wszystkim zwycięzcom konkur-
su. Biblioteka posiada bogaty za-
sób książek skierowanych do naj-
młodszych czytelników i corocz-
nie wzbogacany jest księgozbiór 
nową ofertą wydawniczą. Zachę-
camy wszystkich Rodziców do za-
pisywania swoich pociech do bi-
blioteki. 

Wilk M. 

Najlepszy Czytelnik 
roku 2018
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  W dniu 22 czerwca 2018 r. w 
GBP Filia Poręby Dymarskie od-
było się spotkanie i wręczenie na-
gród w konkursie czytelniczym 
„Najlepiej czytająca klasa”. Kon-
kurs zorganizowany został wspól-
nie z Szkołą Podstawową w Porę-
bach Dymarskich, miał na celu 

PORĘBY DYMARSKIE Konkurs „Najlepiej czytająca klasa”
rozbudzić w dzieciach nawyk czy-
tania i zamiłowania do książek 
oraz potrzebę przyjścia do biblio-
teki. Spośród klas uczestniczą-
cych w konkursie wybrano najle-
piej czytającą klasę, która regular-
nie wypożyczała książki w biblio-
tece publicznej i szkolnej. 

Nagrodzono w konkursie klasę II 
- Laureaci otrzymali dyplomy i na-
grody książkowe na uroczystym 
apelu na zakończenie roku szkol-
nego. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu.

 Wilk M.

Z wizytą 
u kowala

  W ramach lekcji plastyki 
uczniowie klas siódmych i trzecich 
gimnazjalnych pod opieką p. Re-
naty Krakowskiej odwiedzili cmo-
laskiego kowala p. Jana Bańkę, któ-
ry z wielką pasją opowiadał o swo-
jej pracy w kuźni, którą rozpoczął 
w wieku 12 lat towarzysząc i po-
magając swojemu ojcu. I tak minę-
ło już 56 lat jego przygody z kowal-
stwem, które było w rodzinie prze-
kazywane z pokolenia na pokole-
nie. Obecnie pan Jan trudni się ko-
walstwem artystycznym, chociaż  
od czasu do czasu podkuwa też ko-
nie. Uczniowie mogli na własne 
oczy zobaczyć narzędzia tj. kowa-
dła, ręczną wiertarkę, zestaw 100 
młotków, topory do obróbki drew-
na, wyposażenie kuźni, które mają 

CMOLAS

przeszło sto lat, jak również róż-
norodne dzieła, które pan Jan wy-
konał i obecnie nad nimi pracu-
je. Uczestniczyli w pokazie obrób-
ki metalu, z którego powstał arty-
stycznie uformowany liść podaro-
wany przez pana Jana Dominikowi 
Nodze, za szczególną wiedzę jaką 
zaprezentował. Była to niesamowi-

ta przygoda, a nade wszystko doza 
wiedzy na temat ciężkiej pracy ko-
wala, która wymaga sprawności fi -
zycznej, ale mimo wszystko daje 
radość i satysfakcję. Uzupełnie-
niem wizyty w kuźni było odnaj-
dywanie dzieł pana Jana na placu 
Sanktuaryjnym w Cmolsie.

                       SP Cmolas

Na ścieżkach 
natury…

  Pragniemy zaprezentować kil-
ka zdjęć uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Hadykówce, którzy w 
pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2017/2018 uczestniczyli w 
organizowanych zajęciach dodat-
kowych z zakresu fotografi i, któ-
re organizuje i prowadzi Pani Elż-

HADYKÓWKA
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  W poniedziałek 4 czerwca 2018 
r. uczniowie klas VII i III klasa 
gimnazjalna w ramach lekcji pla-
styki z p. Renatą Krakowską wyru-
szyli w plener na „cmolaskie wzgó-
rze”, gdzie znajduje się zabytkowy 
drewniany kościółek - „Nasz Cen-
ny Skarb”. Był to nie tylko czas spo-
tkania z historią, ale również czas 
twórczego działania podczas któ-
rego, siódmoklasiści uwiecznili w 
szkicach zabytkowy obiekt związa-
ny nie tylko z naszą miejscowością, 
ale również patronem klas gimna-
zjalnych naszej szkoły ks. Wojcie-
chem Borowiuszem. Szkice posłu-
żą do wykonania widokówek, któ-
re będą prezentowane na wystawie.

