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Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu, aby wszystkie chwile spędzone 

w rodzinnym gronie były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei

Ryszard Warzocha
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas  
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Zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania 
i czasu na chwilę zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

  życzą 
Dyrektor oraz Pracownicy 

Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykułach zmian tytułów, 
skrótów i przeredagowania tekstu, zgodnie z wymogami czasopisma 

bez naruszenia zasadniczej myśli Autora.
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CMOLAS Obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości w Cmolasie  Uroczyste obchody 100-lecia 

Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, które odbyły się 11-go li-
stopada 2018r. w Cmolasie, rozpo-
częły się Msza Święta w intencji Oj-
czyzny w Kościele Parafi alnym pw. 
Przemienienia Pańskiego w Cmo-
lasie. Przewodniczył Proboszcz 
Pariafi i ks. Michał Bator, homilię 
zaś wygłosił ks.dr Sławomir Zych 
z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Po Mszy Świętej patrio-
tyczny marsz w asyście Pocztów 
Sztandarowych z udziałem miesz-
kańców udał się do Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Cmolasie, 
gdzie odbyła się druga część uro-
czystości. Wspólnie odśpiewano 
Hymn narodowy, po którym Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Ga-
lek powitał wszystkich zebranych 
gości, a także wystąpił z okoliczno-
ściowym przemówieniem. Ks. dr 
S. Zych wygłosił wykład pt. ”Dro-
gi do odzyskania Niepodległości”. 
W dalszej części uroczystości 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. prof. Jana Czekanowskiego w 
Cmolasie zaprezentowali mon-
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taż słowno-muzyczny. Uroczysto-
ści zakończyły się projekcją fi lmu 
z cyklu Polska Niepodległa - Histo-
ria w ożywionych obrazach: Sta-
nisław Kaczor-Batowski „Wejście 
strzelców Józefa Piłsudskiego do 
Kielc”, reż. Marek Brodzki. 11 listo-
pada to dla każdego Polaka ważna 
data - symbol miłości Ojczyzny, 
walki o wolność oraz zwycięstwa, 
dlatego też świętowanie 100-lecia 

Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości w Cmolasie miało chrak-
ter bardzo podniosły i uroczysty.
  Organizatorami obchodów 
byli: Wójt Gminy Cmolas Pan Eu-
geniusz Galek oraz Proboszcz Pa-
rafi i pw. Przemienienia Pańskie-
go w Cmolasie ks. Michał Bator.

SOK Cmolas
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W CMOLASIE CELEBROWALIŚMY 

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

CMOLAS

,,Dzisiaj wielka jest rocznica
 jedenasty listopada
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
 hołd wdzięczności Polska składa”

                  Ludwik Wiszniewski 
,,11 listopada”

  11 listopada 1918 roku po 123 
latach niewoli Polska odzyska-
ła niepodległość. W tym roku ob-
chodzimy 100. rocznicę tego waż-
nego dla Polaków wydarzenia. To 
najważniejsze i najradośniejsze 
polskie święto patriotyczne. Stule-
cie odzyskania nieodległości przez 
Polskę to doskonała okazja do 
tego, aby wśród uczniów wzbudzić 
przywiązanie do Ojczyzny  i sym-
boli narodowych.
  Pomysł, aby zmienić formułę 
obchodów Święta Niepodległości 
i uczynić go dniem radosnym 
i bardziej spontanicznym, był dla 
nauczycieli Szkoły Podstawowej 
im. prof. Jana Czekanowskiego 
wyzwaniem i nowym doświadcze-
niem. Towarzyszyły temu pytania: 
Czy można uczyć patriotyzmu po-
przez zabawę? Jak promować po-
mysłowość i kreatywność wśród 
dzieci i młodzieży? Czy sponta-
niczna twórczość wyzwoli w mło-
dych ludziach szczerość, wyobraź-
nię i nowe, alternatywne spojrze-
nie na historię? Idea przedsięwzię-
cia spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony nauczycieli 
i uczniów. 
  Głównym założeniem pro-
gramu było upamiętnienie setnej 
rocznicy odzyskania w 1918 r. nie-
podległości przez Polskę po 123 la-
tach niewoli. Przygotowana akcja 
była również okazją do przybliże-
nia literatury oraz przemian go-
spodarczych, politycznych i spo-
łecznych. Uczniowie mogli zapo-
znać się ze zmianami, jakie zacho-
dziły w Polsce w omawianym okre-
sie, z uwzględnieniem wielkich po-
staci stulecia. Duży nacisk położo-
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no na budzenie poczucia szacunku 
do przeszłości, kształtowanie po-
staw patriotycznych i rozwijanie 
świadomości narodowej.
  W obchody tego piękne-
go święta włączyła się cała spo-
łeczność szkolna. Uczniowie bra-
li udział w Powiatowym Konkur-
sie Poezji Patriotycznej, w Powia-
towej Grze Terenowej pn. „Nie-
podległa”, zdobywając miejsca na 
podium, uczestniczyli w wyciecz-
kach edukacyjnych, podczas któ-
rych mogli przybliżyć sobie in-
formacje dotyczące patriotyzmu, 
wzięli również udział w labiryncie 
wiedzy o niepodległości. Młodzież 
wraz z opiekunami wybrała się do 
kina na fi lm pod tytułem ,,Dywi-
zjon 303”. Nauczyciele historii or-
ganizowali konkursy o tematyce 
patriotycznej.
  Przygotowując się do uroczy-
stej akademii, kilka dni wcześniej 
uczniowie klas młodszych wraz z 
wychowawczyniami wykonali bia-
ło-czerwone chorągiewki i prze-
piękne kotyliony, które wyekspo-
nowali podczas uroczystej akade-

mii, biorąc udział w defi ladzie ma-
łych patriotów wokół hali sporto-
wej przy dźwiękach ,,Marszu woj-
skowego”. Klasy starsze miały za 
zadanie wykonać laurki z tekstem 
życzeń urodzinowo – odrodzenio-
wych dla Polski – Jubilatki oraz 
plakaty. 
  Wystrój korytarzy i klas był 
symboliczny, gdyż kolorystyka i 
dekoracje podkreślały rangę tego 
ważnego święta – Stulecia Odzy-
skania Niepodległości przez Pol-
skę.     
  9 listopada w cmolaskiej szko-
le dominowały dwa kolory: biel i 
czerwień. Lekcje przebiegały w pa-
triotycznej atmosferze. Na pierw-
szej godzinie lekcyjnej ucznio-
wie pisali dyktando dla Niepodle-
głej, a na kolejnych zajęciach śpie-
wali pieśni patriotyczne, rozwią-
zywali krzyżówki, rebusy, rozma-
wiali na temat odzyskania przez 
Polskę niepodległości, redagowa-
li wiersze o tematyce patriotycznej 
i uczestniczyli w uroczystej akade-
mii. Czterozwrotkowy hymn Pol-
ski odśpiewano punktualnie o go-

dzinie 11.11 w ramach akcji „Re-
kord dla Niepodległej” zorganizo-
wanej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Uczniowie pod czuj-
nym okiem pań od historii zapre-
zentowali montaż słowno – mu-
zyczny, który bardzo szczegóło-
wo przedstawił  losy Polski pod za-
borami i drogę do wolności. Wia-
domości historyczne przeplata-
ne były pięknie wyrecytowanymi 
utworami poetyckimi. Nie zabra-
kło również  pieśni patriotycznych, 
które pozwoliły  zrozumieć rozter-
ki i uczucia walczących o niepod-
ległość.  
  Barwy narodowe, godło, hymn 
oraz własnoręcznie wykonane ko-
tyliony, fl agi i transparenty z napi-
sem „Polska” podkreśliły patrio-
tyczny charakter obchodów Świę-
ta Niepodległości. Wszystkie prze-
prowadzone działania zostały opu-
blikowane w szkolnej gazetce ,,Pry-
mus” zarówno w formie wytworów 
pisemnych, jak również zdjęć.

      SP Cmolas

Projekcja fi lmu pt. „Pilecki” oraz spotkanie 
autorskie w SOK w Cmolasie

CMOLAS

  3 października 2018 r. w sali 
widowiskowej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie od-
było się spotkanie autorskie połą-
czone z promocją książek pt „Nie-
złomni z oddziału Sosienki. Armia 
Krajowa wokół KL Auschwitz” 
i „Pilecki. Śladami mojego taty” 
oraz projekcja fi lmu pt. „Pilecki” 
w reżyserii Mirosława Krzyszkow-
skiego. Wydarzenie zorganizowa-
ne zostało we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Auschwitz Memen-
to z Oświęcimia. Powyższe Stowa-
rzyszenie realizuje projekty „Nie-
obojętni. Zapomniani bohatero-
wie” oraz „Niezłomni spod Au-
schwitz”, które mają za zadanie 
promować czytelnictwo w Polsce 
oraz przybliżać ludziom historię 
najnowszą. 
Wieczorne środowe spotkanie w 

SOK poprowadził scenarzysta i 
producent fi lmu, współautor książ-
ki „Pilecki. Śladami mojego taty” 
– Bogdan Wasztyl. Obecna na Sali 
publiczność zdobyła ciekawe in-
formacje dotyczące życia Rotmi-
strza Witolda Pileckiego, dowie-
działa się o problemach związa-

nych z produkcją fi lmu pt. „Pilec-
ki”, który w konsekwencji powstał 
dzięki darczyńcom wspierającym 
Stowarzyszenie. Następnie Widzo-
wie obejrzeli biografi czny doku-
ment, a po zakończonej projekcji 
można było nabyć książki.

                       SOK Cmolas
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CMOLAS Podkarpacki Konkurs 
„LITERATURA I DZIECI” 

w Cmolasie
  W dniu 22.11.2018 r. w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w 
Cmolasie odbył się etap gminny 
Podkarpackiego Konkursu „LITE-
RATURA I DZIECI”, organizowa-
nego dla uczniów szkół podstawo-
wych woj. podkarpackiego. Tema-
tem tegorocznej edycji były „Nie-
zwykłe opowieści”, o miejscach, 
wydarzeniach i ludziach, związa-
ne z faktami historycznymi, ale nie 
pozbawionymi elementów fanta-
styki. Konkurs jest okazją do po-
pularyzowania literatury dziecię-
cej, inspirowania do poszukiwań 
nowych form pracy artystycznej 
i wychowawczej, rozwijania wy-
obraźni i spontaniczności. W ra-
mach prezentacji konkursowej 
uczestnicy zaprezentowali jeden 
utwór wybranego autora w formie 
recytacji.
  Do gminnego etapu konkur-
su zgłoszone zostały prezentacje ze 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie, 
Szkoły Podstawowej w Hadyków-
ce, Szkoły Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich oraz Szkoły 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich. 
  Jury w składzie: Przewodni-
cząca Bogumiła Kosiorowska - 
Dyrektor SCK w Dzikowcu, Danu-
ta Zuba  –Dyrektor GBP w Cmola-
sie oraz Edward Wilk –  Muzykant, 
Członek Zespołu Cmolasianie, do-
konało oceny i przyznało następu-
jące miejsca: 
Kategoria klas 0-II

recytacja:
I miejsce – Paweł Ziętek – 
SP w Hadykówce
Kategoria klas III-V
recytacja:
I miejsce –Aleksandra Marut – 
SP w Cmolasie 
Kategoria klas VI-VIII
recytacja:
I miejsce –Aleksandra Czachor – 
SP w Cmolasie
II miejsce –Inga Tworz – 
SP w Cmolasie
  Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i paczkę 
słodkości, a Zwycięzcy zakwali-
fi kowali się do etapu rejonowego 
konkursu, który odbył się 29 listo-
pada 2018 r. w Chorzelowie. Tam 
dwie uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie: Aleksandra 

Marut i Inga Tworz zdobyły wy-
różnienia. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy!

                                   SOK Cmolas

Sprawozdanie z realizacji imprezy 
kulturalno-artystycznej 

pod nazwą 
VI Ogólnopolski Turniej Tańca 

Towarzyskiego

CMOLAS

  18 listopada 2018 roku w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Cmo-
lasie odbył się VI Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego. Jest 
to cykliczna impreza organizowa-
na zgodnie z przepisami Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego w Kra-
kowie. Głównymi organizatorami 
Turnieju jest Ośrodek Wypoczyn-
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ku i Rekreacji w Cmolasie oraz 
Szkoła Tańca Elida w Mielcu. W 
bieżącej edycji współorganizato-
rami Turnieju był Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpac-
kiego oraz Wojewódzki Dom Kul-
tury w Rzeszowie. Patronat Hono-
rowy nad turniejem objął Marsza-
łek Województwa Podkarpackie-
go Pan Władysław Ortyl. Patronat 
medialny nad imprezą objęli: TVP 
Rzeszów, Radio Leliwa, Gazeta re-
gionalna Super Nowości, Tygo-
dnik Korso Kolbuszowskie, Two-
je Radio Cmolas, oraz powiato-
we portale informacyjne. Impreza 
ta ma na celu popularyzację tańca 
towarzyskiego w naszym regionie, 
zaprezentowanie dorobku podkar-
packich tancerzy na tle ogólnokra-
jowym oraz promocję Podkarpa-
cia w środowisku tanecznym.
  Do udziału w turnieju zgłosi-
ło się 293 pary z 8 województw, tj. 
podkarpackiego, świętokrzyskie-
go, małopolskiego, lubelskiego, 
śląskiego, mazowieckiego, podla-
skiego i łódzkiego. Taneczne umie-
jętności zaprezentowali zawodni-
cy trenujący taniec w 53 szkołach 
tańca. W bloku pierwszym zapre-
zentowali się najmłodsi zawodnicy 
(kategorie wiekowe i taneczne: do 9 
lat - klasa taneczna H, dzieci 10-11 
lat- klasy taneczne F, G; Dzieci 12-
13 lat - klasy taneczne F, D, mło-
dzież 14-15 lat - klasa taneczna G. 
W drugim bloku taneczne umie-
jętności zaprezentowali zawodni-
cy 10-11 lat w klasach tanecznych 
H, E, dzieci 12-13 lat w klasach ta-
necznych H, G oraz młodzież 14-
15 lat w klasach tanecznych D, C. 
W trzecim bloku turnieju na par-
kiecie zaprezentowali się: dzieci i 
młodzież 12-13 lat w klasie tanecz-
nej E, młodzież 14-15 lat w klasie 
tanecznej F, młodzież pow. 16 lat w 
kombinacji tańców kategorii F+E 
oraz Senior I+II F+E. Turniej za-
kończyła gala taneczna (IV blok), 
w której zaprezentowali się: mło-
dzież 14-15 lat w klasie tanecznej 
E, młodzież pow. 16 w klasach ta-

necznych D, C oraz młodzież i do-
rośli pow. 15 w klasie tanecznej B. 
Na parkiecie zaprezentowano tań-
ce standardowe oraz latynoame-
rykańskie. Każda zwycięska para 
otrzymała pamiątkowy medal, dy-
plom, puchar oraz nagrody rze-
czowe. Dodatkowo wszyscy naj-
młodsi zawodnicy otrzymali słod-
kie upominki. 
  Znakiem rozpoznawczym 
Turnieju są niezwykłe puchary 

dla zwycięskich par, które przy-
gotowywane są przez podopiecz-
nych Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Cmolasie i Kolbuszowej. 
Puchary te to rękodzieło tworzo-
ne przez podopiecznych Warszta-
tów. A sami autorzy trofeów zasia-
dają na trybunach podczas Turnie-
ju, co dla wielu z nich jest niezwy-
kłym przeżyciem.

