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Ryszard Warzocha 
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek 
Wójt Gminy Cmolas

Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości.

Niech ten szczególny czas napełnia Państwa radością 
i pozwala na nowo odkrywać piękno otaczającego świata, 

a Zmartwychwstanie Chrystusa budzi w Waszych sercach nadzieję i pomnaża dobro.

Niech zbliżające się święta będą czasem spędzonym 
 w gronie rodziny oraz chwilą spokoju i przystankiem 

od codziennych zmartwień i trosk.



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

bez naruszenia zasadniczej myśli Autora.

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych

przeżywanych w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech Chwała Zmartwychwstania Pańskiego zagości w każdym sercu

i rozpali wiarę, nadzieję i miłość.

Wesołego Alleluja!
 życzą 

Dyrektor oraz Pracownicy 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie
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i  Dyrektor SOK Edyta Kus-Mo-
krzycka.

których dołączyli się także Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec 

„Przy Wielkanocnym Stole”CMOLAS

Wielkanoc to radosne i  ko-
lorowe święta, co było widać na 
syto udekorowanych stołach pod-
czas corocznego spotkania Przy 
Wielkanocnym Stole zorganizo-
wanego 7 kwietnia 2019 r. w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie. Wydarzenie to swoją 
obecnością uświetnili artyści rę-
kodzielnicy, którzy z  roku na rok 
przedstawiają swoje oryginalne 
pomysły na świąteczne dekora-
cje: Irena Kamińska z  Komorowa, 
Krzysztof Magda z  Ostrów Ba-
ranowskich, Maria Perlicka 
z  Kolbuszowej, Marian Sochacki 
z  Dzikowca, Halina Kusik-Pycior 
z Porąb Dymarskich oraz Kazimie-
ra Zagroba z  Cmolasu. Swoje po-
mysły na Wielkanocne przybranie 
zaprezentowali również: Warszta-
ty Terapii Zajęciowej w  Cmolasie 
oraz Dom Pomocy Społecznej Ca-
ritas w  Cmolasie. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć Kół Gospodyń 
Wiejskich z  Cmolasu, Hadyków-
ki, Ostrów Baranowskich, Ostrów 
Tuszowskich i  Mechowca, które 
wśród świątecznych ozdób prezen-
towały tradycyjne potrawy. Tutaj 
jajka w najróżniejszych postaciach, 
mazurki, babki i sałatki cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem odwie-
dzających. Tradycją tego spotkania 
jest, że każdego roku inne koło go-
spodyń przygotowuje tradycyjny 
żurek. Tym razem przygotowały go 
„Prymule” z Mechowca. Spotkanie 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców gminy i  oko-
lic. Przybyli goście nie tylko mogli 
obejrzeć i  kupić pisanki, baranki 
wielkanocne, palmy, serwetki na 
świąteczne koszyki i  inne wyroby 
związane ze Świętami Wielkanoc-
nymi, ale też posmakować trady-
cyjnych dań wielkanocnych.

Obecny na spotkaniu Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz 
Galek wręczył podziękowania dla 
Wystawców a wszystkim uczestni-
kom złożył życzenia świąteczne do 
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Ferie zimowe zorganizowane 
przez Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w  Cmolasie niestety już za 
nami. Bogaty program, przez cały 
okres ferii nie pozwolił na nudę. 
Zajęcia trwały od 11 do 22  lute-
go 2019 r. Dzieci i młodzież z na-
szej Gminy w ciekawy i kreatywny 
sposób spędzały swój wolny czas. 
Wśród zajęć znalazły się gry i zaba-
wy stolikowe, integracyjne, rucho-
we, zajęcia plastyczne, muzyczne, 
wyjazd do kina oraz spotkanie 
z  teatrem. Dużo radości uczestni-
kom przyniosły zajęcia plastyczne, 
techniczne rozwijające ich zdolno-
ści manualne. Wykonywali między 
innymi wycinanki przedstawiają-
ce sporty zimowe, wyklejali panią 

zimę oraz robili walentynkowe 
wieńce z  serduszek. Podczas zi-
mowego wypoczynku nie zabrakło 
wspólnych gier i zabaw integracyj-
nych, którym towarzyszyły emocje 
i rywalizacja. Ponadto w czasie fe-
rii dzieci uczestniczyły w zajęciach 
muzycznych, podczas których po-
znawały różne instrumenty – od 
perkusji, poprzez gitarę i  skrzyp-
ce, aż po fortepian. Jedną z  wielu 
atrakcji feryjnych była wycieczka 
do kina w Nowej Dębie na film pt. 
„Asteriks i Obeliks. Tajemnica ma-
gicznego wywaru”. Dużo radości, 
sprawiła również wycieczka do Fa-
bryki Zabaw w Tarnobrzegu, gdzie 
dzieci bawiły się wspólnie w base-
nach z  kulkami, na zjeżdżalniach, 

trampolinach i  innych atrakcjach. 
Każdy znalazł tam coś dla siebie. 
Dodatkową atrakcją wypoczynko-
wą w SOK był udział w spektaklu, 
teatrzyku Blaszany Bębenek pt. 
„Pinokio”. Jest to bajka dobrze zna-
na i  lubiana przez wszystkie dzie-
ci. Na przykładzie Pinokia dzieci 
mogły nauczyć się, że kłamstwo 
ma krótkie nogi i prędzej czy póź-
niej zawsze zostanie odkryte. Ta 
piękna powieść doskonale ukazała 
uniwersalne wartości, którymi po-
winniśmy kierować się w  naszym 
życiu.

Czas ferii został w pełni wyko-
rzystany i  minął w  bardzo miłej 
i przyjemnej atmosferze.

SOK Cmolas

Ferie z SOK-iem w Cmolasie

Zajęcia plastyczne – walentynki

Gry i zabawy

Zajęcia plastyczne - sporty zmowe

CMOLAS
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W dniach od 12 do 22  lutego 
2019 r. w Wiejskim Domu Kultury 
oraz w Bibliotece w Trzęsówce od-
bywały się zajęcia dla dzieci w wie-
ku szkolnym pod nazwą „Wesołe 
Ferie w Trzęsówce”. Frekwencja jak 
zawsze była wysoka, a  uśmiech-
nięte miny dzieci mogły świadczyć 
tylko o  tym, że zajęcia bardzo im 
się podobały.

W programie przewidziano 
wiele ciekawych zajęć zarówno ru-

XV Otwarty Turniej Szacho-
wy w  Cmolasie został rozegrany 
02 marca 2019 roku w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie, 
który był jego organizatorem. Tra-
dycyjnie do organizacji szachowej 
uczty włączyło się także Towarzy-
stwo Szachowe „Skoczek” w  Sę-
dziszowie Młp. Sobotni Turniej 
zgromadził 30 miłośników królew-
skiej gry. Rozgrywki odbywały się 
w  dwóch kategoriach wiekowych. 
W  kategorii juniorów wystarto-
wało 10 zawodników, natomiast 
w grupie seniorów 20 zawodników 
z gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Dzi-
kowiec, Sędziszów Młp., Majdan 
Królewski. Zgodnie z  przepisami 
Polskiego Związku Szachowego 
turniej został rozegrany systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund, 
tempem P’15. Arbitrem seniorów 
był Pan Krzysztof Skiba, zaś grupy 
juniorów, które rozegrała 5 rund 
Pan Wojciech Zagroba.

Zwycięzcą w katego-
rii juniorów został Filip 
Machno, II-gie miejsce 
zajął Piotr Szuban, na 
III miejscu był Karol 
Rusin. Najlepszym za-
wodnikiem z  gminy 
Cmolas w  kategorii 
juniorów został Piotr 
Szuban, II-gie miejsce 
z  gminy Cmolas zdo-
był Oskar Czachor, a III 
wywalczył Wojciech Pastuła. 

Mistrzem seniorów w Turnieju 
został Adam Stefański z  Tsz Sko-
czek Sędziszów Młp, II-gie miejsce 
zdobył Karol Stój z KS Dzikowiec, 
III-cie miejsce wywalczył Euge-
niusz Czarnik z  UKS Spartakus 
Kolbuszowa. Tradycyjnie, także 
w kategorii seniorzy, wręczono pu-
chary dla najlepszych zawodników 
z  Gminy Cmolas, którymi okazali 

się: I  miejsce Tomasz Zawadzki, 
na drugim miejscu znalazł się Pa-
weł Wilk, zaś III miejsce wywal-
czył Adam Lychacz. Zawodnicy Ci 
związani są z Tsz „Skoczek” w Sę-
dziszowie Młp. 

Jak od kilku lat, tak i tym razem 
wręczane puchary miały kształt 
dużych, drewnianych figur szacho-
wych. 

SOK Cmolas

CMOLAS XV Otwarty Turniej Szachowy 
w Cmolasie

TRZĘSÓWKA Wesołe ferie w Trzęsówce
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Anita Róg - uczennica klasy ma-
turalnej II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika 
w Mielcu, decyzją Komisji Weryfi-
kacyjnej przy Zarządzie Głównym 
ZLP w Warszawie, została przyjęta 
w  poczet członków Związku Lite-
ratów Polskich.