SP Cmolas

CMOLAS

bieta Dul-Sołtys. Ideą programu 
koła fotografi cznego jest rozwija-
nie zainteresowań artystycznych 
uczniów, czego odzwierciedleniem 
są prezentowane prace.
  Poprzez zaangażowanie 
uczniów uczestniczących w zaję-
ciach, powstały wspaniałe, arty-

Lekcje w plenerze

styczne zdjęcia z „duszą”.
  Autorami prezentowanych 
prac są uczniowie klas VI oraz VII:
1. Blicharz Sebastian,
2. Blicharz Szymon,
3. Kosiorowska Aleksandra,
4. Marut Agata,
5. Micek Bernadetta,

6. Mokrzycki Karol,
7. Posłuszna Marta,
8. Rząsa Kinga,
9. Wójcik Barbara,
  Uczniom serdecznie gratuluje-
my umiejętności i talentu!!!

    Elżbieta Dul-Sołtys
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HADYKÓWKA „Szkole pomagamy 
i świat oczyszczamy”  Początek roku 2018 rozpoczął 

się w miejscowości Hadykówka od 
porządkowania gospodarstw do-
mowych z niepotrzebnego i zuży-
tego sprzętu elektrycznego.
Za sprawą akcji pt. „Szkole po-
magamy i świat oczyszczamy”, 
w styczniu 2018 roku w szkole od-
była się zbiórka zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego 
typu sprzęt komputerowy, sprzęt 
gospodarstwa domowego - a mia-
nowicie wszystko to, co jest na 
prąd lub na baterie.
  Akcja miała na celu podnie-
sienie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz pra-
widłowego gospodarowania odpa-
dami. Cieszymy się z powodzenia 
akcji!!!

         Elżbieta Dul-Sołtys

  W Szkole Podstawowej w Ha-
dykówce trzy uczennice z klasy 
siódmej realizują projekt eduka-
cyjny pt. „Astrofotografi a –zjawi-
ska i obiekty na niebie” pod opie-
ką pani Agaty Czechowicz. Głów-
nym celem projektu jest obserwa-
cja ciał, obiektów oraz zjawisk na 
niebie. Uczennice zapoznały się 
ze sposobem liczenia gwiazd, po-
trafi ą rozróżniać gwiazdy od pla-
net, wykonywały autorskie zdjęcia, 
zrobiły model układu słoneczne-
go, plansze dotyczące faz księżyca 
oraz wykonały modele najważniej-
szych gwiazdozbiorów. W ramach 
realizacji projektu zorganizowa-
no lekcję pokazową dla uczniów 
z oddziału przedszkolnego, która 
odbyła się 25 kwietnia 2018 roku. 
Uczniowie klasy siódmej własno-
ręcznie wystroili salę, były elemen-
ty związane z kosmosem i dlatego 
młodsi koledzy i koleżanki wcho-
dząc do sali od razu, wiedzieli na 
jaki temat będą zajęcia. Uczniowie 
omówili najważniejsze zagadnie-

HADYKÓWKA

nia związane z Układem Słonecz-
nym posługując się przygotowaną 
prezentacją multimedialną. Na ko-
niec spotkania uczniowie i uczen-
nice klasy siódmej integrowali się 
z młodszymi koleżankami i ko-
legami wykorzystując powszech-
ną grę „głuchy telefon”. Oczywi-

ście wyrazy musiały być związane 
z omawianymi zagadnieniami na 
zajęciach. Taka forma bardzo po-
zytywnie wpływa na relacje mię-
dzy uczniami. Poprzez takie dzia-
łanie niektórzy młodzi uczniowie 
pogłębili swoja wiedzę, bo udzie-
lali poprawnych odpowiedzi, po-

Astrofotografi a – zjawiska 
i obiekty na niebie
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trafi li wymienić planety, wiedzie-
li, że Słońce to najjaśniejsza i naj-
bliższa gwiazda, a dla niektó-
rych te rzeczy były całkiem nowe.

Każdy wyszedł z zajęć zadowolony, 
zarówno starsi jaki i młodsi zostali 
w odpowiedni sposób nagrodzeni, 
każdy przedszkolak otrzymał sło-

dycze i rysunek do pokolorowania 
związany z omawianymi zagadnie-
niami, a starsi pochwałę i oceny.

   Elżbieta Dul-Sołtys

  26 maja 2018 roku w Szko-
le Podstawowej w Hadykówce od-
była się uroczystość z okazji Dnia 
Rodziny. Na tę wyjątkową uro-
czystość przybyli zaproszeni go-
ście, wśród których obecni byli ro-

HADYKÓWKA Celebrujemy Dzień Rodziny !!!
dzice uczniów Szkoły Podstawo-
wej oraz przedstawiciele lokalnych 
władz. Przybył Wójt Gminy Cmo-
las Pan Eugeniusz Galek, Poseł na 
Sejm RP Pan Zbigniew Chmielo-
wiec z małżonką, Proboszcz Pa-

rafi i pw. Przemienienia Pańskie-
go w Cmolasie ks. Michał Bator, 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas Pani Halina Roz-
mus-Kosiorowska, Sołtys Hady-
kówki Pan Tadeusz Jagodziński. 
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Podczas uroczystości zostały po-
wiązane ze sobą trzy święta: Dzień 
Dziecka, Dzień Mamy oraz Dzień 
Taty. Święto Rodziny zainauguro-
wała Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Pani Agnieszka Magda, która 
serdecznie powitała zaproszonych 
gości i złożyła wszystkim najser-
deczniejsze życzenia.