                       OWiR Cmolas
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Spotkanie z muzyką i tańcem 
„Łojdiridi” w Cmolasie

CMOLAS

  W sobotnie popołudnie 17 li-
stopada 2018 r. w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie od-
było się otwarte spotkanie z muzy-
ką i tańcem Etnografów Podkarpa-
cia pod nazwą „ŁOJDIRIDI” - edy-
cja trzecia. Wydarzenie rozpoczęło 
się o godz. 17.00 warsztatami tań-
ca najpopularniejszych tańców z 
regionu, które poprowadziła Pani 
Jadwiga Kula - instruktorka tań-
ców z terenu Rzeszowszczyzny, na-
tomiast od 18.30 do późnego wie-

czora - grupa muzykantów każde-
go pokolenia, grających na instru-
mentach kojarzonych z muzyką 
polskiej wsi – przygrywała do tań-
ca wszystkim lubiącym dobrą ta-
neczną zabawę. 
  Celem przedsięwzięcia jest 
popularyzacja tradycji poprzez 
wspólną zabawę, przybliżenie lu-

dziom piękna muzyki naszego re-
gionu oraz połączenie sił środo-
wisk muzyków i tancerzy ludo-
wych.
  Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie „Gdzieś Tu” oraz 
Samorządowy Ośrodek Kultury w 
Cmolasie.

          SOK Cmolas

Muzyczne osiągnięcia OliwiiCMOLAS

  W listopadzie Oliwia Urban 
ze Szkoły Podstawowej w Cmola-
sie zakwalifi kowała się do fi nału 
Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senki ,,Na skrzydłach muzyki”, 
który odbył się w Rzeszowskim 
Domu Kultury. 
  Głównym celem przedsięwzięć 
było rozwijanie zdolności wokal-

nych, wrażliwości i kultury sce-
nicznej oraz umożliwianie mło-
dym wokalistom prezentacji i kon-
frontacji ich osiągnięć.
  Zdolności wokalne i prezenta-
cje sceniczne uczestników XV edy-
cji ,,Na skrzydłach Muzyki” oce-
niało jury w składzie: Marika (wo-
kalistka, autorka tekstów), Kamil 

Bijoś (wokalista, fi nalista progra-
mu ,,Th e Vioice of Poland” oraz 
,,Moja twarz brzmi znajomo”) i 
Arek Kłusowski (wokalista, kom-
pozytor, fi nalista ,,Th e Voice of Po-
land”).
  W ostatnim tygodniu  listo-
pada w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Nowej Dębie odbyły 
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się eliminacje do fi nału XII Ogól-
nopolskiego Konkursu Piosenki 
„Śpiewamy przeboje naszych ro-
dziców”. Oliwia zaprezentowała 
utwór Urszuli Sipińskiej „Śpiewam 
i gram”, który zapewnił jej miejsce 
w prezentacji fi nałowej.
  6 grudnia wzięła udział w Po-
wiatowym Festiwalu Piosenki Ob-
cojęzycznej w Widełce. W katego-
rii klas VII-VIII, III gimnazjum 
zdobyła Grand Prix. 
  W tym roku szkolnym uczest-
niczyła również w Wojewódzkim 
Festiwalu Pieśni Religijnej, gdzie 
zdobyła 3 miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Lekcja historii i patriotyzmu
Dla uczczenia 100 - rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodle-
głości, klasy II ze Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie wraz z wycho-
wawcami 26 października 2018r. 
odwiedziły Park Historyczny w 
Bliźnie. Znajdują się tam ekspona-
ty z czasów II wojny światowej, re-
plika rakiety V1 i V 2 w skali 1:1, 
samochody bojowe, samolot „An-
tek”, a także wiele pamiątek po par-
tyzantach walczących w okolicach 
Blizny, ofi arowanych przez ich ro-
dziny. Pan przewodnik przybli-
żył uczniom historię tych terenów, 
niektórych partyzantów np. p. 
Aleksandra Rusina, a także przed-
stawił oryginalny fi lm ze startu ra-

CMOLAS

kiety V 2. Uczniowie z zapartym 
tchem słuchali opowiadania, a tak-
że zasypywali przewodnika mnó-
stwem pytań. Z ogromną ciekawo-
ścią uczniowie oglądali eksponaty, 
ciesząc się tym, że większość moż-

na było dotknąć. Była to poucza-
jąca lekcja historii oraz wspania-
ła lekcja patriotyzmu. Uczestnicy 
wycieczki obiecali przewodniko-
wi, że jeszcze tu wrócą. 

                   Alina Cichoń SP Cmolas

Z wizytą w Urzędzie MarszałkowskimCMOLAS

  We wtorek 16 października 
2018r. uczniowie klasy IIIa Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie wzięli 
udział w wycieczce do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pod-
karpackiego. Przewodnikiem był p. 
Jerzy Cypryś, przewodniczący Sej-
miku Województwa Podkarpackie-
go, który opowiedział o swojej pra-
cy i zadaniach jednostek samorządu 
terytorialnego. Na chwilę dzieci mo-
gły wcielić się w rolę radnych, deba-
tować i zadawać pytania. Następnie 
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mali wycieczkowicze wraz z wycho-
wawcami udali się do Urzędu Miasta 
Rzeszowa, gdzie bardzo miło przyjął 
ich p. Waldemar Szumny, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
Kolejnym etapem wycieczki było 
zwiedzanie Podziemnej Trasy Tury-

stycznej. Pan przewodnik niezwykle 
ciekawie opowiadał o historii Rze-
szowa oraz życiu jego mieszkańców 
przed laty. Wszyscy z zainteresowa-
niem oglądali piwnice sprzed wie-
ków, miejsca składowania lodu, nie-
naruszone sklepienia. Przez chwi-

lę można było przenieść się w cza-
sie i poczuć klimat dawnych wie-
ków. Wycieczka była bardzo udana. 
Trzecioklasiści pełni nowych wra-
żeń i w doskonałych humorach wró-
cili do szkoły. 

           Barbara Płaza SP Cmolas

  21 października 2018 roku mieszkańcy Gminy 
Cmolas w wyborach Samorządowych wyłonili: Wójta 
Gminy Cmolas, został nim: Pan Eugeniusz Galek oraz 
15 radnych z poszczególnych okręgów jednomanda-
towych, którzy podejmować będą decyzję dotyczą-
ce budżetu, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wywozu śmieci, wodociągów, dróg 
gminnych, instytucji kulturalnych i oświatowych.  
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w 
naszej Gminie wyniosła 6 549. W wyborach oddało 
ważne karty do głosowania – 3 164 wyborców, co sta-
nowi 48,31% uprawnionych do głosowania.

Wykaz radnych Rady Gminy VIII kadencja (2018-
2023):
Lp Imię i Nazwisko  Funkcja
1 Ryszard Warzocha Przewodniczący Rady
2 Krzysztof Łagoda  Wiceprzewodniczący 
3 Waldemar Zieliński Wiceprzewodniczący 
4 Andrzej Bujak  Radny Rady Gminy 
5 Ryszard Gaweł  Radny Rady Gminy 
6 Piotr Maciąg  Radny Rady Gminy 
7 Małgorzata Marut  Radny Rady Gminy 
8 Dariusz Piechota  Radny Rady Gminy 
9 Stanisław Siębor  Radny Rady Gminy 
10 Rafał Stróż  Radny Rady Gminy 
11 Magdalena Szpyt  Radny Rady Gminy 
12 Ryszard Walczyk  Radny Rady Gminy 

13
Bernadetta 
Wolak-Posłuszny 

Radny Rady Gminy 

14 Andrzej Zagroba  Radny Rady Gminy 
15 Marian Zieliński  Radny Rady Gminy 

  Warto nadmienić, że wewnętrznymi jednostkami 
organizacyjnymi Rady Gminy są komisje stałe i do-
raźne. Pracami komisji kierują przewodniczący ko-
misji wybrani przez powołanych członków komisji 
na ich pierwszych posiedzeniach. Komisje obradują 
na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczą-
cych komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym pla-
nem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach 
komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Ko-
misje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je 
Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowa-
niu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności 

Wybory Samorządowe w Gminie Cmolas
co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący 
komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawia-
ją na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji. 
W obecnej kadencji 2018-2023 przy Radzie Gminy 
Cmolas działać będą następujące komisje stałe:

Komisja Rewizyjna: 
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Wolak-Posłuszny Bernadetta Przewodniczący
2 Gaweł Ryszard Członek Komisji
3 Marut Małgorzata Członek Komisji
4 Piechota Dariusz Członek Komisji
5 Zagroba Andrzej Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Wójta i  gminnych jedno-

stek organizacyjnych i pomocniczych,
2. opiniowanie wykonywania budżetu gminy oraz 

wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzie-
lenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie 
absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową. Komisja przesyła 
powyższą opinię wraz z  wnioskiem do Izby nie 
później niż do 31 marca każdego roku,

3. rozpatrywanie wyników kontroli organów gminy 
i gminnych jednostek organizacyjnych, przepro-
wadzonych przez organy kontrolne spoza gminy,

4. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz 
wyrażanie opinii w  sprawach dotyczących dzia-
łalności gminy.

Komisja Mandatowo-Regulaminowa:
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Marut Małgorzata Członek Komisji
2 Piechota Dariusz Członek Komisji
3 Szpyt Magdalena Członek Komisji
4 Walczyk Ryszard Członek Komisji
5 Zieliński Marian Członek Komisji

Komisja Mandatowo-Regulaminowa działa w zakre-
sie spraw:
1. opiniowanie projektów statutów jednostek no-

wotworzonych, 
2. współpraca z sołectwami, 
3. ochrona radnego oraz wnioskowanie o  stwier-
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dzenie wygaśnięcia mandatu,
4. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa 

ludności oraz współpraca z  komisariatem 
Policji i jednostkami OSP,

5. przeglądanie i  analizowanie układu komunika-
cyjnego i infrastruktury technicznej.

6. przeglądanie i analizowanie gospodarki wodno-
ściekowej i gospodarki odpadami.

7. kontrola działalności Wójta i  gminnych jedno-
stek organizacyjnych i pomocniczych,

8. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.
9. 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Gaweł Ryszard Członek Komisji
2 Łagoda Krzysztof Członek Komisji
3 Zieliński Marian Członek Komisji
4 Zieliński Waldemar Członek Komisji
5 Wolak-Posłuszny Bernadetta Członek Komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych działa w  za-
kresie:
1. oceny funkcjonowania placówek kultury oraz 

działań na rzecz rozwoju i  promocji kultury 
w  tym upowszechnianie czytelnictwa, sztuki lu-
dowej,

2. przeglądania i analizowania stanu sportu i rekre-
acji oraz działań na rzecz rozwoju bazy sporto-
wo–rekreacyjnej,

3. przeglądania i analizowania funkcjonowania po-
mocy społecznej i rodziny oraz działań na rzecz 
przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patolo-
giom społecznym,

4. oceny funkcjonowania placówek oświaty i  wy-
chowania przedszkolnego,

5. oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
w gminie,

6. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego :
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Łagoda Krzysztof Członek Komisji
2 Siębor Stanisław Członek Komisji

3 Szpyt Magdalena Członek Komisji
4 Walczyk Ryszard Członek Komisji
5 Zieliński Waldemar Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego działa w zakresie:
1. propagowanie systemów wspierania i  rozwoju 

rolnictwa,
2. współpraca z  instytucjami i organizacjami dzia-

łającymi na rzecz rolnictwa,
3. przeglądanie i analizowanie stanu handlu i usług 

oraz małej przedsiębiorczości,
4. przeglądanie i analizowanie gospodarki mieniem 

komunalnym gminy
5. leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej,
6. przeglądanie i  analizowanie stanu gospodarki 

wodnej i melioracji, wykorzystania miejscowych 
zasobów surowcowych,

7. opiniowanie strategii rozwoju gospodarczego 
gminy oraz zagospodarowania przestrzennego 
terenu

8. przeglądanie i  analizowanie stanu gminnych 
dróg, mostów placów oraz organizacji ruchu dro-
gowego,

9. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Siębor Stanisław Przewodniczący
2 Bujak Andrzej Członek Komisji
3 Maciąg Piotr Członek Komisji
4 Stróż Rafał Członek Komisji
5 Zagroba Andrzej Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa w zakresie:
1. analizy i opiniowania skierowanych do Rady 

Gminy:
- rozpatrywanie skarg;
- rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez 
obywateli  

  Serdecznie gratulujemy Panu Wójtowi oraz Rad-
nym objęcia mandatów i życzymy zgodniej i owocnej 
pracy dla dobra całej gminnej wspólnoty.