„Przyjęcie do ZLP to dla mnie 
ogromne wyróżnienie, ale jeszcze 
większe zaskoczenie. Kiedy otrzy-
małam wiadomość o tej decyzji by-
łam bardzo szczęśliwa i nie mogłam 
uwierzyć własnym oczom. To było 
od dłuższego czasu moje marzenie, 
które utwierdziło mnie w  przeko-

naniu, że powinnam nadal pisać. 
Jestem bardzo wdzięczna wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
tego osiągnięcia, bo jest ich napraw-
dę wiele. Z  tej okazji udało mi się 
nawet stworzyć kilka wierszy, więc 
to dobry początek nowego rozdziału 
w moim życiu” – tak o decyzji za-
rządu mówi sama poetka. Dodać 
należy, że jest najmłodszym w skali 
całego kraju, a  piątym z  Mielec-
kiego Towarzystwa Literackiego, 
członkiem ZLP.

Anita pochodzi z  Porąb Dy-
marskich. To utalentowana, wraż-
liwa i bardzo skromna dziewczyna. 
Od kilku lat jest członkinią Mie-
leckiego Towarzystwa Literackie-
go. Mimo młodego wieku wydała 
już cztery tomiki poetyckie: „Go-
niąc marzenia” (2015r.), „Twarzą 
wiatru” (2016r.), „Pisane ciszą” 
(2017r.) i  „Szepty nieznajomej” 
(2018r.). Jej wiersze publikowane 
były w  wielu czasopismach lite-
rackich, nie tylko krajowych, ale 
także polonijnych. Ukazywały się 
również w  tomikach pokonkurso-

wych i almanachach. Wielokrotnie 
odbyły się, w  różnych miejscowo-
ściach, jej promocje i spotkania au-
torskie. Młoda, artystyczna dusza, 
która także gra i  śpiewa, a  przez 
wiele lat również malowała, ma na 
swoim koncie wiele nagród i  wy-
różnień ogólnopolskich i nie tylko. 
Była stypendystką Funduszu Po-
mocy Młodym Talentom Jolanty 
i  Aleksandra Kwaśniewskich oraz 
stypendystką IV Konkursu Poetyc-
kiego im. Jarosława Zielińskiego 
„Złota Róża”. Wiele nagród i  wy-
różnień zdobyła również za osią-
gnięcia w nauce. Poezja jest czymś 
ważnym w  jej życiu. Dodaje jej 
skrzydeł. Dzięki niej wyraża siebie 
i swój sposób postrzegania świata. 
To ogromna pasja, którą poetka 
chce nadal rozwijać. W jednym ze 
swoich wierszy pisze:
„Chcę pisać o tym
Co mi przyniesie wiatr
Pod pióro tak rodzi się piękno”

Dlatego już teraz z  niecierpli-
wością czekamy na kolejny tomik 
poetycki.

Władysława Stolarz

chowych, plastycznych jak i eduka-
cyjnych, oraz atrakcyjne wycieczki 
organizowane przez SOK Cmolas. 
Uczestnicy zajęć wykonywali pra-
ce plastyczne różnymi technikami, 
z których największym zaintereso-
waniem cieszyły się prace z  masy 
solnej, malowanie zimowych kra-
jobrazów pastą do zębów czy wy-
konywanie obrazów 3D z  fasoli, 
ryżu czy soczewicy. 

Największą atrakcją były jed-
nak wycieczki organizowane przez 
SOK Cmolas. Pierwszą wycieczką 
był wyjazd do kina w  Nowej Dę-
bie na film pt. „Asterix i  Obelix: 
Tajemnica magicznego wywaru”, 
gdzie dzieci mogły poznać nowe 
przygody dwóch sympatycznych 
Galów. Kolejną wyprawą był wy-
jazd do tarnobrzeskiej Fabryki 
Zabawy, skąd dzieci wróciły bar-

dzo zadowolone i  pełne energii, 
pomimo godzinnych szaleństw na 
dostępnych tam atrakcjach. Ostat-
nią wycieczką był wyjazd do SOK 
Cmolas na występ teatru „Blaszany 
bębenek”, który zakończył dwuty-
godniową zabawę na feriach. 

Po takiej ilości atrakcji dzieci 
mogły z nową energią powrócić do 
swoich zajęć w szkole. 

WDK i Biblioteka w Trzęsówce

Anita Róg – członkiem ZLPPORĘBY DYMARSKIE
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W sobotę 9  lutego w  Szkole 
Podstawowej w  Porębach Dymar-
skich odbyła się zabawa choin-
kowa. O  godzinie 14.00 pięknie 
udekorowaną salę gimnastyczną 
wypełniły dźwięki muzyki. Wielu 
uczniów, szczególnie klas młod-
szych, postarało się o  oryginalny 
i  niepowtarzalny strój - spotkać 
można było wróżki, rycerzy, damy, 
policjantów, kucharza, karatekę czy 
przeróżne postaci z  bajek. Wszy-
scy bawili się świetnie. Nie zabra-
kło tradycyjnych już „kaczuszek”, 
„pociągu” czy „belgijki”. Były też 
liczne konkursy z nagrodami. Pod 
koniec zabawy rozstrzygnięto kon-

kurs na najlepsze przebranie i wy-
brano króla i  królową balu. Rada 
Rodziców, jak co roku, przygoto-

wała smaczny obiad oraz paczkę 
dla każdego dziecka.

M. Frączek

Bal karnawałowyPORĘBY DYMARSKIE

Spotkanie opłatkowe 
w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY 
BARANOWSKIE

W  styczniu nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowach 
Baranowskich wraz z  uczniami 
przygotowali spotkanie opłatkowe 
dla wszystkich mieszkańców, które 
odbyło się w  Wiejskim Centrum 
Kultury. Dla przybyłych gości wy-
stawione zostały Jasełka. Mali akto-
rzy wcielili się w role Matki Bożej, 
św. Józefa, aniołków, nie zabrakło 
pastuszków czy też wystrojonych 
w piękne szaty Trzech Króli. Dzieci 
odgrywały swoje role, ale również 
śpiewały wraz z  przybyłymi go-

śćmi kolędy. Następnie wręczyły 
przygotowane dla wszystkich przy-
byłych własnoręcznie wykonane 
prezenty. Aura świąteczna unosiła 
się w powietrzu i udzielała wszyst-
kim. Potem był czas na podzielenie 
się opłatkiem, serdeczne życzenia, 
kolację i  wspólne kolędowanie. 
Przybyli goście miło spędzili czas 
przy koncercie kolęd w wykonaniu 
kapeli z Huty Komorowskiej. Cie-
szymy się niezmiernie, że wielu 
Gości było razem z  nami. Panu 
Wójtowi Eugeniuszowi Galkowi 

dziękujemy za pomoc przy organi-
zacji uroczystości oraz rodzicom za 
pomoc w czasie spotkania. 

Danuta Gacek
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„Lekcja w Budach Głogowskich - 
Natura 2000”

CMOLAS – BUDY 
GŁOGOWSKIE

Dnia 25 marca 2019r. klasy dru-
gie ze Szkoły Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w  Cmolasie 
wraz z  wychowawczyniami poje-
chały do Ośrodka Caritas - Natura 
2000 w  Budach Głogowskich na 
spotkanie z  podróżnikiem, bio-
logiem, a  także zapoznać się ze 
zdrową żywnością i  sposobami 
przyrządzania zdrowych posiłków. 
Na miejscu przywitał nas bardzo 
serdecznie Ks. Piotr Potyrała wraz 
ze współpracownikami. Na po-
czątku spotkaliśmy się z  podróż-
nikiem, który w  ciekawy sposób 
zapoznał nas ze wspinaczką wy-
sokogórską, pokazał liny zabez-
pieczające, prawdziwy „czekan", 
a także wspaniałe zdjęcia z różnych 
wypraw górskich. Następnie ks. 
Piotr opowiedział o  działalności 
ośrodka, a  także zaprosił wszyst-
kich na „Wielki Piknik Rodzinny", 
który odbędzie się w  czerwcu. Po 
prezentacji uczniowie zostali po-
dzieleni na dwie grupy. Jedna grupa 
rozpoczęła pracę z  mikroskopami 
pod okiem p.biologa. Druga grupa 
zajęła się przygotowywaniem zdro-
wych i  kolorowych kanapek pod 
okiem p.Ani. Uczniowie pracowa-
li na zmianę, raz z mikroskopami, 
a  później przy kuchennym stole. 
Niektórzy stworzyli prawdziwe, 
kolorowe dzieła sztuki. W ramach 
rozrywki między lekcjami mieli 
do dyspozycji stół bilardowy, stół 
do tenisa i stoły z piłkarzykami. Po 
mile i  owocnie spędzonym czasie 
uczniowie z uśmiechem wrócili do 
szkoły, a  także z  postanowieniem, 
że wybiorą się z rodzicami na pik-
nik rodzinny. 

Alina Cichoń
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Choć styczeń to miesiąc zi-
mowy, pełen mroźnych chwil, są 
w nim jednak takie dwa dni, jedy-
ne dwa dni w roku, kiedy każdemu 
robi się cieplej na sercu - to Święto 
naszych Kochanych Babć i Dziad-
ków. 

W  tym roku ta niecodzienna 
uroczystość w  Szkole Podstawo-
wej w  Ostrowach Baranowskich 
odbyła się 26  stycznia 2019  r. Za-
proszeni goście, kochani Babcie 
i  Dziadkowie, Seniorzy z  naszej 
miejscowości, licznie przybyli, 
gdzie wypatrywały ich podekscy-
towane i roziskrzone oczy wnucząt. 
Swą obecnością uświetnili także 
naszą uroczystość: Wójt Gminy 
Cmolas – Pan Eugeniusz Galek, 

radny wsi – Pan Marian Zieliński, 
Prezes OSP – Pan Karol Ziętek, soł-
tys wsi, radny powiatowy– Pan Je-
rzy Magda, Prezes Stowarzyszenia 
Bonitas – Pani Bożena Mielczarek 
wraz z  małżonkiem, Przewodni-
czący Rady Rodziców – Pan Rafał 
Szczęch.