Część artystyczną rozpoczęli naj-
młodsi uczniowie szkoły a mia-
nowicie klasa „0” a następnie ko-
lejno klas od 1 do 7. Pod opieką 
swych nauczycieli dzieci przedsta-
wiły muzyczny program, zysku-
jąc gromkie brawa publiczności.
Zebrani rodzice i zaproszeni go-
ście z uśmiechem na twarzy oglą-

dali występy uczniów. Dzieci dały 
wspaniały popis swoich zdolno-
ści i umiejętności recytatorskich, 
tanecznych i wokalnych oraz ta-
lentów muzycznych. Wszyst-
kim Kochanym Rodzicom po-
nownie życzymy wielu, wielu lat 
życia w zdrowiu i pomyślności.

   Elżbieta Dul-Sołtys

Kraina Nibylandii…
  15 maja o godz. 9:00 grupa 
przedszkolaków i uczniów klas od 
1 do 4 Szkoły Podstawowej w Ha-
dykówce wzięła udział w trans-
misji spektaklu w ramach Inter-
netowego Teatru TVP dla Szkół. 
Transmisję zrealizowała Telewi-
zja Rzeszów i był to spektakl pt. 
„Piotruś Pan” na żywo z rzeszow-
skiego Teatru „Maska”. To spek-
takl muzyczny z elementami tań-

HADYKÓWKA

ca stworzony i wyreżyserowa-
ny przez Annę Nowicką, laure-
atkę nagrody za najlepszy spek-
takl w teatrach lalkowych w Łodzi, 

reżyserki spektakli zarówno dla naj-
młodszych jak i dorosłych widzów.

             Elżbieta Dul-Sołtys

„ Młodym ludziom chciałbym 
powiedzieć, żeby pilnowali, 
aby ta nasza tradycja nie zaginęła.
Górale swej melodii pilnują, 
Cyganie tak samo,
ja bym nie chciał, żeby to, 
co nasi dziadkowie, pradziadkowie 
grali i śpiewali przepadło”

       Władysław Pogoda

CMOLAS-
KAZIMIERZ DOLNY

  Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
w ostatni weekend czerwca rozpo-
czął się 52. Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu nad Wisłą. W nadwi-
ślańskim miasteczku rozbrzmiała 
ludowa muzyka a kazimierski ry-
nek mienił się tysiącem barw dzię-

ki kolorowym strojom uczestni-
ków. Celem festiwalu jest prze-
gląd, ochrona i dokumentacja tra-
dycji autentycznego repertuaru, 
stylu muzykowania i śpiewy ludo-
wego, a także popularyzacja i oży-
wienie tych tradycji w społeczeń-
stwie. Dlatego też wydarzenie to 

52. Ogólnopolski Festi wal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą 2018



41

Kwartalnik nr 2/2018

cieszy się dużą popularnością i 
przyciąga wykonawców z najbar-
dziej odległych zakątków w kra-
ju w tym również z naszej gminy. 
Podczas festiwalu na scenie zapre-
zentowały się dwa zespoły: męski 
skład Zespołu Ludowego Cmo-
lasianie działającego w Samorzą-
dowy Ośrodku Kultury w Cmola-
sie w składzie W. Dziuba, W. Halat, 
K. Marszałek, E. Wilk, Karol Zię-
tek oraz Kapela „Cmolaskie Chło-
poki” wykonujący muzykę ludową 
w rytm polskich tańców ludowych. 
Kapelę tworzą Seweryn Kosiorow-
ski, Filip Kosiorowski oraz Adam 
Dragan.
  Jury oceniając dobór regional-
nego repertuaru, cechy regional-
nego stylu oraz poziom artystycz-
ny w kategorii FOLKLOR-KON-
TYNUACJA przyznało pierwsze 
miejsce kapeli „Cmolaskie Chło-
poki”. W imieniu całej redakcji 
serdecznie gratulujemy sukcesu 
i życzymy równie owocnej twór-
czości na przyszłość.