11
fot.KORSO Kolbuszowskie fot.KORSO Kolbuszowskie
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CMOLAS

  7 grudnia 2018 roku na pły-
walni w Cmolasie odbyły się jubi-
leuszowe XX Mistrzostwa Gminy 
Cmolas w pływaniu. W zawodach 
wystartowało blisko 100 uczniów 
ze wszystkich szkół z terenu Gmi-
ny Cmolas, Zwycięscy poszczegól-
nych kategorii wiekowych otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, medale 
oraz nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Urząd Gminy w Cmola-
sie. W poszczególnych konkuren-
cjach zwyciężyli:

XX Mistrzostwa Gminy Cmolas 
w pływaniu

1. 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa I:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Maja Rzeszutek NSP Jagodnik 0,34,34

2. 25 m stylem dowolnym chłopców klasa I:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Kacper Burek SP Cmolas 0,30,59
2. Kamil Szczur NSP Jagodnik 0,48,90
3. Jakub Smykla NSP Jagodnik 1,06,81

3. 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa II:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Alicja Chociaj SP Trzęsówka 0,28,66
2. Wiktoria Posłuszna SP Hadykówka 0,32,96
3. Anna Guźda NSP Jagodnik 0,36,63

4. 25 m stylem dowolnym chłopców klasa II:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Beniamin Burek SP Cmolas 0,27,06
2 Gerard Gużda NSP Jagodnik 0,29,07
3 Filip Wałczyk SP Cmolas 0,30,78

5. 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa III:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Karolina Kosiorowska SP Ostrowy T. 0,27,12
2 Eliza Mokrzycka SP Ostrowy B. 0,30,13
3 Julia Trojnacka SP ostrowy T. 0,31,00

6. 25 m stylem dowolnym chłopców Klasa III:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Karol Lewandowski NSP Jagodnik 0,20,13
2 Daniel Pyryt SP Poreby D. 0,23,16
3 Seweryn Posłuszny SP Cmolas 0,24,47

7. 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa IV:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Natalia Gaweł SP Hadykówka 0,29,44
2 Wiktoria Wiącek SP Cmolas 0,30,09

3 Aleksandra Róg SP Cmolas 0,30,81

8. 25 m stylem dowolnym chłopców Klasa IV:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Jakub Piasecki SP Ostrowy T. 0,25,56
2 Maksymilian 

Szlachetka
SP Trzesówka 0,26,53

3 Wojciech Augustyn SP Cmolas 0,27,09

9. 50 m stylem dowolnym dziewcząt klasa V:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Wiktoria Borowiec SP Cmolas 0,44,47
2 Gabriela Guźda SP Cmolas 0,52,34
3 Patrycja Ruman SP Ostrowy T. 0,54,60

10. 50 m stylem dowolnym chłopców klasa V:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Michał Wójcik SP Cmolas 0,35,28
2 Jakub Borowiec SP Cmolas 0,43,12
3 Piotr Szuban SP Cmolas 0,44,91

11. 50 m stylem dowolnym dziewcząt klasa VI i VII:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Daria Misiak SP Cmolas 0,52,60
2 Inga Tworz SP Cmolas 0,54,97
3 Amelia Zdyrska SP Cmolas 0,56,18

12. 50 m stylem dowolnym chłopców Klasa VI i VII:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Szczepan Wójcik SP Cmolas 0,29,69
2 Michał Szostak SP Cmolas 0,33,50
3 Bartłomiej Ofi ara SP Trzęsówka 0,38,19

13. 50 m stylem dowolnym dziewcząt klas VIII 
i Gimnazjum:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Gabriela Urbańska SP Cmolas 0,41,59
2 Patrycja Karkut SP Cmolas 0,45,06
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3 Roksana Gul SP Cmolas 0,45,06

14. 50 m stylem dowolnym chłopców klas VIII 
i Gimnazjum:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Wiktor Starzec SP Cmolas 0,31,00
2 Michał Lubera SP Cmolas 0,32,47
3 Krystian Wilk SP Cmolas 0,36,72

15. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klasa V:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Wiktoria Borowiec SP Cmolas 0,51,31
2 Patrycja Ruman SP Ostrowy T. 0,56,75

16. 50 m stylem grzbietowym chłopców klasa V:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Mikołaj Wójcik SP Cmolas 0,40,03

2 Jakub Borowiec SP Cmolas 0,47,44
3 Piotr Szuban SP Cmolas 0,52,10

17. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klas VI 
i VII:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Marta Posłuszna SP Hadykówka 0,56,19
2 Natalia Nowicka SP Cmolas 1,07,63
3 Wiktoria Piłat SP Cmolas 1,15,13

18. 50 m stylem grzbietowym chłopców klas VI 
i VII:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Michał Szostak SP Cmolas 0,36,78
2 Sebastian Blicharz SP Hadykówka 0,47,16
3 Szymon Noga SP Cmolas 0,54,57
3 Szymon Mokrzycki SP Trzęsówka 0,54,57

19. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klasa VIII 
i Gimnazjum:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Roksana Gul SP Cmolas 0,42,22
2 Patrycja Blicharz SP Cmolas 0,53,75
3 Daria Zielińska SP Cmolas 1,00,94

20. 50 m stylem grzbietowym chłopców klasa VIII 
i Gimnazjum:
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1 Michał Lubera SP Cmolas 0,38,50

2 Wiktor Starzec SP Cmolas 0,43,00
3 Mateusz Nowicki SP Cmolas 0,44,47

21. Sztafeta 8 x 25 m stylem dowolnym szkół 
podstawowych kl. I-VI:
1. SP Cmolas 2,43,44
2. SP Hadykówka 4,13,72

22. Sztafeta 8 x 25 m stylem dowolnym szkół 
podstawowych kl. VII, VIII, Gimnazjum:
1. SP Cmolas 2,19,21
2. SP Trzęsówka 2,39,22
3. SP Hadykówka 2,08,12
4. SP Poręby D. 3,22,09

                                       OWiR Cmolas

Chodnik w Jagodniku
  W pierwszych dniach grudnia 
zakończyła się oczekiwana budo-
wa chodnika w Jagodniku. Po re-
alizacji ubiegłorocznej odcinka 
w rejonie budynku Straży Pożar-
nej do przystanku, przyszła kolej 
na odcinek od skrzyżowania drogi 
do Trzęsówki do przystanku przy 
skrzyżowaniu z drogą gminną. 
  Powstały chodnik szeroki na 
2 m.b. i długości 272 m.b. pozwo-
li pieszym na bezpieczne porusza-
nie się. Dodatkowym zabezpiecze-
niem na ostrym zakręcie są barie-

ry ochronne stalowe. W miejscu 
wysokich skarp nasypu drogowe-
go, gdzie nie ma możliwości wyko-
nania stabilnego nasypu, wykona-
ne zostały gabiony z koszy siatko-
wych wypełnionych kruszywem. 
Odwodnienie drogi i chodnika 
zapewnią wpusty uliczne odpro-
wadzające wodę do rowu kryte-

go. Koszt inwestycji wyniósł blisko 
220 tys. zł. a wykonawcą była fi r-
ma Robert Mokrzycki z Hadyków-
ki. Chodnik zdecydowanie popra-
wi bezpieczeństwo w tym rejonie, 
gdzie często dochodzi do zdarzeń 
drogowych zagrażających także 
pieszym.

                   U.G. Cmolas

CMOLAS
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  W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r., po raz kolejny uzyskałem 
od Mieszkańców – Wyborców, mandat na kadencję w latach 2018-2023. Tą drogą, dziękuję wszystkim, 
którzy oddali swój głos na mnie. Państwa poparcie traktuję jako akceptację dotychczasowego kierunku 
rozwoju gminy Cmolas i jednocześnie zobowiązanie do realizacji programu wyborczego mojego i mo-
jego komitetu z którym wystartowaliśmy do wyborów. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, by konty-
nuować pracę dla dobra nas, wszystkich Mieszkańców. 
  Mam nadzieję, że ten czas pracy jaki jest przede mną i Radą Gminy uda się maksymalnie wykorzy-
stać by osiągnąć kolejny etap rozwoju naszej Małej Ojczyzny zgodnie z oczekiwaniami i wyzwaniami 
współczesności.
                             Z wyrazami szacunku
                     Eugeniusz Galek

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cmolas.

Remont pomieszczeń na potrzeby GOPSCMOLAS

Pomieszczenia po byłym skle-
pie GS w budynku Urzędu Gminy 
Cmolas w maju przyszłego roku 
zostaną przekształcone na po-
mieszczenia Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Prace budow-
lane zakładają częściowe wybu-

rzenie ścian działowych, wykucia 
otworów okiennych i drzwiowych, 
częściowe zamurowanie okien i 
drzwi na elewacji frontowej bu-
dynku Urzędu Gminy, wydzielenie 
nowych pomieszczeń oraz wybi-
cie otworu drzwiowego z komuni-

kacji głównej w budynku Urzędu 
Gminy. Dzięki temu powstaną 4 
pomieszczenia biurowe, pomiesz-
czenie socjalne oraz pomieszcze-
nia sanitarne. 

    U.G. w Cmolasie

XV Festi wal Muzyków Ostrowy 
Baranowskie 2018 r.

OSTROWY BARANOWSKIE

  Jak odbył się 28 październi-
ka 2018 roku w Wiejskim Cen-
trum Kultury w Ostrowach Bara-
nowskich. W tym roku już po raz 
drugi w Festiwalu wzięli uczniowie 
z terenu gminy Cmolas oraz gmi-
ny Niwiska. Organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Baranowskich.                         
  Do festiwalu zgłoszonych 
zostało 31 uczniów, w tym 11 
uczniów w kategorii soliści oraz 
18 w kategorii zespoły. W tym 
dniu szkoła miała zaszczyt gościć 
utalentowanych uczniów z tere-
nu gminy Cmolas i gminy Niwi-
ska oraz ich rodziców, opiekunów, 
jak również gości: przedstawicieli 
władz samorządowych, nauczycie-
li, sponsorów oraz społeczność lo-
kalną Ostrów Baranowskich. Dzię-
ki festiwalowi możliwe jest wspól-
ne spotkanie się, podziwianie i 

promowanie młodych talentów i 
rozwijające się uzdolnienia mu-
zyczne. Wśród zaproszonych gości 
byli: Wójt Gminy Cmolas Pan Eu-
geniusz Galek, Pan Marian Zieliń-
ski Radny Gminy Cmolas, Pan Je-

rzy Magda sołtys wsi Ostrowy Ba-
ranowskie, a jednocześnie Rad-
ny Powiatu kolbuszowskiego, Pani 
Halina Rozmus-Kosiorowska Pre-
zes SRGC, Pani Edyta Kus Mo-
krzycka dyrektor SOK w Cmola-

fot.KORSO Kolbuszowskie
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sie, Pani Danuta Zuba dyrektor 
GBP w Cmolasie, Pan Józef Ba-
biarz dyrektor SP w Cmolasie oraz 
Pan Krzysztof Wrona dyrektor SP 
w Trzęsówce. Dzięki współpracy z 
Panią Dorotą Wilk dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Niwiskach, 
podczas Festiwalu Pani Anna Guja 
w duecie z Panem Maksymilianem 
Brusem wykonali recital fortepia-
nowy. 
Jury w składzie: Pani Małgorzata 
Kamińska – skrzypaczka, kierow-
niczka kapeli ludowej z Huty Ko-
morowskiej, Pani Anna Guja – Ab-
solwentka Akademii muzycznej w 
Krakowie, Pani Ewa Tyczka – wie-
loletni nauczyciel muzyki po wy-
słuchaniu wszystkich prezentacji 
postanowiło przyznać następujące 
nagrody:
w kategorii Zespoły klas IV -VI:
I miejsce - Zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Trzęsówce (w składzie: 
Maksymilian Szlachetka, Wikto-
ria Bąba, Aleksandra Czajkowska,  
Emilia Muchowska, Oliwia Pli-
szak).Zespół zagrał dla na gitarze, 
fl etach poprzecznych, saksofonie i 
skrzypcach i został przygotowany 
przez Pana Kamila Pezdę.
II miejsce - Zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Trzęsówce (w składzie: 
Przemysław Magda, Bartłomiej 
Świątek, Michał Krupa, Klaudia 
Magda, Anna Fryc). Zespół zagrał 
na fl etach prostych i został przy-
gotowany przez Pana Dyrektora 
Krzysztofa Wronę.
III miejsce - Zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Hadykówce (w składzie: 
Karol Mokrzycki, Nadia Blicharz, 
Bartosz Ziółkowski). Zespół zagrał 
na dzwonkach chromatycznych i 
został przygotowany przez Panią 
Urszulę Dziubę.
Wyróżnienie - Zespół  ze Szkoły 
Podstawowej w Hadykówce (w skła-
dzie: Wiktoria Brózda, Magdalena 
Wójcik, Julia Serafi n, Julia Pakłos, 
Grzegorz Wójcik). Zespół zagrał na 
dzwonkach chromatycznych i zo-
stał przygotowany przez Panią Ur-
szulę Dziubę.

w kategorii soliści klas IV -VI
I miejsce-  Wiktoria Gąsior SP Hu-
cisko
II miejsce Kacper Jer SP Siedlanka
III miejsce-  Nikodem Kosiorow-
ski SP w Cmolasie
w kategorii soliści klas VII – VIII i 
III gimnazjum:
I miejsce – Klara Harchut SP w Ni-
wiskach
II miejsce – Natalia Nowicka SP w 
Ostrowach Tuszowskich
Grand Prix XV Gminnego Festi-
walu Ostrowy Baranowskie 2018’ 
otrzymała Gabriela Fryc ze SP w 

Siedlance. Gabriela uczęszcza do 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
Stopnia w Kolbuszowej. Podczas 
Festiwalu zagrała na gitarze kla-
sycznej utwory „Tango” Tatiany 
Stachak” i „Bossa na każdy dzień” 
Mirosława Drozdowskiego. Opie-
kunem była Pani Teresa Fryc.
  Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich złoży-
ła podziękowania wszystkim, któ-

rzy wspierali ideę festiwalu.