W pięknie udekorowanym 
Wiejskim Centrum Kultury, prze-
istoczonym w bajkową salę balową, 
zaprezentowali się uczniowie, któ-
rzy przedstawili sztukę teatralną 
pt. „Calineczka”. Aktorzy otrzymali 
burzę braw, która była jak najbar-
dziej zasłużona. Później mali arty-
ści z przejęciem recytowali wiersze 
i  życzenia dla wszystkich babć 
i  dziadków, a  czcigodni goście ze 

Dzień Babci i Dziadka w Ostrowach 
Baranowskich

wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. Na-
stępnie obdarowały ukochanych 
gości upominkami, przygotowany-
mi własnoręcznie. Rodzice podali 
poczęstunek, ciasto i herbatę.

Na zakończenie Pan Wójt i po-
zostali goście złożyli Babciom 
i  Dziadkom życzenia. Dzieci zaś 
zostały obdarowane mnóstwem 
słodyczy od przybyłych gości. Uro-
czystość umilił muzycznie Pan 
Wiesław Rzeszutek wraz z  Panią 
Agnieszką Zielińską. Spotkanie 
upłynęło w  miłej i  serdecznej at-
mosferze.

Danuta Gacek

OSTROWY 
BARANOWSKIE
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Początek roku to pora przygo-
towania i finalizowania spraw for-
malnych związanych z  zadaniami 
inwestycyjnymi, które zaplano-
wano do realizacji w  br. Poniżej 
przedstawiamy Czytelnikom li-
stę tych przedsięwzięć, które są 
na etapie końcowym procedur 
przetargowych (weryfikacja ofert 
przetargowych, przygotowanie 
i podpisanie umów z wykonawca-
mi). W najbliższym czasie rozpocz-
niemy realizację następujących 
zadań:
1) Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej Nr  1162R Mielec 
– Rzochów – Przyłęk - Ostro-

wy Tuszowskie – Podtrąba – 
etap  II od km 17+570 do km 
18+029,

2) Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 1223R Ostrowy 
Tuszowskie – Trzęsówka – Sie-
dlanka w km 6+182 – 6+912,

3) Budowa odcinka drogi serwi-
sowej w miejscowości Cmolas,

4) Przebudowa drogi gminnej 
Ostrowy Tuszowskie – Cmen-
tarz oraz budowa zatoki 
parkingowej wzdłuż drogi po-
wiatowej,

5) Remont drogi gminnej Nr 
103910R w miejscowości Trzę-
sówka,

Co nowego w inwestycjachGMINA CMOLAS

6) Remont nawierzchni parkingu 
i  utwardzenie terenu przy bu-
dynku Urzędu Gminy Cmolas,

7) Budowa instalacji fotowolta-
icznej na oczyszczalni ścieków 
w Cmolasie,

8) Remont przyszkolnych boisk 
sportowych w Cmolasie, Ostro-
wach Tuszowskich, Ostrowach 
Baranowskich i  Porębach Dy-
marskich oraz budowa bieżni 
i skoczni w dal w Cmolasie

O przebiegu ich realizacji bądź 
zakończeniu poinformujemy Czy-
telników „Panoramy…” w  następ-
nych wydaniach.

UG Cmolas

Zadanie realizowane jest przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Porę-
bach Dymarskich.

W wyniku przeprowadzone-
go postępowania o  udzielenie za-
mówienia publicznego podpisano 
umowę z  firmą: Drewno - Ogro-
dowe KONICKI Wyrób i  Usłu-
gi Stolarskie Dorota Konicka, 
Hucina, ul. Nowa 22, 36 147 Niwi-
ska. Całkowita wartość inwestycji 
to 99.885,01zł. Termin wykonania 
ustalono na 31 maja 2019r.

W ramach pierwszego etapu 
budowy wykonano roboty ziemne 
i  fundamenty. Drugi etap polegać 

będzie na kontynuacji prac związa-
nych z budową wolnostojącej wiaty 
o  konstrukcji drewnianej w  miej-
scowości Poręby Dymarskie. Będzie 
to obiekt parterowy, niepodpiw-
niczony, w rzucie w kształcie pro-
stokąta o wymiarach zewnętrznych 
12,14m x 7,74m. Wiata przykryta 
będzie dachem trzyspadowym, 
średniowysokim, krytym blachą 
trapezową na deskowaniu pełnym. 
Zaprojektowano wiatę o konstruk-
cji drewnianej: więźba dachowa 
o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, 
szkielet ścian zewnętrznych ze słu-
pów mocowanych do płatwi, słupy 

wzmocnione mieczami, podłoga 
z  desek na legarach mocowanych 
do płyty betonowej. Ściany funda-
mentowe i  cokoły betonowe, ławy 
i  stopy żelbetowe. Zaprojektowa-
no obudowę pełną z  desek trzech 
ścian przy scenie a  na pozostałej 
części balustradę drewnianą. Wej-
ście główne do wiaty przewidziano 
od strony południowej bezpośred-
nio z  otaczającego terenu. Przed 
wejściem do wiaty przewidziano 
utwardzenie terenu z kostki bruko-
wej o  gr. 6cm na powierzchni ok. 
69,5m2, utwardzenie to będzie po-
łączone z  istniejącym chodnikiem 

Ruszyła budowa małej instalacji fotowoltaicznej 
przy zespole obiektów szkolno-basenowych 

w Cmolasie

CMOLAS

W wyniku przeprowadzonego 
postępowania o  udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego podpisano 
umowę z  firmą: BIPV System Sp. 
z  o.o., ul. Reformacka 6, 35-026 
Rzeszów. Całkowita wartość in-
westycji to 442.768,00zł. Termin 
wykonania ustalono na 30 sierpnia 
2019r.

W ramach realizacji zadania za-

montowanych zostanie 144 sztuk 
paneli monokrystalicznych. Łącz-
na moc projektowanej instalacji 
wyniesie 43 kWp. 

Zadanie współfinansowane 
jest ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, wartość dotacji: 
306 000,00zł.

Instalacja ta wspomoże pra-
cującą już od roku fotowoltaikę 
usytuowaną na dachach budynku 
przedszkola i szkoły.

UG w Cmolasie

Wiata drewniana dla Poręb Dymarskich PORĘBY DYMARSKIE
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– dojściem do budynku Domu 
Strażaka. Nowopowstały obiekt in-
frastruktury kultury będzie służył 
zaspokajaniu potrzeb społeczno-
ści lokalnej w  zakresie integracji 
społecznej (wiata stanowić będzie 
centrum aktywności społecznej), 

wzmacniania więzi (identyfikacja 
społeczeństwa z  lokalnym dzie-
dzictwem to zyskanie tożsamości 
i  przywiązanie do miejsca w  któ-
rym żyjemy). 

Kwota dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej z  Euro-

pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w  ramach działania Lokal-
nej Grupy Działania LASOVIA: 
99.885,00zł.

UG w Cmolasie

Powitanie wiosnyPORĘBY DYMARSKIE

Dnia 21  marca b.r. w  Szko-
le Podstawowej w  Porębach Dy-
marskich dzieci powitały wiosnę 
teatralnie. Młodsi uczniowie 
przedstawili spektakl pt. „ Na łące”. 
Nie zabrakło wielobarwnych po-
staci na scenie. Każdy z przejęciem 
odgrywał swoją rolę. Dzieci śpie-
wały piosenki, tańczyły z szarfami 
i świetnie się przy tym bawiły. Ten 
wyjątkowy dzień w szkole upłynął 
w bardzo miłej i serdecznej atmos-
ferze, sprawił ogromną frajdę nie 
tylko uczniom, ale również na-
uczycielom. 

Katarzyna Sudoł 

Dzień Babci i Dziadka 
w Porębach Dymarskich

PORĘBY DYMARSKIE

Z okazji dnia Babci i dnia Dziad-
ka Szkoła Podstawowa w Porębach 
Dymarskich upamiętniła to wy-
darzenie 22  stycznia b.r., goszcząc 
w  swoich progach wielu miłych 
i  serdecznych gości. Sala gimna-
styczna była wypełniona po brzegi. 
Uczniowie a  zarazem wnukowie 
przygotowali wspaniałe występy 
artystyczne przepełnione radością, 
śpiewem i  muzyką. Wychowan-
kowie Szkoły tym samym wyrazili 
swoją miłość, wdzięczność i  sza-
cunek kochanym babciom i dziad-
kom. Był to wspaniały dzień, pełen 
serdeczności, wzruszeń, radości, 
uśmiechu i  zabawy. Kochanym 
Babciom i  drogim Dziadkom Or-
ganizatorzy spotkania jeszcze raz 
życzą samych pięknych chwil w ży-
ciu i tego, aby zawsze byli dumni ze 
swych wnuków.