           SOK Cmolas

fot. W. Kosiorowski

 fot. J. Mazur

  Kończący się właśnie rok 
szkolny przyniósł szereg udanych 
startów naszych zawodników w 
zawodach sportowych, co zaowo-
cowało znakomitymi miejsca-
mi zajętymi przez naszą szkołę w 
ogólnej klasyfi kacji współzawod-
nictwa sportowego szkół. W kate-
gorii młodszej, czyli uczniów klas 
6 i młodszych zajęliśmy 50 miejsce 
(205 pkt) w województwie na 606 
szkół ujętych w zestawieniu, nato-
miast w kategorii starszej tj. klas 
7 oraz klas gimnazjalnych, zosta-
liśmy sklasyfi kowani na 44 miej-
scu (211 pkt) na 580 szkół. Sumu-
jąc wyniki uzyskane przez  naszych 
reprezentantów w obydwu katego-
riach, jesteśmy na chwilę obecną 
najlepszą szkołą powiatu kolbu-

CMOLAS

szowskiego jeśli chodzi o rywali-
zację sportową. Szczegółowe wy-
niki oraz punktacja, zamieszczone 
są na stronie Szkolnego Związku 
Sportowego. Na ogólną punktację 
wpłynęło wiele znakomitych star-
tów. Poniżej przedstawiam te naj-
ważniejsze. 
  W kategorii klas 6 SP i młod-
szych (Igrzyska Dzieci):
•	 1 miejsce – Finał Regionalnej 

Ligi Piłki Ręcznej Chłopców, 
Mielec 03.06.2018r.

•	 1 miejsce – Mini Piłka Nożna 
Chłopców, Kolbuszowa 18-06-
2018r.

•	 1 miejsce – Sztafetowe Biegi 
Przełajowe Dziewcząt, Kolbu-
szowa, 02.10.2017r.

•	 3 miejsce – Mini Piłka Koszy-
kowa Chłopców, Majdan Kró-
lewski, 15.01.2018r.

•	 2 miejsce – Mini Piłka Ręcz-
na Chłopców, Cmolas, 
11.12.2017r.

•	 3 miejsce – Sztafetowe Biegi 
Przełajowe Chłopców, Kolbu-
szowa 02.10.2017r

•	 2 miejsce - Drużynowe Biegi 
Przełajowe Chłopców, Kolbu-
szowa 02.10.2017r.

•	 2 miejsce - Drużynowe Biegi 

Czerwcowe podsumowanie 
osiągnięć sportowych w SP 

w Cmolasie 
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Przełajowe Dziewcząt, Kolbu-
szowa 02.10.2017r.

•	 2 miejsce - Drużynowe Biegi 
Przełajowe – kat. chłopców kl. 
3-4, Kolbuszowa 02.10.2017r.

•	 3 miejsce – Mini Piłka Noż-
na Dziewcząt, Cmolas 
23.10.2017r.

•	 2 miejsce – Szachy Drużyno-
we, Kolbuszowa 18.10.2017r.

•	 2 miejsce – Trójbój Lekkoatle-
tyczny Chłopców, Kolbuszowa 
05-06.2018r.

  W kategorii klas 7 SP i klas 
gimnazjalnych (Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej);
•	 1 miejsce – Mistrzostwa Po-

wiatu w Piłce Ręcznej Chłop-

ców, Cmolas 08.01.2018r.
•	 3 miejsce - Półfinał Woje-

wódzki w Piłce Ręcznej, Cmo-
las 20.03.2018r.

•	 1 miejsce – Mistrzostwa Po-
wiatu w Siatkówce Chłopców, 
Cmolas 26.02.2018r.

•	 3 miejsce – Rejonowe Mistrzo-
stwa w Siatkówce, Ropczyce 
28.03.2018r.

•	 2 miejsce – Mistrzostwa Po-
wiatu w Piłce Nożnej Chłop-
ców, Raniżów 11.06.2018r.

•	 2 miejsce – Liga Lekkoatle-
tyczna Chłopców, Kolbuszowa 
21.05.2018r.

•	 2 miejsce sztafet dziewcząt i 
chłopców w Sztafetowych Bie-

gach Przełajowych, Kolbuszo-
wa 02.10.2017r.

•	 1 miejsce dziewcząt oraz 2 
chłopców w Indywidual-
no - Drużynowych Biegach 
Przełajowych, Kolbuszowa 
09.10.2017r.

•	 1 miejsce w Szachach Dru-
żynowych, Kolbuszowa 
18.10.2017r.

•	 2 miejsce chłopców w Uni-
hokeju, Majdan Królewski 
30.10.2017r.

•	 3 miejsce dziewcząt w Uni-
hokeju, Majdan Królewski 
25.10.2017r.