Żródło: D.Gacek

fot.KORSO Kolbuszowskie

fot.KORSO Kolbuszowskie

fot.KORSO Kolbuszowskie
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Ale to już było...
Czyli krótko o tym co się działo w 
Niepublicznym Przedszkolu Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie. 
22 listopada 2018r odbyła się w 
naszym przedszkolu Zabawa An-
drzejkowa. Odwiedziła nas Weso-
ła Czarownica, która wprowadzi-
ła nas w magiczny nastrój. Był to 
dzień pełen wesołej  zabawy, tań-
ców i konkursów. Uśmiechy nie 
znikały nam z twarzy, szkoda tylko 
że tak szybko minął ten czas.
Zaraz po zabawie andrzejkowej 
zaczęliśmy się przygotowywać do 

CMOLAS

spotkania ze Świętym Mikołajem. 
Do bardzo grzecznych dzieci Mi-
kołaj przyszedł w tym roku wcze-
śniej, bo już 30 listopada. Dzieci z 
niecierpliwością  wyczekiwały tego 
dnia. Przygotowały dla  Świętego 

Mikołaja krótki występ i wręczyły 
Mu własnoręcznie wykonany pre-
zent.
A Mikołaj oczywiście też z rado-
ścią obdarował dzieci prezentami.

      Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

  Wielkie Wydarzenie w Akade-
mii Przedszkolaka... 26 paździer-
nika 2018r. odbyło się Pasowanie 
na Przedszkolaka i Starszaka. To 
szczególnie ważne wydarzenie dla 
dzieci nowo przyjętych. Jest to mo-
ment, w którym maluchy stają się 
pełnoprawnymi przedszkolaka-
mi a starsze dzieci z dumą składają 
przysięgę starszaka. 
  Na ten dzień, dzieci pod kie-
runkiem nauczycielek przygoto-
wały bogaty program artystyczny. 
Starszaki ,,Misie” ciepło przywi-
tały młodszych kolegów w przed-
szkolu i zachęciły ich do występu. 
Następnie ,,Biedroneczki”, pięknie 

CMOLAS

wystrojone przedstawiły to czego 
nauczyły się przez te dwa miesią-
ce. Były tańce, piosenki i wierszy-
ki. Dla wielu dzieci był to pierwszy 
występ przed tak dużą publiczno-
ścią, jednakże tremy nie było wi-
dać. Po występie ,,Biedroneczek” 
przyszedł czas na przedstawienie 
,,Misiów”. Dzieci zaprezentowały 
inscenizację o ,,Niezapominajko-
wym ludziku”, który rzucił złe cza-
ry i nie chciał dopuścić do paso-
wania. Jednak dzieciom udało się 
pięknym tańcem i śpiewem zdjąć 
złe zaklęcie.

  Następnie dzieci złożyły uro-
czystą przysięgę przedszkola-
ka. Przyrzekały: ,,być dzielnymi 
przedszkolakami, nie grymasić i 
nie szlochać, zawsze swoje panie 
kochać...”.
  Punktem kulminacyjnym uro-
czystości był moment pasowa-
nia. Pani Dyrektor Ewelina Kiwak 
za sprawą ,,niezapominajkowej 
bramy i czarodziejskiego ołów-
ka” przemieniła ,,Biedroneczki” w  
pełnoprawnych przedszkolaków, 
a ,,Misie” w prawdziwych starsza-
ków.

Pasowanie w Akademii 
Przedszkolaka
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  Na pamiątkę tego ważnego wy-
darzenia dzieci otrzymały z  rąk  
Pana Wójta Eugeniusza Galka dy-
plomy, a pamiątkowe maskot-
ki wręczyła im Pani Prezes Hali-
na Rozmus- Kosiorowska. Od na-
szych honorowych gości otrzyma-
liśmy też moc ciepłych słów i peł-
ne kosze słodkości.
  Wszystkim Przedszkolakom 
serdecznie Gratulujemy!!!

              E. K.

  Plac zabaw, siłownia oraz stre-
fa relaksu, to elementy powstałej 
przy szkole w Porębach Dymar-
skich Otwartej Strefy Aktywno-
ści. Na trawiastej nawierzchni za-
montowane zostały urządzenia za-
bawowe dla dzieci, takie jak: bu-
jak sprężynowy, huśtawki, zestaw 
zabawowy, linearia, zjazd linowy, 
trampolina oraz zestaw gimna-
styczny. Dodatkowo założenie zo-
stało uzupełnione o urządzenia si-

Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w Porębach Dymarskich

PORĘBY DYMARSKIE

łowni plenerowej, dostosowanych 
do różnych grup wiekowych oraz 
osób o różnym stopniu sprawno-
ści ruchowej. 
  Po intensywnym wysiłku moż-
na odpocząć  na nowo zamonto-
wanych ławkach lub zrelaksować 
grając w szachy lub chińczyka na 
przystosowanym do tego stole.   

Koszt inwestycji wyniósł 149 
000,00 zł, z czego 50 000,00 zł zo-
stało pozyskanych w ramach „Pro-
gramu rozwoju małej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2018”.

   U.G. w Cmolasie

  Do Szkoły Podstawowej im. 
prof. Jana Czekanowskiego w 
Cmolasie od jakiegoś czasu przy-
bywają uczniowie, którzy przy-
jechali z Francji, gdzie wcześniej 
uczęszczali do polskich szkół. 
W związku z tym, zrodził się po-
mysł nawiązania kontaktu z Polską 
Szkołą im. Adama Mickiewicza w 
Paryżu funkcjonującą przy parafi i 
św. Genowefy, o której uczniowie 

pamiętają i wiele o niej 
opowiadają. Uczniowie 
na zajęciach kółka pla-
stycznego pod kierun-
kiem p. Renaty Krakow-
skiej wykonali Mikołaj-
ki, które wraz z życze-
niami zostały przekaza-
ne do w/w szkoły w Pa-
ryżu. 

      SP Cmolas

Mikołajki z Cmolasu do ParyżaCMOLAS
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  Dopełnieniem szeregu inwe-
stycji zrealizowanych w Trzęsów-
ce w br. jest wybudowanie parkin-
gu wzdłuż obiektów rekreacyjno 
– sportowych tj. placu zabaw, bu-
dynku zaplecza sportowego do bo-
iska piłkarskiego. Parking był bar-
dzo potrzebny, ponieważ organi-
zowane imprezy masowe przycią-
gają dużą liczbę uczestników – w 
tym przyjeżdżających samochoda-
mi. Rozwiązuje zarówno dotych-
czasowy brak miejsc parkingo-
wych, jak i poprawia bezpieczeń-
stwo w ruchu mieszanym, pieszo 
samochodowym. Jego pojemność 
to ok. 70 miejsc – a więc sporo. Pię-
ciometrowa szerokość na długości 

Przyjazne parkowanie w TrzęsówceTRZĘSÓWKA

190 m.b. pozwala na parkowanie 
prostopadłe. Nawierzchnię wyko-
nano z kostki brukowej. Koszt in-
westycji wyniósł 180 tys. zł. (w 
tym prace przy montażu wpustów 

ulicznych i wpięciu ich do istnie-
jącej kanalizacji deszczowej). Wy-
konawcą robót była fi rma „Fasada” 
– Robert Pakłos z Jagodnika. 

            U.G w Cmolasie

  Ogłoszona od początku wrze-
śnia w Szkole Podstawowej im. 
prof. Jana Czekanowskiego w 
Cmolasie kolejna akcja zbiórki 
plastikowych nakrętek dla Mai Py-
zińskiej przyniosła już oczekiwane 
rezultaty. Dzięki zaangażowaniu 
uczniów, rodziców i pracowników 
szkoły, mogliśmy przekazać pierw-
sze zebrane nakrętki o łącznej wa-
dze 115 kg. Każdy kilogram to kro-
pla w morzu potrzeb 5-cio letniej 
Mai, która nieustannie wymaga le-
czenia i rehabilitacji, dzięki czemu 
wzrasta jej szansa na rozwój inte-
lektualny, ruchowy, emocjonalny 
i społeczny. Maja wraz z rodzica-
mi odwiedziła naszą szkołę wno-
sząc wiele uśmiechu, radości i peł-
ni życia. Jest cudowną dziewczyn-
ką, której możemy pomóc nie tyl-
ko poprzez zbiórkę nakrętek, ale 
również przekazując darowiznę i 
1% podatku. 
Darowiznę można wpłacać przez 
cały rok na konto Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą” 
nr KRS Fundacji: 0000037904, 
(22708), której Maja jest pod-
opieczną.

CMOLAS Pierwsze kilogramy nakrętek dla Mai

  Mamy nadzieję, że szczęście, 
uśmiech i radość życia będą za-
wsze towarzyszyły Mai, a dobroć, 
życzliwość i otwartość serca nas 

wszystkich przyczyni się do tego.

       Koordynator akcji – 
Renata Krakowska

Adres:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,

 ul. Łomiańska 5,
01 – 685 Warszawa

Konto: ALIOR BANK S. A.
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

22708 Pyzińska Maja – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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  Chociaż za oknami brak śnie-
gu to do Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich już w 
ostatnim dniu listopada przybył 
święty Mikołaj.
  W szkole panował szczególny 
klimat, gdyż - zgodnie z tradycją 
– święty Mikołaj przybył na pięk-
nych saniach z olbrzymimi renife-
rami. Dotarł on z workiem pełnym 
prezentów, co uczniowie szko-
ły przyjęli bardzo entuzjastycz-
nie. Dla każdej klasy znalazły się 

OSTROWY BARANOWSKIE Mikołaj w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich

paczki, które wszystkim dzieciom 
wręczał osobiście Mikołaj. Było 
dużo radości i uśmiechów. Prze-
jęte i uradowane buźki, zwłaszcza 
najmłodszych dzieci potwierdziły, 
że wierzą w Mikołaja i niecierpli-
wie go oczekują. Mikołaj nie zapo-
mniał również o mamusiach, które 
przybyły z dziećmi na spotkanie i 
obdarował je prezencikami.
W tym wyjątkowym dniu „miko-

łajowe” czapki przyozdabiały gło-
wy całej społeczności szkolnej. 
Dzieci z klasy 0 –I oraz II-III przy-
gotowały wiersze, piosenki, insce-
nizację oraz śnieżynkowe tańce dla 
Mikołaja oraz młodszych dzieci z 
wioski, które również przybyły na 
spotkanie. Na koniec dzieci zapro-
siły Mikołaja do wspólnego tańca i 
zdjęcia. Dziękujemy Mikołaju!

    Danuta Gacek

  25 listopada swoje święto ob-
chodziła najmilsza zabawka, naj-
lepszy przyjaciel dzieci i niezastą-
piona przytulanka przy zasypia-
niu – Pluszowy Miś. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz bardziej 
atrakcyjnych zabawek, moda na 
misie nie przemija, bo “czy to ju-
tro, czy to dziś, wszystkim jest po-
trzebny Miś!”
  Z tej okazji Filia Biblioteki Pu-
blicznej w Ostrowach Tuszow-
skich wspólnie z Centrum Eduka-

OSTROWY TUSZOWSKIE Święto Misia w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich
cji Ekologicznej, w dniu 21 listopa-
da, zaprosiła dzieci z klasy 0 z tu-
tejszej szkoły do wspólnego świę-
towania Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia. 
  W tym dniu każdy przedszko-
lak przyniósł do centrum swojego 
ulubionego pluszaka. Przybyły mi-
sie małe, duże, białe, brązowe, zie-
lone… A każdy był piękny i wyjąt-
kowy. Zabawę rozpoczęto od przy-

witania dzieci z ich przyjaciółmi 
– misiami oraz przeczytania baj-
ki pt. „Urodziny Kubusia Puchat-
ka”. Następnie dzieci bawiły się i 
tańczyły przy misiowych przebo-
jach. Organizatorzy dla uczestni-
ków przygotowali również słodki 
poczęstunek. Przedszkolaki zado-
wolone i uśmiechnięte opuszczały 
ostrowskie centrum.

            W.D.
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OSTROWY BARANOWSKIE

  Uczeń Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich Domi-
nik Witas otrzymał wyróżnienie 
w konkursie ”Bezpieczne Waka-
cje 2018” organizowanym przez 
Komendę Wojewódzką Policji 
w Rzeszowie wraz z Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie i Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie. Celem konkur-
su jest edukowanie i uwrażliwie-
nie na właściwe zachowania w róż-
nych sytuacjach społecznych oraz 
kształtowanie umiejętności i na-
wyku wyboru bezpiecznych za-
chowań przez dzieci i młodzież 
w codziennych sytuacjach życio-

Bezpieczne wakacje 2018

W dniu 23.10.2018 r., w związku 
z przypadającą setną rocznicą od-
zyskania niepodległości przez Pol-
skę, w  Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej odbyło się spotkanie z pra-
cownikiem Instytutu Pamięci Na-
rodowej, panem Maciejem Rę-
dzińskim. Uczestniczyli w nim 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich. Pod-
czas zajęć uczniowie poznali histo-
rię naszych symboli narodowych, 
głównie herbu. Dowiedzieli się co 
to jest godło, a co jest herb, kiedy w 
historii Polski po raz pierwszy po-
jawił się orzeł, jak zmieniał się jego 
wizerunek oraz co symbolizował. 
Każdy uczestnik po spotkaniu 
na pewno zapamiętał, że her-
bem Rzeczypospolitej Polskiej jest 

OSTROWY TUSZOWSKIE Lekcja z historykiem IPN 
w Centrum Edukacji Ekologicznej

Orzeł Biały w koronie w czerwo-
nym polu tarczy. Orzeł Biały w ko-
ronie symbolizuje państwo pol-
skie,(we wcześniejszych wiekach 
symbolizował również króla, któ-

ry je uosabiał), oraz naród polski. 
Symbolizuje siłę, potęgę i majestat. 
Biel orła oznaczała dobro, czer-
wień pola, w którym umieszczano 
jego wizerunek, dostojność. 