Katarzyna Sudoł 
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Wycieczka uczniów Szkoły 
Podstawowej w  Ostrowach Bara-
nowskich w dniu 04 marca 2019r. 
miała na celu zwiedzanie Muzeum 
Bombki Choinkowej i  obejrze-
nie przedstawienia pt. „Titelitury” 
krakowskiego teatru w  Miejskim 
Domu Kultury w  Nowej Dębie. 
W fabryce bombek dzieci zapoznały 
się z procesem powstawania ozdób 
choinkowych.  Pani przewodnik 
opowiedziała dzieciom o tematyce 
wystrojów choinkowych. Wszyscy 
z  zaciekawieniem oglądali proces 
wytwarzania bombek: dmuchanie, 
malowanie,  ręczne zdobienie oraz 
suszenie.  Dzieci mogły poobser-
wować pracę pań, które zajmują się 
zdobienie ręczne bombek. Przeko-
nały się, że ta czynność wymaga 
nie tylko talentu,  ale też ogrom-
nej cierpliwości.  Atrakcyjnym 
punktem wycieczki były warsz-
taty plastyczne, podczas których 
dzieci ozdabiały bombki według 
własnego pomysłu. Na pamiątkę 
pobytu w  fabryce każdy uczest-
nik wycieczki otrzymał bombkę 
ze swoim imieniem oraz bombkę 
własnoręcznie wykonaną podczas 
warsztatów. Następnie przejecha-

liśmy na przedstawienie Ka-
tolickiego Teatru Edukacji, 
gdzie z  olbrzymim zainte-
resowaniem dzieci śledziły 
losy króla, który trwonił swój 
majątek na spłacanie nowych 
długów. Cała historia jednak 
kończy się szczęśliwie. Spo-
tkanie z  teatrem było nieza-
pomnianym wydarzeniem. 

Danuta Gacek

Babcie i  Dziadkowie zajmują 
szczególne miejsce w  serduszku 
małego dziecka i są bardzo ważny-
mi osobami w jego życiu. Dlatego, 
Dzień Babci i Dziadka obchodzimy 
w naszym przedszkolu bardzo uro-
czyście.

26 stycznia 2019r Biedroneczki 
i  Misie zaprosiły do przedszkola 
swoje kochane Babcie i Dziadków, 
aby okazać im swoją miłość.

Przedszkolaki przygotowały na 
tą okazję świąteczne przedstawie-
nie oraz „Jasełka”, w  trakcie któ-

Muzeum Bombki Choinkowej 
i przedstawienia krakowskiego teatru

OSTROWY 
BARANOWSKIE – 

NOWA DĘBA

Dzień Babci i Dziadka w Akademii 
Przedszkolaka

CMOLAS
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Bal karnawałowy to niezwykłe 
i magiczne wydarzenie dla wszyst-
kich dzieci. Często wyczekiwane 
przez wiele tygodni i poprzedzone 
wielkimi przygotowaniami. Tak też 
było w  Akademii Przedszkolaka 
w  Cmolasie. W  dniu 22  stycznia 
2019r. w  Niepublicznym Przed-
szkolu odbył się bal karnawałowy. 
Od samego rana pojawiały się baj-

Akademia Przedszkolaka 
„Bal z Cyganami”

CMOLAS

kowe postacie. Można było spo-
tkać księżniczki, wróżki, motylki, 
a także piratów, policjantów, zorro, 
strażaków, cyganki, cyganów.... nie 
sposób wszystkich wymienić.

Zabawa zaczęła się tuż po śnia-
daniu, kiedy to przedszkolaki uda-
ły się do sali Misiów, która na ten 
dzień zmieniła się w cygańską salę 
balową. Wystrój sali wprowadził 

uczestników w  radosny nastrój 
i zachęcał do zabawy. Na sali balo-
wej czekał wodzirej wraz z cygan-
ką, którzy zabrali przedszkolaków 
w  magiczny, cygański świat. Było 
dużo tańców, śpiewu i  śmiechu. 
Były też konkursy i pyszny poczę-
stunek. Wspólna zabawa przynio-
sła wiele radości. 

E.Kiwak

rych recytowały wiersze i śpiewały 
piosenki. Goście byli poruszeni, 
niejednemu łza się w  oku zakrę-
ciła. Po występie dzieci wręczyły 
Dziadkom i  Babciom własnoręcz-
nie wykonane prezenty. Następnie 

wszyscy delektowali się pyszny-
mi ciastami domowego wypieku. 
W  czasie poczęstunku odbywały 
się konkursy, w których brali udział 
nasi goście wraz z wnuczętami.

Pełne radości i  uśmiechu twa-

rze naszych gości pokazały nam jak 
ważne są takie spotkania. Mamy 
nadzieje, że te chwile zostaną w pa-
mięci Babć i  Dziadków na długi 
czas.

E.Kiwak
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W dniach 2-3  marca 2019r. 
w  Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w  Cmolasie odbyła się 7 edy-
cja Futsalowej Ligi Mistrzów 
województwa podkarpackiego. 
W  weekendowych zmaganiach 
o  tytuł najlepszej drużyny walczy-
ło 24 ekipy z  całego podkarpacia. 
Swoje umiejętności na parkiecie 
zaprezentowały drużyny:

1) Sympatyczni Nisko 
2) Biała Gwiazda Laszki
3) Wystrugani Tyczyn
4) Czerwoni Cewków 
5) Klub Piłkarski Tanew
6) PCOW MARCOW Stalowa 

Wola
7) Polonia Rzeszów
8) HALO Hyżne
9) Padaka Skład Przeworsk

10) OLDBOYS Sędziszów Młp.
11) Maawsport Przeworsk
12) VIVALDI CHUWDU Dukla
13) Onduline Mielec
14) TEAM Manchester
15) Futsal Team Zaczernie
16) SERWATKA Żabno 
17) Padaka Skład Przeworsk 
18) Onduline Mielec
19) Futsal Team Zaczernie

Młodzi aktorzy z Ostrów 
Baranowskich dla przedszkolaków 

z Raniżowa 

OSTROWY 
BARANOWSKIE – 

RANIŻÓW

Na zaproszenie Dyrektora Nie-
publicznego Przedszkola w  Rani-
żowie Pana Mieczysława Burka 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich wysta-
wili dla przedszkolaków przedsta-
wienie teatralne pt. „Calineczka". 
Liczna grupa najmłodszych z  za-
ciekawieniem obejrzała popisy 

aktorskie, ciekawe stroje i  koloro-
wą scenerię. Doskonała gra aktor-
ska została nagrodzona gromkimi 
brawami, a  spektakl zakończył się 
wspaniałym balem. Aktorzy zostali 
obdarowani słodkimi upominka-
mi. 

Danuta Gacek

7 edycja Futsalowej Ligi Mistrzów 
województwa podkarpackiego

CMOLAS
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20) Husaria Chałupki
21) Czarni Oleszyce
22) OLDBOYS Kolbuszowa
23) KORMED Lubaczów
24) Tempo Cmolas

W Turnieju udział wzięło około 
260 zawodników. W finale drużyna 
Polonii Rzeszów pokonała drużynę 
SMD Led Rzeszów. Trzecie miejsce 
zajęła DUZYNA Sympatyczni Ni-
sko, natomiast czwarte MaawSport 
Lubaczów. 

Wyróżnienia indywidualne: 
Najlepszy bramkarz - Bartosz Pa-

terek (Sympatyczni Nisko) Król 
strzelców - Patryk Kwaśniczko 
(SMD LED Rzeszów), Najlepszy 

zawodnik turnieju - Tomasz Buda 
(Polonia Rzeszów).

OWiR Cmolas

ZINA CUP roczników 2009 oraz 2010CMOLAS

Drugi weekend  marca w  cmo-
laskiej hali zarezerwowany był dla 
młodych adeptów piłki nożnej. 
W  dniach 9-10  marca odbyły się 
dwa turnieje ZINA CUP roczni-
ków 2009 oraz 2010. W turniejach 
wystąpiły drużyny: Piłkarskie Na-
dzieje Mielec, Akademia Piłkarska 
Bardomed, UKS SMS Stal Mielec 
rocznik 2009, FKS Stal Mielec, KKS 
Kolbuszowianka, Kolbuszowa, LP 
FA NOWA DĘBA, Akademia Pił-
karska Włókniarz Rakszawa, Start 

Brzóza Stadnicka, SMS Rzeszów, 
Akademia Piłkarska Stal Rzeszów, 
Piłkarska Akademia Siarki Tarno-
brzeg, DKS GAUDIUM ZAMOŚĆ, 
UKS SZÓSTKA JASŁO, Szkółka 
Piłkarska "Orzełek" w Przeworsku, 
Plon Kawęczyn, UKS Orlik Prze-
myśl, WISŁA JÓZEFÓW NAD 
WISŁĄ, Młodzieżowy Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy w Pustyni, 
TARNOVIA TARNÓW.

Turniej w roczniku 2010 wygra-
ła drużyna UKS SMS Stal. Drugie 

miejsce wywalczyła drużyna KS 
WISŁA Józefów. Trzecie miejsce 
zajęła  Szkółka Piłkarska Orzełek 
Przeworsk.

W roczniku 2009 wygrała dru-
żyna Piłkarskie Nadzieje Mie-
lec pokonując w  finale 1:0 MKS 
Tarnovia - rocznik 2009, miejsce 
3  przypadło dla  Akademia Pił-
karska Bardomed  która pokonała 
w meczu o trzecie miejsce FKS Stal 
Mielec .