Grzegorz Mokrzycki

  Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Czekanowskiego w 
Cmolasie, uczestniczyli w licznych 
konkursach artystycznych rangi 
gminnej, powiatowej i wojewódz-
kiej. Odnosili w nich sukcesy, któ-
re przedstawiają się następująco:  
•	 Dnia 06.10 2017 r. w Miejskim 

Domu Kultury w Kolbuszo-
wej odbył się VII Wojewódzki 
Przegląd Piosenki Turystycz-
nej. Impreza ta była częścią 
IX Kolbuszowskiego Festiwa-
lu Turystycznego, który miał 
miejsce w Kolbuszowej 6-7 
października. W festiwalu pio-
senki naszą szkołę reprezen-
towały solistki: Oliwia Urban  
i Natalia Pszeniczny, uczenni-
ce kl.6b., oraz zespół wokal-
ny w składzie: Oliwa Urban i 
Natalia Pszeniczny. Dziewczę-
ta zajęły następujące miejsca:  
Kategoria soliści: II miejsce 
Oliwia Urban. Kategoria ze-
społy: III miejsce zespół wo-
kalny. Opiekun p. Ewa Jóźwik

•	 W Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym dla dzieci i 
młodzieży „Pod Kolorowym 
Parasolem Jesieni” katego-
rii kl.4 – 6 naszą szkołę repre-

CMOLAS Czerwcowe podsumowanie 
osiągnięć artystycznych w roku 

szkolnym 2017/2018
zentowała Oliwia Urban kl. 6b.  
Opiekun p. Ewa Jóźwik

•	 Dnia 03.11.2017 r. w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Kolbu-
szowej odbył się Powiatowy 
Konkurs Piosenki Patriotycz-
nej. Naszą szkołę reprezento-
wały dwie solistki: Aleksandra  
Szuban kl. 4b oraz Oliwia 
Urban kl. 6b. W kategorii so-
liści kl. 4 - 7 Aleksandra Szu-
ban zdobyła III miejsce. Opie-
kun p. Ewa Jóźwik

•	 Dnia 05.11.2017 r. w Ostro-
wach Baranowskich odbył się 
XIV Festiwal Muzyków Gmi-
ny Cmolas. W kategorii soli-
ści kl. 4 – 6 II miejsce zdobył 
Nikodem Kosiorowski kl. 5a. 
Opiekun p. Ewa Jóźwik

•	 Dnia 14.11.2017 r. w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie odbyły się Gmin-
ne Eliminacje Wojewódzkiego 
Konkursu „Literatura i Dzie-
ci”. W kategorii piosenka naszą 
szkołę reprezentowała solistka 
Aleksandra Szuban kl. 4b oraz 

zespół wokalny w składzie: 
Oliwia Bugno kl. 4b, Ewelina 
Myszka kl. 4b, Aleksandra Ma-
rut kl. 4a. I miejsce zdobył ze-
spół wokalny przez co zakwa-
lifikował się do etapu rejono-
wego. Opiekun p. Ewa Jóźwik.

•	 15.12.2017 r. w Kolbuszowej,  
rozstrzygnięto XIII Powiatowy 
Konkurs na Ludowe Ozdoby 
Bożonarodzeniowe. II miejsce 
zdobyła Karolina Stec z kl. 4b. 
Opiekun p. Alina Stec

•	 29.01.2018 r. w Głogowie 
Małopolskim, podsumowa-
no XXV Wojewódzki Kon-
kurs Plastyczny „Szopka Be-
tlejemska w Oczach Dziecka”. 
Wyróżnienie otrzymał Oskar 
Czachor z kl. 4b. Opiekun  
p. Alina Stec

•	 Dnia 23.03.2018 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Kolbu-
szowej podsumowano XIV 
Powiatowy Konkurs na Lu-
dowe Ozdoby Wielkanocne. 
Naszą szkołę reprezentowali: 
Magdalena Jadach kl. 4a, Kac-
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per Kosiorowski kl. 4a, Karoli-
na Stec kl. 4b, Oskar Czachor 
kl. 4b. Wyróżnienie otrzymała 
Karolina Stec w kategorii ser-
wetki, wycinanki do koszycz-
ka. Opiekun p. Alina Stec

•	 W dniu 12.04.2018r. w Niena-
dówce rozstrzygnięto XV Edy-
cję Konkursu Wojewódzkiego 
„Moja miejscowość i region są 
piękne.” W kategorii plastycz-
nej II miejsce zajęła Natalia 
Kosiorowska z kl. 4a,  III miej-
sce zajęła Karolina Stec z kl. 
4b. Opiekun p. Alina Stec.

•	 W dniu 19.04.2018 r. w Mło-
dzieżowym Domu Kultury 

w Rzeszowie odbyło się uro-
czyste otwarcie wystawy VIII 
Międzynarodowego Konkur-
su Plastycznego dla dzieci i 
młodzieży „Nasi sąsiedzi – 
Mój zielony świat”. Do udzia-
łu w wystawie zakwalifi kowa-
no pracę Karoliny Stec z kl. 4b. 
Opiekun p. Alina Stec. 