                             W.D.

wych. Dominik wykonał pracę 
plastyczną w kategorii wiekowej 
6 – 9 lat dotyczącą bezpiecznego 

miejsca zabaw.
          Danuta Gacek

  Niejeden pasjonat paleontolo-
gii wie, że w Bałtowie jest park ska-
mielin pełen naturalnej wielkości 
fi gur dinozaurów. Obecnie to już 
kompleks turystyczny, w którym 
można pojeździć na nartach, po-
pływać kajakiem, pojeździć kon-
no, odbyć safari i poszaleć w weso-
łym miasteczku. 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego i Poetyckiego w Bałtowie

  W dniach 26-27 listopada 
2018 roku Bałtów stał się Cen-
trum Historii Polski. W tym ter-
minie odbywał się Finał Ogólno-
polskiego Konkursu Historyczne-
go i Poetyckiego pod hasłem „My-

śmy wciąż do Niepodległej szli…”. 
Szkołę Podstawową im. prof. Jana 
Czekanowskiego w Cmolasie re-
prezentowała drużyna w składzie: 
Daria Czachor, Jakub Wilk i Mi-
chał Lewandowski. Aby zakwalifi -

CMOLAS - BAŁTÓW
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kować się do fi nału, należało roz-
wiązać test historyczny on – line 
w jak najkrótszym czasie. Druży-
nie z SP w Cmolasie odpowiedź 
na 45 pytań zajęła niecałe 13 mi-
nut, co pozwoliło osiągnąć 6 miej-
sce w Polsce. Dziesięć najlepszych 
drużyn zaproszono do Bałtowa. 
Zadania konkursowe dzieliły się 
na część teoretyczną i praktyczną. 
Były wielkie emocje, chwile rado-
ści i rozczarowań, ale tak napraw-
dę wszyscy uczestnicy czuli się 

zwycięzcami.
  Pobyt w Bałtowie to chwi-
le wypełnione wieloma atrakcja-
mi. Finał był okazją do spotkania 
się z pasjonatami historii, poezji 
i przyrody. Każdy z uczestników 
mógł się przenieść w czasy świet-
ności polskiego oręża wojskowego 
za sprawą wykładu na temat hu-
sarii. Był pokaz musztry paradnej 
oraz tańców dawnych w wykona-
niu grupy rekonstrukcyjnej z San-
domierza. Odbyła się wycieczka 

School Busem po kompleksie tu-
rystycznym oraz spotkania z histo-
rykami i poetami. Nam zapadło w 
pamięci spotkanie z poetą Józefem 
Baranem, którego cytat z książki 
„Przystanek Marzenie” powinien 
być  mottem i pointą dla każdego 
młodego odkrywcy:
„…Można być w kropli wody świa-
tów odkrywcą.
Można wędrując dookoła świata 
przeoczyć wszystko”.

Tomasz Wilk

  Po zakończonym remoncie 
od 10 grudnia 2018 r. Biblioteka 
funkcjonuje w nowo wyremon-
towanym obiekcie. Prace remon-
towe dotyczyły przebudowy cen-
tralnego ogrzewania polegającego 
na wymianie piecyków gazowych 
na instalację c. o. z nowoczesnym 
piecem  kondensacyjnym. Koszt 
przedsięwzięcia z dotacji Gminy 
Cmolas wyniósł 55.570 zł.
  Nowe ogrzewanie zapewni sta-
bilną temperaturę we wszystkich 
pomieszczeniach, zmniejszy zu-
życie gazu oraz podniesie poziom 
bezpieczeństwa i estetyki drewnia-
nej budowli.
  Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców naszej Gminy 
do skorzystania  z bogatego księ-
gozbioru biblioteki od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9.00 
do 17.00. 

                GBP Cmolas

CMOLAS Remont Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Cmolasie zakończony.
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  Z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści odbyło się wiele patriotycznych 
inicjatyw i uroczystości. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmolasie 
rozpoczęli obchody od wycieczki 
edukacyjnej do miejscowości Ku-
rozwęki w województwie święto-
krzyskim. Dzisiaj pokonanie Wi-
sły i 35 kilometrów drogi zajmuje 
około 40 minut autokarem, ale sto 
lat temu taka wyprawa byłaby ni-
czym wymarsz Pierwszej Kompa-
ni Kadrowej z Galicji do Królestwa 
Polskiego dlatego, że Kurozwę-
ki należały do innego zaboru i na 
Wiśle była granica pomiędzy Ro-
sją a Austro-Węgrami. Skutki tego 
podziału odczuwalne były aż do 
niedawna, ponieważ most na Wi-
śle w Połańcu i droga dojazdowa 
powstały zaledwie kilka lat temu 
ze środków UE. 
  Pałac w Kurozwękach był 
świadkiem powstań narodowych, 

a sami właściciele zmuszenie byli 
po II wojnie światowej do emigra-
cji. Dopiero w latach 90-tych po 
upadku socjalizmu odkupili od 
państwa swoją własność, która po-
padała w ruinę i udostępnili ją dla 
zwiedzających. Od tego czasu tra-
dycją jest obsiewanie pola kukury-
dzą, w której co roku wycinany jest 
labirynt. W tym jubileuszowym 
roku labirynt był w kształcie kon-
turowej mapy Polski, w którą wpi-
sano popiersie Józefa Piłsudskiego. 
Na trasie labiryntu znajdowały się 
zagadki związane z historią Polski 
a ich wyszukiwanie było główną 
atrakcją dla naszych uczniów.
  Wycieczka rozpoczęła się w 
słoneczny poranek 27 września 
wspaniałą panoramą na Równi-
nę Tarnobrzeską i Dolinę Wisły 
ze Złotej Góry (245 m n.p.m.) w 
Ostrowach Tuszowskich. Następ-

nie przez Toporów, Połaniec i Sta-
szów autokar dotarł do celu.
  Oczom poszukiwaczy przygód 
ukazał się gigantyczny łan kukury-
dzy, który niczym nie różnił się od 
sawanny w porze suchej. Była to 
wysoka na dwa metry trawa, po-
między którą wydeptane ścieżki 
zdawały się nie mieć końca. Jesz-
cze tylko plan labiryntu, kompas, 
butelka z wodą i po kilku minu-
tach słychać było tylko śmiech lub 
przerażenie. Po godzinnej wypra-
wie pierwsi uczniowie zmęcze-
ni, ale szczęśliwi dodarli do mety. 
Kiedy rozwiązali krzyżówkę, mo-
gli oglądać w zagrodzie bizony, ko-
nie, osły i inne stworzenia. Do zo-
baczenia za rok w Kurozwękach!

          Zofi a Krzyżak, Maria Bryk, 
Edyta Urban, Tomasz Wilk

     

CMOLAS - KUROZWĘKI
Lekcja historii i geografi i 

w Kurozwękach

Początki małych 
aktorów 

w SP Cmolas
  Uczennice i uczniowie klasy I 
„a” Szkoły Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmolasie 

CMOLAS w ramach realizacji treści progra-
mowych z zakresu małych form 
teatralnych odwiedziły Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie, a na-
stępnie w szkole same wcieliły się 
w role aktorów. Do odgrywania ról 
wykorzystały różne pacynki, tak-
że pacynki Mikołajów własnoręcz-
nie wykonane z torebek po cukrze. 
I chociaż scena była niewielka, to 
wszyscy mieli okazję do występu 

według własnego pomysłu. W tym 
dniu sala zajęć pierwszoklasistów 
zamieniła się w teatr z aktorami i 
widownią. Wszyscy z wielkim za-
angażowaniem odgrywali role. Po-
mysły dzieci były niezwykle cieka-
we. Były też wielkie brawa. Na ko-
niec młodzi aktorzy upamiętni-
li ten teatralny dzień wspólnym 
zdjęciem. Dzieci przekonały się, 
że każdy może być aktorem, trze-
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ba tylko chcieć.
Zabawa dla dziecka jest warun-
kiem prawidłowego rozwoju. Za-
bawa w teatr jest jednym ze spo-
sobów wychowywania dzieci. Roz-
wija umiejętność współdziałania z 
innymi, rozwija myślenie, inteli-
gencję i wyobraźnię u dzieci. Ak-
torstwo to wspaniała sprawa, daje 
coś, czego nie oferuje żaden inny 
zawód: możliwość przeżywania 
emocji i odkrywania siebie. 
  Małym aktorom – gratulacje 
połączone z życzeniami dalszych 
sukcesów nie tylko na scenie te-
atralnej, ale także na scenie życia.

  wychowawczyni  
Mariola Wiśniewska

  To hasło przyświecało uczniom 
klas młodszych od początku akcji 
konkursowej, aż do wielkiego fi na-
łu – Szkolnego Dnia Głośnego Czy-
tania. Ten dzień był wyjątkowym 
dniem dla uczniów klas 1–3. Uczest-
niczyło w nim 137 osób. Wszystkie 
dzieci z udziałem zaproszonych go-
ści – p. Agnieszki Maciąg – prze-
wodniczącej Szkolnej Rady Rodzi-
ców, ks. Mariusza Bilskiego oraz naj-
młodszych kolegów z oddziałów ze-
rowych z wychowawczyniami, uro-
czyście obchodziły Szkolny Dzień 
Głośnego Czytania. Było to podsu-
mowanie akcji głośnego czytania 
trwającej od 12 września w szkole w 
ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
„Szkolne Przygody Gangu Słodzia-
ków”, którego celem było populary-
zowanie czytelnictwa oraz wyrabia-
nie nawyku codziennego czytania 
samodzielnego lub z rodzicami w 
domu. Dzieci słuchały w szkole wzo-
rowego czytania i poznawały przy-
gody Słodziaków z książki Renaty 
Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej 
polanie, czyli wesołe przygody Gan-
gu Słodziaków”. Następnie zgodnie z 
zasadami konkursu wymyślały wła-
sne przygody Słodziaków i przedsta-
wiały je w formie rysunku (kl.1), ko-
miksu (kl.2) i opowiadania z ilustra-
cjami (kl.3). Prace dzieci wraz z rela-

Szkolny Dzień Głośnego Czytania 
w SP w Cmolasie

CMOLAS

cją foto z obchodów Szkolnego Dnia 
Głośnego Czytania wychowawczy-
nie – p. M. Wiśniewska, p. J. Regu-
ła, p. A. Cichoń i p. B. Płaza przesła-
ły do organizatorów konkursu.  
  To był bardzo szczęśliwy dzień 
dla każdego dziecka i na zawsze zo-
stanie miłość do słodziaków i piękne 
codzienne czytanie.
  Specjaliści zajmujący się rozwo-
jem dziecka w sposób szczególny 
podkreślają wpływ czytania na akty-
wizację pięciu obszarów kompeten-
cyjnych: komunikacji, odpoczyn-
ku, inteligencji emocjonalnej, kon-
centracji i emocji. Czytanie rozwija 

procesy poznawcze: percepcję, pa-
mięć, uwagę, myślenie, mowę (wy-
powiadanie się). Dlatego wszyscy 
powinniśmy w różnoraki sposób za-
chęcać dzieci do czytania. To bar-
dzo odpowiedzialne zadanie dla nas 
dorosłych. Właśnie akcja związana 
ze Słodziakami i jej fi nał - Szkolny 
Dzień Głośnego Czytania był przy-
kładem naszych wspólnych działań 
w tym zakresie.  
  To wspaniale, że wszyscy ra-
zem – dzieci, rodzice i nauczyciele, 
działali w tak ważnej sprawie dla na-
szych pociech.
 M.Wiśniewska
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11 listopada cała Polska bardzo 
uroczyście obchodziła Narodowe 
Święto Niepodległości. Wszędzie 
mogliśmy poczuć radosną atmos-
ferę, słychać było patriotyczne pie-
śni a na budynkach domów i placó-
wek publicznych wisiała narodowa 
fl aga.  Nasza szkoła również wy-
pełniła swój patriotyczny obowią-
zek. W piątek 9 listopada, wszyscy 
uczniowie w galowych  strojach 
i z kotylionem na piersi  o godzi-
nie 11.11 głośno odśpiewali Hymn 
Narodowy, ku chwale naszej ojczy-
zny. Natomiast 11 listopada, gru-
pa uczniów specjalnie dla lokalnej 
społeczności wystąpiła w kaplicy 
w Hadykówce. Nie brakowało łez 
wzruszenia, gdy wśród murów ko-
ścioła organy rozbrzmiały melodią 
Mazurka Dąbrowskiego, po któ-
rym wszyscy wspólnie pomodlili 
się za ojczyznę. 

                 SP w Hadykówce

HADYKÓWKA 100 lat Niepodległości w Hadykówce

,,Innowacyjne i integracyjne zajęcia dla dzieci w Jagodniku”
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik 
„Nasza Wieś” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku
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  Bardzo miło nam poinfor-
mować, że pod koniec listopada 
br. Zespół Ludowy Cmolasianie 
w składzie: Maria Rzeszutek, Jó-
zefa Chmielowiec, Helena Dziu-
ba, Władysław Dziuba, Władysław 
Halat, Teresa Jadach, Bronisła-
wa Kosiorowska, Krzysztof Mar-
szałek, Krystyna Szczepanek, Ka-
rol Ziętek, Julian Wilk, Maria Wilk 
– przy akompaniamencie Jarosła-
wa Mazura – nagrał z okazji zbli-
żających się Świąt Bożego Naro-
dzenia płytę pt. „Narodzenia czas” 
zawierającą 14 tradycyjnych pol-
skich kolęd i pastorałek. Nagranie 
wykonano w Studiu Audiowizual-
nym w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie. Płytę wydano 
ze środków: Gminy Cmolas (fun-
dusz sołecki) oraz Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie.
  Kolędy, które znajdują się na 

CMOLAS Świąteczne kolędy i pastorałki 
na nowej płycie „Cmolasian”

nowej płycie Zespołu Ludowe-
go Cmolasianie – „Narodzenia 
czas” to: Wśród nocnej ciszy, W 
Boże Narodzenie, Józefi e stajen-
ki nie szukaj, Najświętsza Panien-
ka, Słyszę z nieba muzykę, Idą, idą 

kolędnicy, Dzwony, Całemu świa-
tu, Wpuście aniołowie, Jezusa na-
rodzonego, Narodzenia czas, Przy-
bieżeli do Betlejem, Do szopy, Bóg 
się rodzi.