OWiR Cmolas

Uczniowie z pasjąCMOLAS – WERYNIA

W dniu 19.03.2019r. troje 
uczniów Szkoły Podstawowej im. 
prof. Jana Czekanowskiego w Cmo-
lasie wzięło udział w  XIV Powia-
towym Konkursie Recytatorskim 
Poezji i  Prozy Obcojęzycznej zor-
ganizowanym przez Zespół Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w  Weryni. W  konkursie mogli 
uczestniczyć uczniowie kl. VII 
i VIII szkół podstawowych, ucznio-
wie klas gimnazjalnych i  szkół 
ponadgimnazjalnych wszystkich 
typów z  powiatu kolbuszowskie-
go. Konkurs ten miał na celu m.in. 
upowszechnianie języków obcych, 

poznawanie twórczości poetów 
i  pisarzy obcojęzycznych, poszu-
kiwanie nowych możliwości edu-
kacji w  zakresie języków obcych 
przez recytację oraz propagowanie 
nauki języków poprzez wspólną 
zabawę, współzawodnictwo i  roz-
wijanie pasji uczniów. Dwoje re-
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prezentantów szkoły w  Cmolasie 
przygotowywanych przez p.Ilonę 
Sekman recytowało wiersze w  ję-
zyku angielskim (Oliwia Urban kl. 
VII i Damian Szczepanek kl. VIII), 
a  jedna uczennica przygotowywa-
na przez p . Małgorzatę Urbańczyk 
w języku niemieckim (Julia Guźda 
kl. VII). Przygotowania do kon-
kursu wymagały włożenia wiele 
wysiłku w  doskonałe opanowanie 
tekstu, wymowy i  interpretacji. 
W czasie konkursu uczniom towa-
rzyszyło wiele pozytywnych emo-
cji, a  udział w  nim zakończył się 
dużym sukcesem dla Oliwii Urban, 
która zajęła III miejsce.

Ilona Sekman

Wybory sołtysówGMINA CMOLAS

17 lutego 2019 roku w Gminie 
Cmolas odbyły się wybory bez-
pośrednie na sołtysa w  dziesięciu 
sołectwach, przy czym w siedmiu 
z  nich: Cmolas, Hadykówka, Ja-
godnik, Ostrowy Baranowskie, 
Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dy-
marskie i  Trzęsówka mieszkańcy 
podjęli decyzję poprzez wrzucenie 
głosu do urny. Natomiast w  po-
zostałych trzech: Kłodzinach, 
Toporowie i  Dąbrówce, odbyły 
się zebrania wiejskie, na których 
mieszkańcy głosowali na zgłoszo-
nych kandydatów. Warto nadmie-
nić, że w statucie sołectw nastąpiły 
zmiany, a  mianowicie: kadencja 
sołtysa wydłużyła się z czterech do 
pięciu lat, kandydat chcący starto-
wać na sołtysa wsi nie musiał mieć 
ukończone 21 lat, jak było dotych-
czas - wystarczyło mieć ukończo-
ne 18 lat. Do obowiązków sołtysa 
należy w szczególności: zwoływa-
nie zebrań wiejskich, zwoływanie 
posiedzeń rady sołeckiej, działa-
nie stosownie do wskazań zebra-
nia wiejskiego, rady gminy czy 
też wójta, wpływanie na wyko-
rzystanie aktywności mieszkań-
ców służącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w sołectwie, re-
prezentacja mieszkańców sołec-
twa na zewnątrz, uczestniczenie 
w  naradach sołtysów oraz pobie-
ranie podatków i opłat lokalnych.

Wyniki wyborów w  poszcze-
gólnych obwodach przedstawiają 
się następująco:

 – Sołectwo Cmolas: Krzysztof 
Sochacki

 – Sołectwo Hadykówka: Teresa 
Krzysztofińska

 – Sołectwo Jagodnik: Andrzej 
Gul

 – Sołectwo Ostrowy Baranow-
skie: Jerzy Magda

 – Sołectwo Ostrowy Tuszow-
skie: Jarosław Rzeszutek

 – Sołectwo Poręby Dymarskie: 
Teresa Maciąg

 – Sołectwo Trzęsówka: Lesław 
Celestyn Lipczyński

 – Sołectwo Dąbrówka: Dariusz 
Partyka

 – Sołectwo Toporów: Zbigniew 
Łącz

 – Sołectwo Kłodziny: Zenon 
Magda
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Przed sesją Rady Gminy 
w  Cmolasie w  dniu 26  marca 
2019r. akty mianowania wręczyli: 
Pan Eugeniusz Galek – Wójt Gmi-
ny Cmolas, Pani Magdalena Szpyt 

– Przewodnicząca Komisji Man-
datowej Rady Gminy w Cmolasie 
i  Pan Ryszard Warzocha – Prze-
wodniczący Rady Gminy w Cmo-
lasie.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim wybranym sołtysom objęcia 
funkcji i życzymy zgodniej i owoc-
nej pracy dla  dobra lokalnych 
wspólnot.

XXVII Światowy Dzień ChoregoPORĘBY DYMARSKIE

Światowy Dzień Chorego ob-
chodzony jest 11 lutego - we wspo-
mnienie Matki Boskiej z  Lourdes 
- a jego celem jest objęcie modlitwą 
ludzi cierpiących, zarówno fizycz-
nie jak i duchowo, oraz zwrócenie 
uwagi na ich potrzeby. 

Obchody tego święta w  para-
fii w  Porębach Dymarskich mia-
ły miejsce 9  lutego. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą spra-
wowaną przez ks. Grzegorza Sicia-
ka. Podczas Eucharystii wszyscy 
chorzy, samotni czy w  podeszłym 
wieku mieli okazję przyjęcia sakra-
mentu namaszczenia chorych oraz 
specjalnego błogosławieństwa. Na-
stępnie chętni udali się na pleba-
nię, gdzie czekał na nich program 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów ze Szkolnego Koła Cari-
tas. 

Zebrani goście otrzymali rów-
nież pamiątkowe aniołki oraz 
spędzili miło czas przy posiłku 

przygotowanym przez Parafialne 
Koło „Caritas”. 

M. Frączek

Zabawa karnawałowa w JagodnikuJAGODNIK

Karnawał to czas radości i roz-
rywki. Świetną ku temu okazją jest 
niewątpliwie zabawa karnawało-
wa, która w NSP w Jagodniku od-
była się we wtorek 5 marca 2019r. 
Uczniowie czekali na nią z  wielką 
niecierpliwością. Wśród radośnie 
tańczących dzieci można było zna-
leźć: księżniczki, dobre wróżki, 
lekarzy, policjantów, piratów oraz 
wiele innych bajkowych postaci. 
Dużą atrakcją okazały się kon-
kursy. Dzieci bawiły się wspaniale 
ze  swymi nauczycielami. Tańcom 
i zabawom nie było końca. Wspo-
mnienia tych miłych chwil na dłu-
go zagoszczą wszystkim w pamięci. 

E.Guźda
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Urząd Gminy w  Cmolasie, 
Referat Spraw Obywatelskich 
uprzejmie informuje, że od dnia 
4  marca 2019r. na mocy ustawy 
z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie 
ustawy o  dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z  2019, poz. 60) oraz dwóch 
rozporządzeń, tj. rozporządzenia 
MSWiA z  dnia 6  lutego 2019r. 
zmieniającego rozporządzenie 
w  sprawie wzoru dowodu osobi-
stego oraz sposobu postępowania 
w sprawach wydawania dowodów 
osobistych, ich utraty, uszkodze-
nia, unieważnienia i  zwrotu (Dz. 
U. z 2019r., poz. 224) oraz rozpo-
rządzenia MSWiA z dnia 26 lutego 
2019r. w sprawie warstwy elektro-
nicznej dowodu osobistego (Dz. U. 
z 2019r., poz. 400) nastąpiły istotne 
zmiany w składaniu oraz wydawa-
niu dowodów osobistych a  także 
we wzorze nowego e-dowodu czy-
li dowodu osobistego z  warstwą 
elektroniczną.

Wizualnie nowy e-dowód wy-
gląda podobnie do wydawanego 
dotychczas dowodu osobistego. 
Jedyną nową informacją na pierw-
szej stronie dokumentu (awersie) 
jest numer CAN, zapisany w  for-
mie 6 cyfr oraz w  kodzie kresko-
wym na drugiej stronie. Numer 
ten jest tak zwanym numerem 
dostępowym, potrzebnym, jeżeli 
osoba chce skorzystać z  elektro-
nicznych funkcji e-dowodu. Bez 
podania numeru CAN nie będzie 
możliwe korzystanie z funkcjonal-
ności elektronicznego dowodu. 
Numer ten jest niezbędny, ponie-
waż pozwala na dostęp do danych 
zawartych w warstwie elektronicz-
nej dowodu. Wiarygodność nawią-
zania komunikacji każdorazowo 
potwierdzana jest numerem CAN. 
Zabezpiecza on również e-dowód 
przed odczytaniem danych zapi-
sanych w  warstwie elektronicznej 
przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowo-

dy wydawane po 4  marca staną 
się „e-dowodami” jest warstwa 
elektroniczna, czyli wbudowa-
ny, niewidoczny z  zewnątrz chip. 
E-dowód działa bezstykowo, co 
oznacza to, że wystarczy położyć 
go na czytniku.

Nowy dowód tak jak do tej pory 
pełni te same funkcje, tj. nadal po-
twierdza tożsamość i obywatelstwo 
oraz uprawnia do przekraczania 
granic niektórych państw, które 
uznają go za dokument podróży. 
Dodatkowo, dzięki warstwie elek-
tronicznej, osoby zainteresowane 
mogą używać e-dowodu do komu-
nikacji z  administracją publiczną 
i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in. logo-
wanie się do portali administracji 
publicznej przy użyciu bezpiecz-
nego środka identyfikacji elek-
tronicznej (profil osobisty) oraz 
elektroniczne podpisywanie doku-
mentów (dzięki podpisowi osobi-
stemu).