•	 Dnia 03.06.2018 r. odbył się 
Finał Powiatowego Festiwalu 
Piosenki w Cmolasie Sukce-
sy naszych uczniów przedsta-
wiają się następująco: I miej-
sce Zespół Wokalny kl.4b, 
III miejsce Aleksandra Szu-
ban, kl. 4b, III miejsce Joan-

na Myszka kl. IIa PG. Opiekun 
p. Ewa Jóźwik. 

•	 Dnia 12.06.2018 r. odbyło się 
rozstrzygnięcie XV Powiato-
wego Konkursu Plastyczne-
go „Nasze lasy”. Naszą szkołę 
reprezentowały cztery uczen-
nice: Natalia Wilk kl. 4b, Ka-
rolina Stec kl. 4b, Łucja Wil-
czyńska kl. 4b, Julia Guźda kl. 
6b. III miejsce w kategorii ma-
larstwo klas VI, zdobyła Julia 
Guźda – opiekun p. Ewa Jóź-
wik; II miejsce w kategorii col-
lage klas IV zdobyła Karolina 
Stec. Opiekun p. Alina Stec.

SP Cmolas    

  Laureaci różnych konkur-
sów polonistycznych w II pół-
roczu roku szkolnego 2017/18. 
Pod koniec roku szkolnego 
chcemy przypomnieć te osią-
gnięcia naszych uczniów, z któ-
rych jesteśmy szczególnie dum-
ni. Są to: 
Szkolny Konkurs Poezji 
Patriotycznej 
W kategorii klas I V – VI:
I miejsce: Aleksandra Szuban, 
Katarzyna Ruman, 
II miejsce: Daria Misiak, 
Oliwia Urban, 
III miejsce: Aleksandra Marut.
W kategorii klas VII i klas 
gimnazjalnych:
I miejsce: Krzysztof Magda, 
II miejsce: Katarzyna Mazur, 
III miejsce: Izabela Magda,  
Hubert Urban. 
Wyróżnienia otrzymali: 
Barbara Guźda, Arkadiusz 
Maziarz, Kamil Guźda. 
Szkolny Konkurs Ortografi czny
I miejsce: Kamil Wit, 
II miejsce: Konrad Wilk, 
III miejsce: Oliwia Urban
XVI Gminny Festiwal Teatrów

CMOLAS Sukcesy uczniów 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie

W kategorii Przedstawienia:
II miejsce: „Podróż Małego 
Księcia w poszukiwaniu przy-
jaciół”– klasy gimnazjalne, 
III miejsce: „Momo i złodzie-
je czasu”– Szkoła Podstawowa 
w Cmolasie – klasy IV – VI.

Wyróżnienie w kategorii Aktor: 
Joanna Myszka 
Powiatowy Konkurs Literacki 
,,Janek Bytnar – słynny kolbu-
szowianin”: 
II miejsce: Aleksandra Zagro-
ba. 
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Wyróżnienie: Mateusz Sudoł, 
Powiatowy Konkurs Patriotycz-
ny ,,Wolna  i niepodległa:
I miejsce: Katarzyna Mazur, 
III miejsce: Wiktoria Zagroba
Powiatowy Konkurs „Mistrz 
Ortografi i”: 
Wyróżnienie: Kamil Wit 
Powiatowy Konkurs Poezji i 
Prozy ,,Harmonia zdarzeń”: 
Wyróżnienie: Natalia Rębisz
Wojewódzki Konkurs Literacki 
,,Moja Miejscowość, 
mój region są piękne”: 
III miejsce: Oliwia Urban
XXXIV Międzynarodowy Kon-
kurs Literackiej Twórczości 
Dzieci i Młodzieży im. Wandy 
Chotomskiej:
Wyróżnienie: Daria Misiak
VI Ogólnopolski Konkurs 
Literacki ,,17 gram miłości”:
Wyróżnienie: Alicja Kiwak
Szkoła Podstawowa im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmo-
lasie to miejsce, w którym 
uczniowie rozwijają swoje pa-