                                   SOK Cmolas

„Życie od teatru różni się tylko tym, 
że w życiu nie ma prób general-
nych.”(Ewa Nowak)

  Na przełomie listopada i grud-
nia sala widowiskowo-sportowa 
Szkoły Podstawowej im. Zygmun-
ta Nowakowskiego w Trzęsów-
ce zamienia się w małą scenę te-
atralną, na której swoje umiejęt-
ności aktorskie prezentują ucznio-
wie szkół podstawowych i gimna-
zjów z okolicznych miejscowości. 
Już po raz XVII Szkoła  zorganizo-
wała Festiwal Teatrów. W niedzie-
lę 18 listopada na scenie zaprezen-
towały się: grupa Fiku- Miku ze 
SP w Siedlance z inscenizacją pt. 
„Szewczyk Dratewka”, Grupa z SP 
w Jagodniku w przedstawieniu pt. 
„Królewna się nudzi”, Grupa Sie-
dlaczki z SP w Siedlance z przed-
stawieniem pt. „O staruszku, sta-
ruszce i złotej rybce”, SP w Jagod-
niku w przedstawieniu pt. „Szczę-

TRZĘSÓWKA XVII Festi wal Teatrów w Trzęsówce

ście jest wśród nas” i na koniec 
tego dnia Grupa teatralna Hory-
zont z SP w Trzęsówce ze spekta-
klem pt. „Romeo i Julia”. 
  Kolejna niedziela teatralnych 
wrażeń przypadła na 25 listopada. 
Tego dnia w sześciu przedstawie-
niach zaprezentowali się ucznio-
wie z Cmolasu, Hadykówki i Trzę-
sówki. Jako pierwsze na scenie za-
prezentowały się dzieci z Przed-
szkola Niepublicznego - Ochron-
ki św. Józefa w Cmolasie w „Baj-

ce o dobroci”, następnie Grupa te-
atralna „Orlęta” z SP w Cmolasie 
ze sztuką pt. „Tajemniczy ogród”, 
Zespół teatralny z SP w Hadyków-
ce zaprezentował sztukę pt. „Kara-
luchy”, Grupa z SP w Trzęsówce w 
przedstawieniu pt. „Baśniowy am-
baras”, Uczniowie z SP w Cmolasie 
(klasy gimnazjalne) przedstawi-
li sztukę pt. „Kopciuszek – histo-
ria prawdziwa”. Prezentacje przed-
stawień teatralnych w tym dniu 
zamknął występ uczniów z SP w 
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Trzęsówce, sztuką pt. „Mamo, 
umieram…”.
  Dnia 2 grudnia 2018 r. rozpo-
częła się trzecia i ostatnia niedzie-
la XVII Festiwalu Teatrów w Trzę-
sówce. Na scenie zaprezentowały 
się dzieci z SP z Ostrów Baranow-
skich w przedstawieniu pt. „Cali-
neczka”. Grupa teatralna „Maska” 
z SP w Porębach Dymarskich przy-
pomniała historię mitologiczną pt. 
„Narcyz”, Grupa „Leśne skrzaty” z 
SP w Ostrowach Tuszowskich za-
prezentowała sztukę pt. „Jaś i Mał-
gosia w wersji ekologicznej”, Gru-
pa teatralna „Bez nazwy” z SP w 

Kolbuszowej zaprezentowała sztu-
kę pt. „Wolność”.
  W przerwie na salę przybył św. 
Mikołaj z ogromnym koszem sło-
dyczy dla wszystkich. N a s t ę p -
nie, uczniowie z SP w Trzęsówce 
wystąpili w spektaklu „Diabolina”. 
Ostatnim punktem programu była 
prezentacja sztuki „Ale mi nic nie 
jest” przez Klub Absolwentów pn. 
„Długo jeszcze?” 
Warto nadmienić, że Festiwal cie-
szy się dużą sympatia i popularno-
ścią. Jak co roku swoją obecnością 
zaszczycili go przedstawiciele wła-
dzy lokalnej - gminnej i powiato-

wej, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
oraz licznie zgromadzeni rodzice,  
uczniowie i mieszkańcy Trzęsów-
ki. Przedstawienia oceniało jury w 
składzie:  pani Justyna Niepokój- 
Gil, pani Renata Draus oraz pani 
Barbara Burek.
  Ponowne spotkanie gości fe-
stiwalowych z aktorami, twórcami 
spektakli odbędzie się na Gali Fe-
stiwalu Teatrów, dnia 13 stycznia 
2019 r. Wtedy też poznamy wyni-
ki pracy jury.     

Źródło: http://zs.trzesowka.org

  Dnia 5 października 2018r. 
minęła 5. rocznica nadania imie-
nia szkołom: Szkole Podstawowej 
– imienia Zygmunta Nowakow-
skiego, Gimnazjum – imienia Jana 
Pawła II. Dlatego obchody Święta 
Patronów połączone z pasowaniem 
pierwszoklasistów na uczniów i 
Dniem Edukacji Narodowej, od-
były się w piątek, 12 października 
2018r. 
  Tradycyjnie ten dzień rozpo-
czyna się od uroczystej mszy św. Po 
czym następuje przemarsz do szko-

TRZĘSÓWKA Święto Patronów 
Szkoły Podstawowej w Trzęsówce

ły. Przed tablicami upamiętniający-
mi patronów, dyrektor szkoły skła-
da kwiaty i zaprasza na akademię. 
Uczniowie tym razem zaprezento-
wali przedstawienie w  formie spek-
taklu teatralnego, bowiem to wła-
śnie scena była jednym z głównych 
czynników łączących tych Patro-
nów. Łączyło ich poza tym trudne 
dzieciństwo, praca literacka, Kra-
ków, patriotyzm, nostalgia, cierpie-
nie, praca piórem, słowem i czynem 

na rzecz Ojczyzny, której poświę-
cili całe swoje życie. Sylwetki Zyg-
munta Nowakowskiego i Jana Paw-
ła II zostały przybliżone zebranym 
w formach prezentacji i fi lmu. Sce-
nerii towarzyszyły pieśni „ABBA 
Ojcze” i „Barka” w wykonaniu chó-
ru uczniów z kl. V i VII.
  W tym dniu odbyło się również 
pasowanie na ucznia dzieci z kla-
sy I. Rozpoczęcie nauki w szkole 
to bardzo ważne wydarzenie w ży-
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  27 listopada 2018 roku Szko-
łę Podstawową w Hadykówce od-
wiedziła grupa artystyczna Rekon-
strukto z Lublina z pokazem histo-
rycznym „Ku niepodległej”.
Prowadzący ubrani w stroje z epo-
ki w ciekawy sposób opowiedzieli 
nam o tym, jak Polacy walczyli o 
wolność, honor i ojczyznę. Ucznio-
wie klas I- VIII oraz przedszkolaki 
aktywnie uczestniczyli w tej niety-
powej i wesołej lekcji historii po-
znając okoliczności wybuchu po-
wstań narodowych i I wojny świa-
towej, sytuację Polaków pod zabo-
rami, rolę marszałka Piłsudskie-
go i jego legionów, stroje z epoki, 
kolekcje replik broni oraz kulturę 
i sztukę patriotyczną. Podczas po-
kazu uczniowie wspólnie się bawi-
li, ćwiczyli sztukę fechtunku i pod-
stawy musztry wojskowej, wcie-
lili się w rolę sanitariuszy, banda-
żowali i przenosili rannych. Mo-

HADYKÓWKA „Żywa lekcja historii w SP w Hadykówce”

gli też przymierzyć stroje z epoki, 
wziąć do ręki replikę broni używa-
nej przez powstańców i żołnierzy 
podczas I wojny światowej.
  Lekcja wzbudziła duże zainte-

resowanie i na pewno na długo zo-
stanie w pamięci uczniów, bo hi-
storia nie musi być nudna, ale cie-
kawa i pasjonująca.

 DM

ciu dzieci jak i ich rodziców. Dzie-
ci udowodniły, że są gotowe do by-
cia uczniem, co zostało potwierdzo-
ne przez pana dyrektora przez sym-
boliczne dotknięcie ołówkiem. 
  Nie zabrakło również w tym 
dniu życzeń dla nauczycieli  i pra-
cowników szkoły składanych przez 
pana wójta Eugeniusza Galka, 
uczniów i rodziców z okazji Święta 
Edukacji Narodowej.

               SP w Trzęsówce
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  W dniu 7 grudnia 2018 roku na 
Pływalni Ośrodka Wypoczynku i 
Rekreacji w Cmolasie rozegrane zo-
stały Gminne Mistrzostwa w Pływa-
niu.
Reprezentację szkoły stanowiło 21 
uczniów, którzy przywieźli z tej im-
prezy cztery medale.
Świetny wynik uzyskała Alicja z kla-
sy drugiej, która wywalczyła złoty 
medal na dystansie 25 m stylem do-
wolnym. Drugie miejsce na dystan-
sie 25 m stylem dowolnym w kate-
gorii klas czwartych zajął Maksymi-
lian z klasy IV, a trzecie miejsce na 
dystansie 50 m stylem dowolnym w 
kategorii klas szóstych i siódmych 
zajął Bartłomiej z klasy VII. Czwarty 
medal wywalczyła sztafeta mieszana 
w składzie: Julia , Brygida, Karolina, 
Klaudia, Bartłomiej, Dawid, Konrad 
oraz Dawid, która przywiozła pu-
char i srebrny medal na dystansie 
8x25m stylem dowolnym.
  Świetne występy po raz kolej-
ny zanotowali uczniowie SP w Trzę-
sówce w tenisie stołowym. Zawody 
w ramach Gminnych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej zostały rozegrane 
w Cmolasie  8 listopada 2018 roku. 
Chłopcy w składzie: Dawid, Marcin 
i Jakub zajęli pierwsze miejsce i wy-
walczyli sobie prawo startu w zawo-
dach powiatowych.
  Dwa tygodnie później w roze-
granych w Kolbuszowej Górnej za-
wodach powiatowych w których ry-
walizowały najlepsze drużyny ze 
szkół powiatu Kolbuszowskiego 
chłopcy znów okazali się bezkonku-
rencyjni, wygrywając wszystkie me-

TRZĘSÓWKA Sukcesy sportowe uczniów Szkoły 
Podstawowej w Trzęsówce

cze zajęli pierwsze miejsce i awanso-
wali do etapu rejonowego.
Kolejne puchary z zawodów powia-
towych w unihokeju przywiozła do 
szkoły drużyna  chłopców. W ro-
zegranym 26.10.2018 r., w Majda-
nie Królewskim turnieju o mistrzo-
stwo powiatu w unihokeju drużyna 
w składzie: Kamil, Bartosz, Dawid, 
Szymon, Bartłomiej,  Bartłomiej, 
Marcin, Bartłomiej, Jakub, Dawid, 
Mateusz, Dawid, Konrad oraz Da-
riusz zajęła świetne drugie miejsce.
  Dwa tygodnie później, 6 listopa-
da 2018 roku ich młodsi koledzy z 
klas piątych i szóstych, którzy o mi-
strzostwo powiatu również rywali-
zowali w Majdanie Królewskim za-
jęli miejsce trzecie. W składzie wy-
stąpili: Grzegorz, Kamil, Szymon, 
Wojciech, Dawid, Jakub,  Przemy-
sław, Jakub, Jakub, Oliwier, Szymon 
i Hubert.
  W dniu 16 października 2018 
roku w Szkole Podstawowej w Maj-

danie Królewskim dziewczęta z 
roczników 2006 i 2007 rywalizowa-
ły w ramach Powiatowych Igrzysk 
Dzieci w turnieju hokejowym, któ-
rego stawką był awans do kolejnego 
etapu tych rozgrywek.
Szkołę Podstawową w Trzęsówce re-
prezentowały: Anna, Klaudia, Julia, 
Aleksandra, Justyna, Patrycja, Julia i 
Alicja. Dziewczyny  zajęły w tych za-
wodach świetne drugie miejsce tuż 
za drużyną gospodarzy.
Tydzień później, 23 październi-
ka 2018 r. w ramach Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej do ry-
walizacji przystąpiły dziewczęta z 
roczników 2003-2005. W turnieju 
organizowanym przez Gimnazjum 
w Majdanie Królewskim dziewczęta 
w składzie: Karolina, Weronika, Ju-
lia, Gabriela, Gabriela, Kinga, Klau-
dia, Karolina, Brygida  oraz Natalia 
zajęły również drugie miejsce.

                  SP w Trzęsówce
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  W piątek 9.11.2018r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Trzę-
sówce świętowali 100. rocznicę od-
zyskania niepodległości. Akade-
mia pod hasłem „Tobie Śpiewamy 
Ojczyzno” rozpoczęła się zawie-
szeniem fl agi w asyście sztandarów 
szkoły. Następnie część artystycz-
na ofi cjalnie rozpoczęta przez dy-
rektora szkoły p. Krzysztofa Wro-
nę odbyła się na sali gimnastycz-
nej. Uczniowie klasy II w pro-
stych słowach piosenek pokazali, 
na czym polega bycie „małym pa-
triotą”. Chór okolicznościowy, spe-
cjalnie przygotowany na ten dzień, 
przypomniał pieśni patriotyczne, 
tak bliskie sercu Polaków.
  Dokładnie o 11:11 wszy-
scy uczniowie wzięli udział w bi-
ciu rekordu szkół, który polegał 
na wspólnym odśpiewaniu hym-

100. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości w Trzęsówce

TRZĘSÓWKA

nu narodowego. Część muzycz-
na akademii została wzbogacona 
recytacją uczennic klasy III gim-
nazjum. Społeczność uczniowska 
wzięła czynny udział w obchodach 
święta poprzez przyłączenie się do 
programu akademii oraz udział 

w konkursie klasowym zorgani-
zowanym specjalnie na tę okazję. 
Pięknie udekorowane sale lekcyj-
ne, przygotowane plakaty i koty-
liony świadczyły o dużym zaanga-
żowaniu. 

       SP w Trzęsówce

  Wspaniałe chwile przeży-
li uczniowie klasy 1a i 3a Szkoły 
Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie – dzień 5 
grudnia 2018 r. spędzili w niezwy-
kłym miejscu – w jedynym w Pol-
sce Muzeum Dobranocek w Rze-
szowie. Tę niespodziankę w przed-
dzień Mikołajek zorganizowały 
wychowawczynie – p. B. Płaza i p. 
M. Wiśniewska.
  W sali projekcyjnej muzeum 
uczniowie z ogromnym skupie-

CMOLAS-RZESZÓW Wspaniałe chwile w Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie

niem i ciekawością oglądnęli baj-
ki, które wiele lat temu były emi-
towane w telewizji w postaci wie-
czorynek dla dzieci na dobranoc 
obecnym  babciom i dziadkom, a 
nawet prababciom i pradziadkom. 
Zobaczyli: „Przygody gąski Bal-
binki”, „Jacka i Agatkę”, „Przygo-
dy Misia Colargola”, „Bolka i Lol-
ka”, „Przygody Misia Uszatka”, itd. 
Poznali w ten sposób wielu boha-
terów dobranocek, a ich postacie 
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mogli zobaczyć na własne oczy, bo 
zgromadzone są w muzeum. Dzie-
ci dowiedziały się, że najstarsza 
dobranocka - „Jacek i Agatka” zo-
stała wyemitowana po raz pierw-
szy przez Telewizję Polską w 1962 
roku. Ci, którzy ją oglądali mają 
teraz 56 lat życia. Uczniowie mieli 
okazję miło spędzić czas w sali za-
baw muzeum, w otoczeniu postaci 
z dobranocek. Skorzystali z możli-
wości zrobienia zdjęć i zakupu pa-
miątek. Mimo tak dużego upływu 
czasu w historii dobranocek, ich 
bohaterzy nadal wzbudzają u dzie-
ci wiele radości i chętnie poznają 
ich przygody.
 To były wspaniałe chwi-

le dla wszystkich, pełne szczęścia 
i radości. Warto byłoby zaprosić 
tam babcie i dziadków, aby sprawić 

im radość i obudzić miłe wspo-
mnienia z czasów ich dzieciństwa.