Nowy e-dowód:
1) jednoznacznie i niezaprzeczal-

nie potwierdza tożsamość oby-
watela,

2) służy do identyfikacji i  uwie-
rzytelnienia w  e-usługach ad-
ministracji publicznej jako tak 
zwany profil osobisty,

3) służy do podpisywania doku-
mentów elektronicznych – je-
żeli osoba zdecyduje się na 
aktywację certyfikatu podpisu 
osobistego,

4) potwierdza obecność w  sys-
temach teleinformatycznych, 
w  tym w  szczególności w  pla-
cówkach służby zdrowia,

5) posiada aplikację ICAO – słu-
żącą do przekraczania granic 
przez bramki,

6) a także co ważne zawiera prze-
strzeń na zamieszczenie w nim 
kwalifikowanego certyfikatu 
podpisu elektronicznego wy-
dawanego przez dostawców 
komercyjnych.

Reasumując nowy e-dowód za-
wiera 3 certyfikaty:
1) certyfikat potwierdzenia obec-

ności,
2) certyfikat identyfikacji i  uwie-

rzytelnienia,
3) oraz certyfikat podpisu osobi-

stego.
Zarówno nr CAN jak i powyż-

sze certyfikaty są nowością, której 
nie miały dotychczasowe dowody 
osobiste bez warstwy elektronicz-
nej. 

Certyfikat potwierdzenia 
obecności nadany jest każdemu 
obywatelowi. Służy do potwierdze-
nia swojej obecności w określonym 
czasie i  miejscu, potwierdzając 
dane posiadacza dowodu.

Certyfikat identyfikacji i uwie-
rzytelnienia to poświadczenie 
elektroniczne służące do identyfi-
kacji i uwierzytelnienia posiadacza 
dowodu osobistego, potwierdza on 
dane osoby. Certyfikat ten przy-
pisany jest do każdej osoby, któ-
ra ukończyła 13 rok życia, oprócz 
osób ubezwłasnowolnionych cał-
kowicie.

Z kolei posiadanie i  aktywacja 
certyfikatu podpisu osobistego 
uzależniona jest od zgody rodzi-
ca w przypadku osób od 13 do 18 
roku życia. Jeżeli rodzic składający 
wniosek wyrazi zgodę by dziecko 
miało aktywny certyfikat podpisu 
osobistego, uaktywni się on dopie-
ro w  momencie osiągnięcia przez 
dziecko 18 roku życia. W  przy-
padku osoby pełnoletniej jest on 
uaktywniany w zależności od woli 
posiadacza dowodu do korzystania 
z  niego. Jeżeli posiadacz dowodu 
chce korzystać z  tego certyfika-
tu musi zadeklarować ten fakt już 
w  momencie składania wniosku. 
Aktywować może go w  chwili 
odbioru dowodu osobistego lub 
w późniejszym czasie. Każdorazo-
wo, gdy osoba pełnoletnia składa 
wniosek o  nowy dowód osobisty 
musi się określić, czy chce mieść 

E-dowód
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aktywny ten certyfikat i  korzystać 
z niego. 

Jeżeli osoba w momencie skła-
dania nowego wniosku o  dowód 
osobisty nie zakreśli, że chce posia-
dać certyfikat podpisu osobistego, 
odbierze ten dowód, a  po jakimś 
czasie stwierdzi, że jednak chce 
skorzystać z  tej funkcjonalności 
e-dowodu, nie będzie miała moż-
liwości uaktywnić certyfikat. W ta-
kiej sytuacji musi składać kolejny 
wniosek o nowy dowód. 

Przy odbiorze e-dowodu, oso-
ba, która ukończyła 13 rok życia 
musi być obecna, ponieważ ustala 
sobie czterocyfrowy kod PIN1 do 
certyfikatu identyfikacji i uwierzy-
telnienia oraz sześciocyfrowy kod 
PIN2 do certyfikatu podpisu oso-
bistego, pod warunkiem, że zgoda 
taka został udzielona przez rodzica 
w  momencie składania wniosku. 
Jeżeli rodzic nie wyraził zgody, nie 
ustala się kodu PIN2.

Do dowodu dołączany jest także 
kod PUK, który służy do odbloko-
wania kodów PIN, bowiem mogą 
zdarza się sytuacje zablokowania 
kodów np. poprzez trzykrotne 
wprowadzenie nieprawidłowego 
kodu PIN1 lub PIN 2. Obywatel 

nie musi odbierać z  urzędu kodu 
PUK. W takiej sytuacji, gdy posia-
dacz dowodu nie będzie chciał go 
odebrać, a ma taka możliwość, kod 
PUK przechowywany jest w koper-
cie dowodowej posiadacza dowo-
du. Posiadacz dowodu, w  każdej 
chwili może się zgłosić do urzędu 
po jego odbiór i go odebrać.

Dla osób od 0 do 18 roku życia 
wniosek na dowód zawsze składa 
rodzic, przy czym w  stosunku do 
osób od 5 do 18 roku życia wyma-
gana jest także obecność posiada-
cza dowodu osobistego zarówno 
przy składaniu jak i przy odbiorze 
e-dowodu. Przy odbiorze jest to na 
tyle istotne bowiem to już posia-
dacz dowodu samodzielnie ustala 
kody PIN do certyfikatów a  także 
odbiera kod PUK.

W przypadku osób ubezwła-
snowolnionych wniosek na dowód 
osobisty składa i  odbiera kurator, 
a  w  nowym e-dowodzie zamiesz-
czony jest tylko certyfikat potwier-
dzenia obecności.

W przypadku osób ubezwła-
snowolnionych częściowo, wnio-
sek o  wydanie e-dowodu składa 
kurator, odbiera natomiast albo 
kurator, albo posiadacz dowodu 

osobistego. Nowy e-dowód za-
wiera dwa certyfikaty: certyfikat 
potwierdzenia obecności oraz 
certyfikat identyfikacji i  uwierzy-
telnienia. Nie ma natomiast certy-
fikatu podpisu osobistego. 

Nowością e-dowodów jest tak-
że możliwość zawieszenia i  cof-
nięcie zawieszenia certyfikatów 
w  dowodzie osobistym. Można to 
uczynić w  sytuacji, gdy posiadacz 
dowodu zgubi go a  nie chce od 
razu unieważniać dowodu. Wtedy 
będzie mógł dokonać zgłoszenia 
zawieszenia osobiście w  urzędzie 
lub drogą elektroniczną na stro-
nie www.obywatel.gov.pl. Zawie-
szenie certyfikatów zawsze będzie 
powodowało zawieszenie ważno-
ści dowodu osobistego. Czynności 
dokonane w czasie zawieszenia lub 
unieważnienia certyfikatów nie 
będą miały skutków prawnych. 
Obywatel będzie miał 14 dni na 
wysłanie zgłoszenia lub poinfor-
mowanie urzędu osobiście o ewen-
tualnym odnalezieniu dokumentu 
i  wtedy będzie mógł skorzystać 
z  funkcji cofnięcia zawieszenia 
certyfikatów i  e-dowodu. Jeżeli 
posiadacz dowodu w ciągu 14 dni 
od momentu zgłoszenia zawiesze-
nia certyfikatów i  e-dowodu tego 
nie uczyni, to po upływie 14 dni 
zawieszony dowód osobisty auto-
matycznie zostanie unieważniony. 
Wówczas nie ma innej możliwości 
jak złożenie wniosku o wyrobienie 
nowego dowodu osobistego.

Nowe e-dowody, tak jak dotych-
czasowe wydawane są na okres 10 
lat i są dokumentami bezpłatnymi. 
Wniosek o  wydanie dowodu oso-
bistego można złożyć w  każdym 
urzędzie, niekoniecznie w miejscu 
zameldowania, wraz z  dołączoną 
prawidłową 1 fotografią, osobiście 
lub drogą elektroniczną.

Aneta Fryc
Kierownik Referatu 

Spraw Obywatelskich
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W niedzielę 27 stycznia b.r. do 
Miejsko Gminnego Domu Kultury 
im. F. Kotuli w Głogowie Małopol-
skim zjechały się zespoły oraz gru-
py teatralne z całego województwa, 
aby pielęgnując tradycyjne formy 
obrzędowości okresu Świąt Bo-
żego Narodzenia i  Nowego Roku 
zaprezentować swoje umiejętności 

artystyczne. Wśród grup występu-
jących znalazł się również Zespół 
Ludowy Cmlasianie działający 
w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Cmolasie. Na deskach MGDK 
w  Głogowie Małopolskim zapre-

zentowali oni barwne widowisko 
kolędnicze, dzięki czemu znaleźli 
się na podium zdobywając drugie 
miejsce. Zespołowi gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów.

SOK Cmolas 

Cmolasianie na XXIX Wojewódzkim 
Przeglądzie Teatrów Jasełkowych 

w Głogowie Młp.

CMOLAS – 
GŁOGÓW MŁP.

„Nasza gmina i nasz powiat”JAGODNIK

Dnia 15.03.2019r. zorganizo-
wany został wyjazd „Nasza gmina 
i  nasz powiat” dla uczniów klas 
I-III z  Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w  Jagodniku Przewod-
nikiem wycieczki był pan Ryszard 
Sukiennik – długoletni, były sołtys 
wsi Trzęsówka i  Radny Powiatu 
Kolbuszowskiego. Celem wyciecz-
ki było, przede wszystkim budowa-
nie poczucia lokalnej tożsamości 
obywatelskiej.

Program wycieczki obejmował:
• odwiedziny pana Wójta 

w Urzędzie Gminy Cmolas
• wizytę w  Samorządowym 

Ośrodku Kultury w  Cmolasie 
oraz w studio Radia Cmolas

• zwiedzanie Starostwa Powiato-
wego

• wizytę w biurze Posła na Sejm 
pana Zbigniewa Chmielowca

• wizytę w  redakcji tygodnika 
„Korso”

• posiłek w  restauracji Mc Do-
nald’s.