sje i talenty polonistyczne oraz 
spełniają swe najskrytsze ma-
rzenia. Zazwyczaj głównymi 
celami konkursów są: oryginal-
ność, świadomość językowa, li-
terackość pomysłu i kreatyw-
ność. Te cechy nasi uczniowie 
posiadają i dlatego zdobywają 
wysokie miejsca  na szczeblach:  
międzynarodowych, ogólnopol-
skich, wojewódzkich, powiato-
wych, gminnych i szkolnych. 
Opowiadania i wiersze wysyła-
ne na konkursy zachwyciły jury 
barwnością, sprawnością języ-
kową i szeroką, nierzadko uni-
katową wiedzą na temat naszej 
małej ojczyzny. Nasi młodzi 
humaniści udowodnili jedno-
cześnie, że potrafi ą pisać bez-
błędnie, znajdując się w ścisłej 
czołówce ,,Mistrza ortografi i”.
Wszyscy nagrodzeni są kre-
atywni, ciekawi świata, nie boją 
się wyzwań, chętnie podejmują 
trud dodatkowej pracy w szko-
le i w domu. My, nauczyciele, 

pomagamy im w tej trudnej wę-
drówce na szczyt w  myśl zasa-
dy, że ,,duzi po to są na świecie, 
by mali mogli uwierzyć w sie-
bie…”. Uczniowie naszej szko-
ły z wielkim zaangażowaniem 
włączają się także w redagowa-
nie szkolnej gazetki „Prymus”. 
Piszą o tym, co dla nich ważne, 
czym chcieliby podzielić się z 
innymi. Dzięki temu nabierają 
pewności siebie, są aktywniejsi 
na lekcjach, lepiej radzą sobie z 
nauką, kształcą sprawność ję-
zykową, doskonalą umiejętno-
ści w zakresie redagowania róż-
nych form wypowiedzi, rozwi-
jają wrażliwość i wyobraźnię. 
Liczymy na to, że te sukcesy 
zachęcą ich do dalszego pisania 
i do ubierania w słowa wszyst-
kich tych pięknych i ulotnych 
chwil, z których składa się ży-
cie.
   Nauczyciele języka polskiego 

SP Cmolas
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Fotorelacja z Pikniku Rodzinnego 
w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolak 

w Cmolasie - 16.06.2018 r.
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  W dniach 23-24 czerwca br. 
odbyły się Dni Gminy Cmolas.  
W trakcie dwudniowej zaba-
wy dla mieszkańców i przyby-
łych gości przewidziano sze-
reg atrakcji. Program tegorocz-
nych Dni Gminy Cmolas, wy-
pełniony był po brzegi wspania-
łą zabawą. Pierwszy dzień świę-
ta Gminy upłyną pod znakiem 
sportowych atrakcji. Na terenie 
Ośrodka Wypoczynku i Rekre-
acji w Cmolasie miłośnicy pły-
wania w godzinach 7-22 mo-
gli skorzystać z pływalni kry-
tej za jeden grosz. Natomiast 
w godzinach popołudniowych 
na stadionie sportowym „Tem-
po Cmolas” odbył się mecz pił-
ki nożnej pomiędzy drużynami 
Księża Diecezji Rzeszowskiej 
a Oldboyami Cmolas o Pu-
char Proboszcza Parafii Cmo-
las. Mecz wynikiem 3:1 wygrała 
drużyna Oldboys Cmolas. Zwy-
cięzcom Gratulujemy!
  Drugi dzień obchodów„D-
ni Gminy Cmolas” odbywają-
cy się na stadionie sportowym 
w Cmolasie obfitował również 
w wiele atrakcji, przede wszyst-
kim muzyczno - tanecznych. 
Impreza rozpoczęła się od pre-
zentacji i wystawy rękodzielni-
ków z obszarów Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA, które two-
rzą gminy: Cmolas, Ostrów, Ni-
wiska, Tuszów Narodowy, Mie-
lec. Swoje rękodzieło artystycz-
ne zaprezentowali: Pani Włady-
sława Maryniak z Gminy Tu-
szów Narodowy – Bibułkarka. 
Wykonuje kwiaty i ozdoby do 
palm wielkanocnych, wiosenne 
kompozycje z bibuły i krepiny a 
także różnorodne kompozycje 