    M. Wiśniewska

  Przygotowania do świętowania 
stulecia niepodległości rozpoczę-
ły się w Szkole Podstawowej w Po-
rębach Dymarskich już w pierw-
szych dniach listopada – na ko-
rytarzach i w klasach pojawiły się 
okolicznościowe gazetki oraz wy-
stawa prac „Kartka dla Polski”.
Główne obchody Narodowe-
go Święta Odzyskania Niepodle-
głości miały miejsce 9 listopada. 
Wspólnie ze społecznością szkol-
ną świętowali zaproszeni goście- 
wójt gminy Cmolas - p. E. Galek, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas - p. H. Rozmus-
Kosiorowska oraz Radny Gminy 
Cmolas- p. S. Siębor.
O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy 
uroczyście „Mazurek Dąbrow-
skiego”, nasz hymn narodowy, łą-
cząc się z innymi szkołami w Pol-
sce. Następnie wystąpili uczniowie 
kl. V, VII i VIII, którzy wierszem 
i piosenką przypomnieli historię 
ostatnich 100 lat Polski. 
Była to wzruszająca uroczystość, 
podczas której godnie i uroczyście 
oddaliśmy hołd Niepodległej.

              M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE Stulecie Niepodległości 
w Porębach Dymarskich
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  W czerwcu 2018 r. Jury Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycz-
no-Artystycznego „Pamięć Nie-
ustająca” w składzie: Przewodni-
czący: Romuald Karaś – reporta-
żysta, literat, wydawca, prezes Sto-
warzyszenia im. Witolda Hule-
wicza, Sekretarz: Aleksander Ro-
wiński – redaktor Ofi cyny Litera-
tów Rój, Członkowie: Zofi a Teresa 
Kozłowska – wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Historycznego Anna 
Kwiatkowska – redaktor programu 
TVP Historia Hanna Pawlikow-
ska-Gannon – redaktor wydaw-
niczy, Adam Stasiński – kustosz 
Sali Tradycji Dowództwa Garni-
zonu Warszawa, Stefan Truszczyń-
ski – dziennikarz, członek Zarządu 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich, Lech Rowiński – architekt, 
plastyk, grafi k ogłosiło wyniki VI 
edycji konkursu Pamięć Nieustają-
ca zorganizowanego przez Funda-
cję Ostoja przy Wiśle dla uczniów 
gimnazjum, liceum i ostatnich klas 
szkół podstawowych. Konkurs jest 
z powodzeniem organizowany już 
od kilku lat. Jego podstawą jest 
książka o tym samym tytule – wie-
lowątkowa, dygresyjna opowieść 
o ostatnich stu latach polskiej hi-
storii, obserwowanych na niezwy-
kłym warszawskim placu Józefa 
Piłsudskiego, który wcześniej, w 
PRL-u, nosił nazwę plac Zwycię-

CMOLAS

stwa, a wcześniej Adolf–Hitler–
Platz, jeszcze wcześniej Sachsen-
platz, a na samym początku plac 
Saski…
Formuła konkursu jest szeroka, 
otwarta. Zachęca do poszukiwań 
rodzinnych i lokalnych wydarzeń 
o znaczeniu historycznym. In-
spiruje do poszukiwania własnej 
tożsamości, a także wzmacniania 
związków z “małymi ojczyznami”. 
Partnerami konkursu są: Minister 
Edukacji Narodowej, Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Instytut Pamięci 

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej 
im. J. Czekanowskiego w Cmolasie

Narodowej, Kancelaria Prezydenta 
R.P., Dowództwo Garnizonu War-
szawa, Uniwersytet Warszawski i 
inne instytucje naukowe oraz sa-
morządowe, prasa i telewizja.
Na konkurs wpłynęło kilkaset 
prac. Uczniowie SP w Cmolasie, 
podobnie jak w poprzednich czte-
rech edycjach znaleźli się w gro-
nie laureatów i fi nalistów. Jury do-
ceniło wysoką jakość merytorycz-
ną i artystyczną prac przygotowa-
nych przez uczniów pod kierun-
kiem nauczycielki historii p. Zofi i 
Krzyżak. Laureatką ze Szkoły Pod-
satwowej w Cmolasie została Da-
ria Czachor – uczennica kl. III C 
gimnazjum za pracę Władysław 
Sikorski 1881 – 1943 oraz Rysun-
ki do pracy, wyróżnienie otrzymał 
Bartłomiej Babiarz (obecnie uczeń 
LO im. M. Kopernika w Miel-
cu) za pracę Stara Grobla. Spotka-
nie laureatów i uroczysta Gala od-
była się w budynku Uniwersytetu 
Warszawskiego przy Krakowskim 
Przedmieściu w dniu 14 paździer-
nika 2018 r. Zaproszeni uczniowie 
z SP w Cmolasie nie wzięli w niej 
udziału. Przysłane przez Fundację 
Ostoja przy Wiśle nagrody wrę-
czono laureatom w szkole.

                                    Z.K.
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  Choć za oknami brak śniegu, 
to nastrój świąteczny zagościł już 
w naszej szkole. Tradycyjnie, jak 
co  roku panował u nas szczegól-
ny klimat, a to za sprawą Szanow-
nego Gościa – Mikołaja. Czeka-
li na niego wszyscy uczniowie, od 
najmłodszych do najstarszych. Był 
to dobry znak świadczący o tym, 
że wszystkie dzieci były grzecz-
ne i zasłużyły na prezenty. Mikołaj 
dotarł do naszej szkoły z workiem 
pełnym prezentów, co uczniowie 
i nauczyciele przyjęli bardzo en-
tuzjastycznie. Uczniowie powitali 
Mikołaja wierszami i piosenkami. 
Uradowane buźki, zwłaszcza naj-
młodszych dzieci, potwierdziły, że 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Mikołaj jest przez nich niecierpli-
wie oczekiwany. Spotkanie z Mi-
kołajem dostarczyło uczniom i na-

uczycielom wiele radości i wrażeń.
Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w 
roku!

BB

  Szkolne koło Caritas działają-
ce przy Szkole Podstawowej w Po-
rębach Dymarskich angażuje się 
w wiele akcji i przedsięwzięć, któ-
rych celem jest uwrażliwienie mło-
dzieży na potrzeby innych. Do tej 
pory wolontariusze podjęli się na-
stępujących działań: włączenie się 
w akcję „BohaterOn- włącz histo-
rię!”; wysyłanie kartek do uczest-

ników Powstania Warszawskiego; 
uporządkowanie opuszczonych 
grobów na parafi alnym cmenta-
rzu; zbiórka artykułów dla pod-
opiecznych Podkarpackiego Ho-
spicjum dla Dzieci w Rzeszowie na 
zorganizowanie paczek mikołajko-
wych dla podopiecznych i ich ro-
dzeństwa; wysyłanie kartek bożo-
narodzeniowych do chorych dzie-

33

ci z „Marzycielskiej Poczty”; od-
wiedziny chorych w parafi i, złoże-
nie świątecznych życzeń i wręcze-
nie upominków.
  Czynienie dobra jest czymś 
ważnym. Warto pamiętać, że „nie 
liczy się to, ile posiadasz, ale ile da-
jesz innym i jak się z nimi dzielisz”.

                 M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE Działamy, pomagamy, obdarowujemy… 

HADYKÓWKA
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„Jest takie magiczne pudełko,
w nim świat zaczarowany,
świat bombek choinkowych,
mojej babci, od jej mamy.”

  11 grudnia dzieci klas 0 – III 
Szkoły Podstawowej w Hadykówce 
wraz ze swoimi wychowawczynia-
mi wybrały się do Muzeum Bomb-
ki Choinkowej w Nowej Dębie. 
Jest to jedyne na świecie takie mu-
zeum. Zostało założone w 2012 r. 
przez właściciela fi rmy BILIŃSKI 
- Janusza Bilińskiego, który od lat 
zajmuje się produkcją ręcznie ma-
lowanych ozdób choinkowych. 
  W muzeum można podzi-
wiać setki unikatowych ekspona-
tów z różnych krajów i epok. Eks-
pozycja rozpoczyna się od cho-
inek przepięknie ozdobionych w 
różnych stylach: amerykańskim, 
wiktoriańskim, francuskim, skan-
dynawskim, no i oczywiście sta-
ropolskim. W gablotach znajdu-
ją się tysiące wyprodukowanych 
i ozdobionych ręcznie bombek, o 
przeróżnych kształtach i kolorach. 
Uczestników wycieczki oprowa-
dzał przewodnik, który opowia-
dał o historii muzeum, pokazu-
jąc zgromadzone skarby. Dzieci 
obejrzały cały proces powstawa-
nia bombki, co było nie lada atrak-
cją! Tworzywem do powstania 

szklanych ozdób są rurki szklane. 
Na  oczach dzieci dmuchacz pod-
grzewał szkło przy pomocy pal-
nika, a gdy było już bardzo mięk-
kie, dmuchając w rurkę formował 
odpowiedni kształt. Następnie na-
lał do przezroczystej kuli azotanu 
srebra i powstała srebrna lustrza-
na bombka. Następnie grupa uda-
ła się do sali, w której panie zapre-
zentowały sposoby dekorowania 
szklanych ozdób. Okazało się, że 
czynność ta wymaga nie tylko ta-
lentu, ale też ogromnej cierpliwo-
ści.
  Niezapomniane wrażenia za-
pewniły dzieciom warsztaty pla-
styczne, podczas których  samo-
dzielnie ozdabiały bombki według 
własnego pomysłu, wykorzystu-

jąc do tego specjalny klej i różno-
kolorowe brokaty. Sprawiło im to 
dużą przyjemność. Własnoręcz-
nie ozdobione bombki dzieci mo-
gły zabrać do domu.
  Znaczną część muzealnej hali 
zajmuje ekspozycja różnorodnych 
świątecznych ozdób, które moż-
na nie tylko podziwiać, ale też ku-
pić. Wychodząc z muzeum każ-
de dziecko otrzymało wcześniej 
zamówioną bombkę z własnym 
imieniem.
  Wycieczka do muzeum do-
starczyła dzieciom wiele rado-
ści i wzbogaciła ich wiedzę na te-
mat ozdób, które będą zawieszać w 
domu na własnych choinkach. 

LM

HADYKÓWKA

  23 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Porębach Dymarskich zor-
ganizowano Dzień Misia. Dzieci w 
tym dniu ubrały się w kolory biel i 
brąz oraz zabrały do szkoły swoje 
ulubione maskotki. Ponadto odwie-
dził ich pluszowy gość, który prze-
prowadził z nimi różne gry i zabawy. 
Maluchy odgadywały zagadki, tań-
czyły w rytm ulubionych piosenek 
oraz kosztowały prawdziwy miód. 
Rywalizowały też podczas konku-
rencji sprawnościowych. Dzień zo-
stał zaliczony do bardzo udanych.

                                 K. Sudoł

PORĘBY DYMARSKIE Dzień Misia w Porębach Dymarskich
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  W piątek 12 października b.r. 
w Szkole Podstawowej w Porębach 
Dymarskich miała miejsce aka-
demia z okazji Dnia Nauczyciela 
oraz Pasowanie na Ucznia. Wzię-
li w niej udział uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice oraz zaproszeni go-
ście – prezes Stowarzyszenia Roz-
woju Gminy Cmolas – p. H. Roz-
mus-Kosiorowska, sołtys wsi Porę-
by Dymarskie – p. T. Maciąg oraz 
p. J. Halat na czele z Radą Rodzi-
ców. Na wstępie głos zabrała Pani 
Dyrektor, która powitała wszyst-
kich zebranych. Następnie wystą-
pili uczniowie kl. V- VII, którzy 
wierszem i piosenką złożyli po-
dziękowania swoim wychowaw-
com.
  W drugiej części uroczystości 
zaprezentowali się uczniowie klasy 
pierwszej. Pięknie recytowali wier-
szyki, śpiewali piosenki, po czym 
złożyli uroczyste ślubowanie i zo-
stali pasowani na pełnoprawnych 
uczniów szkoły. Na zakończenie 
głos zabrali zaproszeni goście.
To był dla wszystkich, zwłaszcza 
dla  pierwszoklasistów, dzień pe-
łen wrażeń i wzruszeń.

           M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, 
a nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

  31 października obchodzimy 
Światowy Dzień Oszczędzania, któ-
ry ma przypominać jak ważne jest 
odkładanie choćby małych kwot. Z 
tej okazji uczniowie kl. II-III Szko-
ły Podstawowej w Porębach Dymar-
skich wraz z wychowawczynią – p. 
Katarzyną Sudoł, będącą opiekunką 
Szkolnej Kasy Oszczędzania, przy-
gotowali akademię, w której przy-
pomnieli, jak ważne jest oszczędza-
nie i jakie korzyści osiągamy, zbiera-
jąc grosik do grosika. Dzieci wiedzą 
o tym doskonale, ponieważ systema-
tycznie oszczędzają na książeczkach 
SKO, a za odłożone pieniądze mogą 
spełniać swoje marzenia.