Składamy serdeczne podzięko-
wania dla byłego Radnego Powia-
towego Sz. P. Ryszarda Sukiennika 
za okazaną życzliwość i  zaanga-
żowanie w  organizację wycieczki 
„Nasza gmina i  nasz powiat” dla 
uczniów z  NSP w  Jagodniku. Te 
chwile to nauka połączona z zaba-

wą, która z pewnością na długo po-
zostanie w pamięci dzieci.

Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy za owocną współpracę 
i  żywimy nadzieję, że będzie ona 
kontynuowana w przyszłości.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
NSP w Jagodniku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Jagodnik „Nasza Wieś”

VIII Gminny Turniej Warcabowy 
w Jagodniku

JAGODNIK

Zabawa jest nauką, nauka jest za-
bawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman 
26  lutego 2019 r w  NSP w  Ja-

godniku odbył się VIII Gminny 
Turniej Warcabowy pod hasłem 
„Nauka, relaks czy strata cza-
su?” dla uczniów kl. I-III. Celem 
konkursu była przede wszystkim 

popularyzacja zabawowej formy 
spędzania czasu wolnego wśród 
dzieci, jak również rozwijanie za-
interesowań i  uzdolnień, kształ-
towanie pozytywnych cech 
charakteru  poprzez sportową ry-
walizację oraz promocja szkoły. 
Turniej cieszył się dużym zainte-

resowaniem wśród dzieci. Odbył 
się w  dwóch etapach. Etap wstęp-
ny obejmował rozgrywki szkolne. 
Jego zadaniem było wyłonienie 
trzech reprezentantów danej szko-
ły, którzy awansowali do drugiego 
etapu-gminnego. W  VIII Gmin-
nym Turnieju Warcabowym wzię-
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ło udział 21 uczestników z  terenu 
Gminy Cmolas (SP w Hadykówce, 
SP w  Trzęsówce, SP w  Ostrowach 
Tuszowskich, SP w  Porębach Dy-
marskich, SP w  Ostrowach Bara-
nowskich, SP w  Cmolasie, NSP 
w Jagodniku). Przed rozpoczęciem 
gry uczestnicy zostali zapoznani 
z  zasadami konkursu oraz syste-
mem rozgrywek. 

Zawodników w drodze losowa-
nia przydzielono do odpowiednich 
grup. Po sześciu meczach trzech 
uczniów z największą ilością punk-
tów z  każdej grupy rywalizowało 
o  miejsca na podium. Wszystkie 
rozgrywane partie warcabowe 
przebiegały w  miłej i  przyjaznej 
atmosferze. Reprezentanci szkół 
bardzo odpowiedzialnie pode-
szli do każdego współzawodnic-
twa. Umieli przyjąć zwycięstwo jak 
i porażkę. 

Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco: 

 – I miejsce - Karol Lewandowski 
uczeń z NSP w Jagodniku,

 – II miejsce - Dominik Witas 

uczeń ze SP w  Ostrowach Ba-
ranowskich, 

 – III miejsce - Szymon Misiak 
uczeń ze SP w  Ostrowach Ba-
ranowskich. 

Nagrody wręczali: Sekretarz 
Gminy Cmolas - Pan Marian Po-
słuszny i  Pani Dyrektor Dorota 
Terlaga.  Wszystkie dzieci biorące 
udział w  konkursie zostały na-
grodzone. Nagrody i  puchary zo-
stały sfinansowane ze środków 

zebranych w  ramach 1% podat-
ku przekazane na „Nasze Jagód-
ki”. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przekazali 1 % za 2017r.

Podsumowując z  całą pewno-
ścią można powiedzieć, że  turniej 
warcabowy to nauka, relaks, ale 
nie strata czasu. Gratulujemy zwy-
cięzcom i zapraszamy w przyszłym 
roku.

Anna Kuźma
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w pływaniu

CMOLAS

W dniu 19  marca 2019 roku na pływalni krytej 
w Cmolasie odbyły się półfinały wojewódzkie Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w  pływaniu. Do zawodów zgło-
szeni byli uczniowie z  następujących szkół: SP So-
kołów Młp., SP Nr 3 Stalowa Wola, SP Nr 4 Stalowa 
Wola, SP Nr 5 Stalowa Wola, SP Nr 7 Stalowa Wola, SP 
Nr 11 Stalowa Wola, SP Nr 12 Stalowa Wola, SP Gło-
gów Młp., SP Pogwizdów, ZS Kamień, SP Nr 1 Trze-
boś, SP Trzciana, SP Nr 1 Mrowla, SP Zaczernie, SP 
Jastkowice, SP Górno (ind.), SP Nr 1 Kolbuszowa, SP 
Nr 2 Kolbuszowa, SP Cmolas, SP Majdan Królewski, 
SP Trzęsówka, SP Ostrowy Tuszowskie, Gim. Niwiska, 
SP Hucisko.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

DZIEWCZĘTA

Sztafeta 6 x 50 m 
L.p. Szkoła Czas
1. SP Sokołów Małopolski 4:03,00
2. SP Cmolas 4:31,72
3. ZS Zaczernie 4:44,09
4. SP Nr 12 Stalowa Wola 5:06,59

50 m stylem motylkowym – nie zgłoszono zawodni-
czek

50 m stylem grzbietowym 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Sowa Paulina SP Sokołów Młp. 0:56,03

50 m stylem klasycznym 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Konefał Izabela SP Sokołów Młp. 0:41,10
2. Szponar Weronika KSP w Stalowej Woli 0:41,13

50 m stylem dowolnym 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Kopeć Urszula SP Majdan Król. 0:31,13
2. Majka Malena SP Sokołów Młp. 0:35,91
3. Gumowska Aniela SP Nr 4 Stalowa Wola 0:37,56
4. Piechota Kamila SP Cmolas 0:40,19
5. Gul Roksana SP Cmolas 0:43,03

CHŁOPCY

Sztafeta 6 x 50 m 
L.p. Szkoła Czas
1. SP Głogów Małopolski 3:17,66
2. SP Cmolas 3:29,69
3. SP Nr 3 Stalowa Wola 3:30,47
4. SP Nr 4 Stalowa Wola 3:58,75
5. SP Nr 12 Stalowa Wola 4:00,69

50 m stylem motylkowym 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Procnal Adam SP Nr 4 Stalowa Wola 0:28,90
2. Gadowski Filip SP Nr 12 Stalowa Wola 0:30,75
3. Słapiński Mateusz SP Głogów Młp. 0:38,81

50 m stylem grzbietowym 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Szamański Jakub KSP w Stalowej Woli 0:29,81
2. Barański Igor SP Nr 3 Stalowa Wola 0:35,50
3. Borek Bartłomiej SP Nr 4 Stalowa Wola 0:36,41

50 m stylem klasycznym 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Siembida Adam SP Nr 12 Stalowa Wola 0:35,56
2. Sudoł Hubert SP Sokołów Młp. 0:42,56
3. Sroczyński Maksy-

milian
SP Nr 3 Stalowa Wola 0:48,18

50 m stylem dowolnym 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas
1. Strojek Mikołaj SP Głogów Młp. 0:26,12
2. Baran Krzysztof KSP w Stalowej Woli 0:26,13
3. Białek Piotr SP Głogów Młp. 0:28,38
4. Gajda Filip SP Nr 3 Stalowa Wola 0:30,97
5. Lubera Michał SP Cmolas 0:31,34
6. Starzec Wiktor SP Cmolas 0:32,10

XIV Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy 
Obcojęzycznej

TRZĘSÓWKA - 
WERYNIA

„Wie viele Sprachen du sprichst, so-
oft bist du Mensch” 
“Iloma językami władasz, tylekroć 
jesteś człowiekiem“ 

Johann Wolfgang Goethe
Jak corocznie 19  marca 2019r. 

w  Zespole Szkół Agrotechniczno-
-Ekonomicznych w  Weryni od-
był się Powiatowy Konkurs Poezji 
i Prozy Obcojęzycznej.

Celem konkursu jest upo-
wszechnianie języków obcych 

i  literatury obcojęzycznej, zachę-
canie młodzieży do zdobywania 
umiejętności językowych oraz 
rozwijanie swoich pasji. Ocenie 
podlegała przede wszystkim in-
terpretacja utworu, swoboda i eks-
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Osiągnięcia sportowe uczniów 
SP Trzęsówka

TRZĘSÓWKA

Świetna passa siatkarzy ze Szko-
ły Podstawowej w Trzęsówce nadal 
trwa. Po wygraniu gminnych eli-
minacji a  następnie powiatowegu 
turnieju w  piłce siatkowej chłop-
ców w  kategorii roczników 2003-
2005 reprezentanci szkoły w  dniu 
28.03.2019 roku uczestniczyli 
w kolejnym etapie tych rozgrywek. 
Turniej w Ropczycach dawał prze-
pustkę dwóm najlepszym druży-
nom do półfinału wojewódzkiego.

Chłopcy po bardzo wymaga-
jącym i  wyczerpującym turnieju 
w którym cztery najlepsze drużyny 
z  rejonu ropczycko-szędziszow-
skiego rywalizowały ze sobą sys-

temem "każdy z  każdym" 
zajęli drugie miejsce, ustępując tyl-

ko drużynie gospodarzy i awanso-
wali do półfinałów wojewódzkich.

SP w Trzęsówce

presja wykonania, poprawność 
językowa oraz pamięciowe opano-
wanie tekstu.