kwiatowe do dekoracji wnętrz. 
Natomiast w wykonaniu Pani 
Marii i Augustyna Niemiec z 
gminy Ostrów można było zo-
baczyć rzeźby z pni, konarów, 
korzeni i gałęzi drzew oraz wy-
roby szydełkowe, serwetki, ob-
rusy. Z Gminy Niwiska przyje-
chali: Pani Hanna Łagowska i 
Pani Janina Gaweł, które na co 
dzień wykonują kwiaty z filcu 
i krepiny, pisanki i bombki de-
korowane wstążką satynową, 
sznurkami ozdobnymi, cekina-
mi, choinki z piórek, papieru. 
Tworzą prace z orgiami z bibu-
ły, wstążki oraz metodą origa-
mi. Pan Ryszard Kubik - artysta 
malarz z gminy Niwiska malu-
je portrety, pejzaże, obrazy reli-
gijne. Natomiast z gminy Cmo-
las swoje rękodzieło zaprezen-
towali: Pani Kazimiera Zagroba 
– maluje na płótnie, ale też na 
drewnie, szkle, lustrze. Tworzy 
pejzaże, kwiaty, postaci, martwą 
naturę, największa jej pasją jest 
jednak pisanie ikon. Pan Jan 
Bańka – zaprezentował kowal-
stwo artystyczne, sztukę opar-
tą na technologiach plastycznej 
obróbki stali. W jego wykona-
niu można było zobaczyć  m.in. 
ozdoby kominkowe, świeczniki, 
akcesoria meblowe, elementy 
wystroju ogrodów. Pan Krzysz-
tof Magda – wykonuje rzeźby 
w drewnie i płaskorzeźby. Naj-
częściej nawiązuje do tematy-
ki: sakralnej, ludowej oraz sym-
bolicznej. Wystawa prac ręcz-
nie robionych, była okazją do 
podkreślenia niezwykłych zdol-
ności mieszkańców tego regio-

nu, a także stworzyła możliwość 
prezentacji bogatego dorobku 
artystycznego twórców. Kolej-
nym punktem programu pod-
czas tegorocznych „Dni Gmi-
ny Cmolas” były atrakcje dla 
dzieci, tradycyjnie nie zabrakło 
dmuchanych zjeżdżalni i ska-
kańców. Dużym zainteresowa-
niem dzieci cieszyły się gry, za-
bawy, tańce i konkursy z na-
grodami. Następnie przyszedł 
czas na prezentacje wokalno-ta-
neczne środowisk artystycz-
nych gmin z obszaru LGD LA-
SOVIA. Na scenie zaprezento-
wała się uzdolniona wokalnie 
młodzież: Oliwia Urban, Klau-
dia Chmielewska, Joanna Mysz-
ka oraz Zespół Wokalny ze SP 
w Cmolasie (Ewelina Myszka, 
Anna Myszka, Gabriela Guź-
da, Natalia Róg, Oliwia Bu-
gno). Popisy wokalne, przepla-
tane były pokazami taneczny-
mi zespołów tanecznych: „Mo-
tyw Mini”, „Motyw I” i „Mo-
tyw II” działających w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w 
Cmolasie, „Poza I”, i „Poza II”, 
działających w Wiejskim Domu 
Kultury w Trzęsówce oraz Ze-
spół ze Szkoły Podstawowej w 
Cmolasie. O godzinie 19:00 pu-
bliczność powitała brawami hi-
p-hopowy Zespół „Najlepszy 
Przekaz w Mieście” znany z ra-
diowych hitów takich jak; „Za-
wsze do celu”, „Wznoszę toast”, 
„Tylko ona”, „Kołysanka”. Swoją 
przygodę zaczęli w programie 
Must be the music gdzie zajęli 
2 miejsce tuż po programie wy-
dali debiutancki album „Słowa 

CMOLAS Za nami uroczyste 
obchody „Dni Gminy Cmolas”
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Prawdy”. Kolejną dawkę mu-
zycznych wrażeń tego wieczo-
ru dostarczył DJ CristoV, który 
rozgrzewał publiczność przed 
występ Gwiazdy Disco Polo 
– JORRGUS. Lider i vocalista 
oraz trzy utalentowane tancer-
ki w bardzo szybkim czasie po-
zyskali wielką sympatię fanów 
muzyki disco polo & dance. A 
to dzięki bardzo znanym hitom, 
które JORRGUS ma na swo-
im koncie. „Na zabawie”, „Nie-
bezpieczna”, „Twój jeden szept”, 
„Będziesz moja” czy „Malowa-

Wydawca: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 

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

Skład i druk: 
Zakład Poligrafi czny Zdzisława Gajek

ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec, tel. 17 581 03 11

na lala”. Zespół na swoim kon-
cie posiada 4 płyty, kilkanaście 
singli oraz kilkadziesiąt teledy-
sków. Całość uświetnił efektow-
ny pokaz fajerwerków. Miłośni-
cy tańca bawili się jeszcze do 
późna podczas tradycyjnej za-
bawy tanecznej.
  Organizatorami tegorocz-
nych „Dni Gminy Cmolasu” 
byli: Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Cmolasie, Gmina 
Cmolas, Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy Cmolas, LGD LA-
SOVIA, Ośrodek Wypoczynku i 

Rekreacji w Cmolasie oraz Tem-
po Cmolas. Patronat Medialny 
nad imprezą objęło: Twoje Ra-
dio Cmolas, Korso Kolbuszow-
skie i Super Nowości.
  Impreza fi nansowana była 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania „Wsparcie na 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność w ramach LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
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