                 M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE SKO – to jest to!
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CMOLAS Zbieramy stare fotografie 
z Gminy CmolasZapewne liczni mieszkańcy Gmi-

ny Cmolas posiadają dawne foto-
grafie, przedstawiające życie spo-
łeczne i kulturowe naszego regio-
nu. Niektóre z nich pięknie opra-
wione, przekazywane są z poko-
lenia na pokolenie, inne lądują w 
stercie dawno zapomnianych ma-
teriałów. Większość z nich z roku 
na rok przykrywana duchem czasu 
odchodzi w niepamięć. Aby oca-
lić od zapomnienia osoby i wyda-

rzenia, które zapisały się w pamię-
ci fotograficznej dawnych lat, Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w 
Cmolasie zwraca się z uprzejmą 
prośbą o udostępnienie, wypoży-
czenie w celu wykonania kopii fo-
tografii przedstawiających krajo-
braz, architekturę, wydarzenia pu-
bliczne i życie codzienne miesz-
kańców Gminy Cmolas. Zdygita-

lizowane fotografie zostaną wy-
korzystane w publikacjach przy-
wracających pamięć minionych 
lat oraz promujących środowi-
sko lokalne. Prosimy o dostar-
czenie fotografii do Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Cmola-
sie, 36-105 Cmolas 212A, e-mail: 
sok.cmolas@o2.pl, tel. 172837295.

  Temat konkursu: Na drodze do 
potęgi. Historia Polski – od Kazi-
mierza Wielkiego do Władysława 
IV Wazy – w latach 1333-1648.
Tematem przewodnim I etapu 
konkursu była Polska Kazimierza 
Wielkiego i Andegawenów. Zagad-
nienia polityczne, gospodarcze, 
społeczne i kulturalne w XIV wie-
ku. W wymienionym etapie obo-
wiązywały treści nauczania zawar-
te w podstawie programowej z hi-
storii dla klas IV-VIII od staro-
żytności do 1399 oraz wiadomo-
ści i umiejętności rozszerzające 
temat przewodni. Z pośród kilku 
uczestników do etapu rejonowe-
go zakwalifikował się Jakub Wilk 
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– uczeń klasy VII B Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie.
W II etapie rejonowym domino-
wał temat: Polska Jagiellonów. 
Zagadnienia polityczne, gospo-
darcze, społeczne i kulturalne w 
XV- XVI wieku. W tym etapie 
obowiązywały treści nauczania za-
warte w podstawie programowej z 
historii dla kl. IV-VIII od starożyt-
ności do 1989 roku oraz wiadomo-

ści rozszerzające temat przewodni 
z etapu poprzedniego. Jakub Wilk 
uzyskał najwyższy wynik w woje-
wództwie i zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego, który odbę-
dzie się w styczniu.
  Michał Lewandowski – uczeń 
kl. III B gimnazjum zakwalifiko-
wał się do III etapu wojewódzkie-
go.

Konkurs z historii dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum 

województwa podkarpackiego 
w roku szkolnym 2018/2019 

zorganizowany przez KO w Rzeszowie

  W dniu 24.10.2018 r. ucznio-
wie kl. III A SPG : Michał Lewan-
dowski, Filip Posłuszny, Kacper 
Skomro i Paweł Tokarz ze Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie wywal-
czyli II miejsce w konkursie histo-
rycznym pt.,, II POWIATOWA 
GRA EDUKACYJNA ,, NIEPOD-
LEGŁA’’.
  Celem konkursu było: kształ-
towanie postaw patriotycznych 
wśród młodzieży, popularyzacja 
wiedzy o polskich drogach do nie-
podległości i budowania niepod-

CMOLAS  „Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy”

ległego państwa polskiego, kształ-
towanie umiejętności współdzia-
łania w grupie i pracy zespołowej.
Konkurs zorganizowany przez Li-
ceum Ogólnokształcące im. J. Byt-
nara w Kolbuszowej, polegał na 
grze dydaktycznej, która rozegra-
ła się na terenie miasta Kolbuszo-
wa.
W konkursie wzięło udział 5 dru-
żyn: SP z Cmolasu, SP z Dzikow-
ca, SP z Niwisk, SP z Raniżowa i 

LO z Kolbuszowej. Każda druży-
na składała się z zespołu 4-osobo-
wego. 
Uczestnicy musieli pokonać tra-
sę w oparciu o przekazane mapy i 
instrukcję. Zadaniem drużyn było 
dotarcie do wszystkich punktów 
kontrolnych, zaznaczonych na 
mapie i wykonanie otrzymanych 
zadań, dotyczących tematyki hi-
storycznej.
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  Dnia 10 listopada 2018 roku 
w Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 100 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Uczniowie z klasy 3, 
4, 5, 7 oraz 8 pod opieką Pań: mgr 
Anny Kasak i mgr Doroty Kopeć 
przygotowali przedstawienie hi-
storyczne. Ukazali dzieje nasze-
go kraju na tle wielu ważnych wy-
darzeń, których owocem stała się 
upragniona przez Polaków wol-
ność osiągnięta w roku 1918. Pod-
czas uroczystości uczniowie recy-
towali poezję patriotyczną, wzbo-
gaconą poprzez śpiew pieśni le-
gionowych, z II wojny światowej. 
Na scenie  młodzież przedstawiła 
projekcję historycznych fotogra-

OSTROWY TUSZOWSKIE Akademia z okazji 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości

fi i i licznych pamiątek, ilustrują-
cych dzieje naszego kraju na prze-
strzeni XIX i XX wieku. To ważne 
wydarzenie patriotyczne pozosta-

nie na długo w pamięci społeczno-
ści szkolnej. Niech będzie refl eksją 
nad znaczeniem niepodległości.

  W sobotę 8 grudnia br. po raz 
dziesiąty na deskach sceny Sa-
morządowego Ośrodka Kultu-
ry w Cmolasie odbyły się elimina-
cje konkursowe Festiwalu Mowy 
Lasowiackiej. Tematem konkur-
su jest twórczość zaprezentowa-
na gwarą lasowiacką – typową dla 
mieszkańców terenów leżących 
m.in. w granicach dzisiejszego po-
wiatu kolbuszowskiego. Natomiast 
celem konkursu jest nawiązanie do 
tradycji, przypomnienie, ożywie-
nie oraz popularyzacja gwary laso-
wiackiej. Do konkursu p.n. „Festi-
wal Mowy Lasowiackiej” w Cmola-
sie zgłosiło się 19 prezentacji w ka-
tegorii wiekowej 0-III, IV-VI, VII, 
VIII - gimnazja oraz dorośli. Do-
konując oceny jury w składzie Ro-
muald Gondek - polonista, autor 
zbiorów gwary lasowiackiej owo-
cem czego jest m.in. Słownik Gwa-
ry Lasowiackiej,  Janusz Radwań-
ski - dialektolog, poeta i pisarz i 
Jarosław Mazur – muzyk, krzewi-
ciel kultury ludowej. Jury po wy-
słuchaniu wszystkich prezentacji, 
postanowiło przyznać następujące 

Festi wal Mowy LasowiackiejCMOLAS

miejsca w poszczególnych katego-
riach wiekowych:
  Kategoria klas od 0 – III 
Szkół Podstawowych – prezentacje 
indywidualne:
I nagroda – Patrycja Mikoś, 
SP w Ostrowach Baranowskich
II nagroda– Dominik Witas,  
SP w Ostrowach Baranowskich
III nagroda – Weronika Kaczmar-
ska, SP w Ostrowach Baranow-
skich
III nagroda – Szymon Misiak, 
SP w Ostrowach Baranowskich
Kategoria klas od 0 – III Szkół 

Podstawowych – prezentacje ze-
społowe:
I nagroda – Eliza Mokrzycka, We-
ronika Kaczmarska, Magdalena 
Rzeszutek,
SP w Ostrowach Baranowskich
  Kategoria klas IV – VI SP – 
prezentacje indywidualne:
I nagroda – Anna Krakowska, 
SP w Cmolasie
II nagroda – Patryk Piłat, 
SP w Hadykówce
II nagroda – Andżelika Fieluba, 
SP w Porębach Dymarskich
Kategoria klas IV – VI SP – pre-
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zentacje zespołowe:
I nagroda – „Hadykowiaczki”, Julia 
Sera� n, Patrycja Witkowska, Mag-
dalena Wójcik, Wiktoria Bróz-
da, Karol Jachyra, Sebastian Wilk, 
Grzegorz Wójcik,  SP w Hadyków-
ce.
II nagroda – Aleksandra Marut, 
Aleksandra Szuban, Ewelina Mysz-
ka, Anna Myszka, Gabriela Guźda, 
Natalia Wit, SP w Cmolasie.
  Kategoria klas VII, VIII - gim-
nazja – prezentacje indywidualne:
I nagroda – Amelia Dudek, SP w 
Mielcu
II nagroda – Roksana Gul, SP w 
Cmolasie
II nagroda – Natalia Dziuba, SP w 
Porębach Dymarskich
  Kategoria klas VII, VIII – gim-
nazja - prezentacje zespołowe:
I nagroda – Bartłomiej O� ara, Ka-
rolina Bujak, Karolina Kaczmar-
ska, Alicja Elżbieciak, Gabriela 
Dańko, SP w Trzęsówce
II nagroda – Hadykowianki, Alek-
sandra Kosiorowska, Kinga Rząsa, 
SP w Hadykówce
  Kategoria wiekowa: dorośli – 
prezentacje indywidualne:
I nagroda – Krystyna Biernacka, 
KGW Widełka
II nagroda – Feliks Olszowy, 
Przedbórz
  Kategoria wiekowa: dorośli – 
prezentacje zespołowe:
I nagroda - Krystyna Bernacka, 
Teresa Pruchnik, KGW Widełka

I nagroda - Zespół Ludowy „Cmo-
lasianie”, Maria Rzeszutek, Józe-
fa Chmielowiec, Helena Dziuba, 
Władysław Dziuba, Władysław 
Halat, Teresa Jadach, Bronisława 
Kosiorowska, Krzysztof Marsza-
łek, Krystyna Szczepanek, Karol 
Ziętek, Julian Wilk, Maria Wilk.
  W niedzielę 16 grudnia przy-
szedł czas na uroczyste ogłosze-
nie wyników, wręczenie nagród 
oraz podsumowanie tegoroczne-
go Festiwalu Mowy Lasowiackiej. 
Publiczność, która wypełniła salę 
widowiskową cmolaskiego SO-
K-u, mogła zobaczyć prezentację 
laureatów konkursu oraz wysłu-
chać koncertu zespołu „Cmolaskie 
Chłopoki”. Jury podsumowując 
konkurs stwierdza, że festiwal cie-
szy się dużym zainteresowaniem, 
które już dawno przekroczyło gra-
nice gminy Cmolas i powiatu kol-

buszowskiego, co pozwala widzom 
prezentacji festiwalowych na usły-
szenie i poznanie różnorodno-
ści gwary lasowiackiej. Ze wszyst-
kich imprez kulturalnych poświę-
conych kulturze tradycyjnej w na-
szym regionie Festiwal Mowy La-
sowiackiej wyróżnia to, że jako je-
dyny poświęcony jest językowi 
– elementowi dziedzictwa, które-
go ochrona jest konieczna, ale jed-
nocześnie trudna. Inicjatywa ta 
daje młodym użytkownikom gwa-
ry szansę na kontakt z żywą mową, 
pokazuje im jej wartość i piękno, 
dla starszych jest okazją do prze-
kazania dalej języka i związanego 
z nim obrazu świata oraz systemu 
wartości, który otrzymali od swo-
ich przodków. 
  Wszystkim Uczestnikom kon-
kursu dziękujemy za udział, a Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy!

                                SOK Cmolas
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  Bardzo miło nam poinformo-
wać, że dobiegły końca prace zwią-
zane z przebudową oraz remontem 
Samorządowego Ośrodka Kultu-
ry w Cmolasie, które rozpoczęto 
w połowie lipca b.r. W ramach za-
dania zostały przeprowadzone na-
stępujące działania: wyczyszczo-
no, odtłuszczono i pomalowano 
dach, ocieplono kominy,  popra-
wiono i pomalowano elewację bu-
dynku, wyremontowano balkon 
nad głównym wejściem do budyn-
ku. Kolejnym ukończonym przed-
sięwzięciem jest remont zewnętrz-
nych schodów od strony zaplecza 
kuchennego. Zewnętrzna popra-
wa stanu technicznego obiektu za-
bezpieczyła budynek przed dalszą 
degradacją na skutek zmian wa-
runków atmosferycznych, popra-
wiła estetykę obiektu oraz wizeru-
nek całej gminy. Wewnątrz obiek-
tu przebudowano pomieszczenie 
biurowe oraz studio lokalnej roz-
głośni radiowej – z dotychczaso-
wych dwóch pomieszczeń zosta-
ły wydzielone cztery odrębne po-
mieszczenia do pracy. Usprawnia 
to funkcjonowanie Ośrodka po-
przez poprawę dostępu do stano-
wiska pracy oraz ułatwia dostęp in-

CMOLAS Zakończono przebudowę i remont 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie. 
„Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury”

teresantów korzystających z usług 
Ośrodka. Na klatce schodowej za-
montowano platformę schodo-
wą dla osób niepełnosprawnych, 
wymieniono balustradę schodo-
wą, dzięki czemu niepełnosprawni 
mogą swobodnie korzystać z sali 
widowiskowej oraz pomieszczeń 
biurowych. W sali widowiskowej, 
sali tanecznej, sali zespołowej oraz 
w pomieszczeniach biurowych za-
montowano klimatyzację. Ponadto 
w sali widowiskowej zamontowa-
no projektor multimedialny oraz 
duży, rozwijany elektrycznie ekran 
projekcyjny, zwiększając tym sa-
mym komfort odbiorców, atrak-
cyjność i standard Ośrodka Kul-
tury.
 Można więc śmiało po-
wiedzieć, że cele, którymi kiero-
wano się rozpoczynając prace nad 
projektem zostały w całości zre-
alizowane – poprawiono bowiem 
stan infrastruktury Ośrodka kul-
tury oraz dostęp do oferty kultu-
ralnej, wdrożone zostały nowocze-

sne technologie, poszerzono ofer-
ty w zakresie edukacji kulturalnej, 
jak i również poprawiono bezpie-
czeństwo i estetykę obiektu.  
 Program zrealizowany 
został w ramach programu „In-
frastruktura domów kultury”: ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu  Promocji Kultu-
ry w kwocie 95 000,00 oraz z do-
tacji celowej otrzymanej od Gmi-
ny Cmolas w wysokości  
122 430,19. Całkowity koszt po-
wyższego zadania wyniósł 217 
430,19 zł.
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„Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury”