Uczennice SP w Trzęsówce bra-
ły także udział w  tym konkursie 
przedstawiając wiersze w  języku 
niemieckim. Natalia Mazur z  kl. 

III Gimnazjum zajęła III miejsce 
w  kategorii szkół podstawowych 
i  gimnazjalnych. Natalka pięknie 
wyrecytowała wiersz wielkiego 
poety niemieckiego Johanna Wol-
fganga Goethe „Liebende schre-
ibt”. Świetnie sprawdziły się także 

uczennice Brygida Czajkowska z kl. 
III G oraz Kinga Stępień z kl. VIII 
recytując wiersz Juliana Tuwima 
„Über Herrn Lalarer”.

Gratulujemy i  życzymy dal-
szych sukcesów! 

Renata Gaweł

I miejsce dla uczennicy Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Jagodniku 

w XII Wojewódzkim Konkursie 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”

JAGODNIK - 
KOLBUSZOWA

jej rodzinie”. Komi-
sja Jury przyznała 
I  miejsce uczennicy 
Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w  Ja-
godniku Karolinie 
Panuś. Gratulujemy 
i  życzymy dalszych 
sukcesów! 

Aneta Guźda

17  stycznia 2019r. w  Miej-
skim Domu Kultury w  Kolbuszo-
wej odbyła się uroczysta gala XII 
wojewódzkiego konkursu dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej „Ta-
jemnica Świąt Bożego Narodzenia”. 
Jego organizatorami był Zespół 
Szkół Specjalnych w  Kolbuszowej 
Dolnej wraz ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Iskierka” w  Kolbuszowej 
Dolnej. Celem konkursu było 
upowszechnianie wśród dzieci 
i  młodzieży tradycji związanych 
z  Bożym Narodzeniem, propago-
wanie twórczości plastycznej i mu-
zycznej oraz integracja środowiska. 
W  tegorocznym konkursie szko-
łę w  Jagodniku reprezentowało 3 
uczniów w  kategorii plastycznej, 
której tematem były „Święta w mo-
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„Na promyku słońca, tuż po pierw-
szej burzy,
przyszła do nas wiosna z  dale-
kiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpa-
ki,
witały ją także wszystkie przedszko-
laki…”

21 marca b.r. do Niepubliczne-
go Przedszkola „Jagódka” zawitał 
niesamowity gość ubrany w piękną 

kolorową suknię, kapelusz i  z  ko-
szem kwiatów - Pani Wiosna. 
Kolorowa pani przygotowała dla 
dzieci niespodzianki oraz różne 
zadania - chciała m.in. sprawdzić 
czy najmłodsi znają oznaki wiosny 
i jak sobie radzą z liczeniem. Dzieci 
również bawiły się z Panią Wiosną 
przy dźwiękach wesołych melodii. 
„Wiosna” zaprosiła wszystkich do 
wspólnego pochodu z  kukłą Ma-

rzanny. Przedszkolaki wyruszyły 
w radosny pochód powitania wio-
sny. Kulminacją było wrzucenie 
Marzanny do pobliskiego stawu 
symbolizując tym samym odejście 
zimy i powitanie wiosny.
„Marzanno, Marzanno! Już nie 
chcemy ciebie! Niech świeci nam 
słonko na wiosennym niebie!”

SP w Jagodniku

Wiosna w JagodnikuJAGODNIK

Znaleźć czas i otworzyć się na drugiego człowieka!
Każdy dzień jest pewnego ro-

dzaju realizacją zadań, planów 
i niejednokrotnie „gonitwą” za co-
dziennością. Ważne jest to, żeby 
w  zgiełku tych wszystkich spraw 
znaleźć czas i  otworzyć się na 
drugiego człowieka, który niejed-
nokrotnie żyje w  cieniu tej naszej 
codzienności. W  oddziaływaniach 
wychowawczych wiele uwagi po-
święcamy uwrażliwianiu naszych 
uczniów na potrzeby innych, 
a  szczególnie dzieci i  starszych 
osób. Przynosi to wymierne efekty, 
z czego jesteśmy dumni. Ogromne 
zaangażowanie uczniów, rodziców  
i pracowników szkoły w  akcje 
charytatywne od lat organizo-
wane w  naszej szkole, to jeden  
z wielu przejawów troski i  pomo-
cy tym, którzy tego potrzebują. 
W  ostatnim czasie otrzymaliśmy 
szczególne podziękowanie małej 
Majki i jej Rodziców za nieocenio-

ne zaangażowanie w  akcję zbiórki 
plastikowych nakrętek oraz ogrom 
ciepła każdego dnia, jaki spotykają. 
Wyrażając swą wdzięczność zacy-
towali Pabla Picassa „Sensem życia 
jest znaleźć swój dar. Celem życia 

jest oddanie tego daru innym.” 
Oby każdy z nas znalazł sens swo-
jego życia i  potrafił choćby małą 
cząstkę ofiarować innym.

Renata Krakowska
Szkoła Podstawowa w Cmolasie
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20  marca 2019r. uczniowie za-
interesowani rozwijaniem swo-
ich talentów i  pasji artystycznych, 
uczestniczyli w  warsztatach pla-
stycznych zorganizowanych przez 
p. Renatę Krakowską w  Szkole 
Podstawowej im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w  Cmolasie. Głównym 
celem warsztatów było rozwijanie 
i kształtowanie uzdolnień plastycz-
nych, wyobraźni i  ekspresji twór-
czej w  malarstwie akrylowym na 
płótnie. To niesamowita przygoda 
uzdolnionych młodych artystów, 
którzy z  odwagą i  ogromnym za-
angażowaniem podjęli się trudu 
tworzenia. Efekty ich pracy będą 
zaprezentowane na wystawie, jak 
również powiększą zbiory dotych-
czasowej działalności plastycznej 
uczniów. 

SP Cmolas

„Nasi sąsiedzi - podniebne wa-
riacje" - to tytuł IX Międzynaro-
dowego Konkursu Plastycznego, 
na który ze Szkoły Podstawowej 
im. prof. Jana Czekanowskiego 
w  Cmolasie zostało regulamino-
wo przesłane 10 prac plastycznych: 
Aleksandry Marut (V a), Natalii 
Kosiorowskiej (V a)Magdaleny Ja-
dach (V a), Amandy Faryniarz (V 
a), Zuzanny Szostak (VI b), Pio-
tra Chmielowca (VI b) - opiekun 
p. Alina Stec oraz Julii Maciąg (I 
a  Sp), Gabrieli Kiwak (III c klasa 
gimnazjalna), Karoliny Mokrzyc-
kiej (III c klasa gimnazjalna), Darii 
Czachor (III c klasa gimnazjalna) 
- opiekun p. Renata Krakowska. 
Do udziału w  wystawie zakwalifi-
kowały się prace: Zuzanny Szostak 
i Gabrieli Kiwak.

Gratulujemy i  życzymy dal-
szych sukcesów!

Młodzi artyści na warsztatach 
plastycznych

CMOLAS

Prace plastyczne uczniów na wystawie 
Międzynarodowego Konkursu 

Plastycznego

CMOLAS – 
RZESZÓW

Autor: Gabriela Kiwak - III c klasa gimnazjalna
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Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące OO. Benedyktynów 
w Łodzi zorganizowało Ogólnopol-
ski Konkurs Plastyczny pod hasłem 
„W bajkowym świecie Mikołajka, 
Asterixa, Tintina…”. Szkoła Pod-
stawowa im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w  Cmolasie zgłosiła 
do konkursu 24 prace w  różnych 
technikach plastycznych następu-
jących uczniów; z klasy 4a: Amelia 
Maciąg, Szymon Kiwak, Gabriela 
Skrzypczak, Jagoda Urban, Mag-
dalena Ruman, Natalia Małek, Da-
wid Guźda, Nikodem Wilczyński; 
z  klasy 4b: Klaudia Chmielewska, 
Milena Mycek, Wiktoria Kaczmar-
ska, Wiktoria Wiącek, Mateusz 
Janus, Emilia Faryniarz, Roksana 
Drapała; z klasy 5a: Natalia Kosio-
rowska; z  klasy 5b: Karolina Stec; 
z klasy 6a: Patrycja Lampart, Daria 

Misiak; z  klasy 6b: 
Alicja Darasz, Zu-
zanna Szostak, Ame-
lia Małek, Patryk 
Witas, Katarzyna Ru-
man – opiekun Alina 
Stec. Uczniowie na 
swoich rysunkach 
przedstawili postacie 
lub scenki z powieści 
oraz komiksów fran-
cuskich i  belgijskich 
autorów. Mimo du-
żej konkurencji, Ka-
rolina Stec z  klasy 
5b zajęła I  miejsce 
w  swojej kategorii 
wiekowej. Serdecznie 
gratulujemy i  życzy-
my dalszych sukce-
sów! 

SP Cmolas 

W dniu 14.03.2019r. w  Urzę-
dzie Gminy w Cmolasie odbyły się 
gminne eliminacje Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
Eliminacje przeprowadził przed-
stawiciel KP PSP w  Kolbuszowej 
st. kpt. Paweł Tomczyk.  Celem 
tego turnieju jest popularyzowa-
nie wśród dzieci i młodzieży prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek poża-
ru, umiejętności posługiwania się 
sprzętem pożarniczym, wiedzy na 
temat techniki pożarniczej, orga-
nizacji ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i  tradycji ruchu stra-
żackiego. Uczestnicy startowali 
w  dwóch kategoriach wiekowych: 
I grupa – uczniowie klas I-VI szkół 
podstawowych, II grupa – ucznio-
wie szkół podstawowych klasy VII-
-VIII oraz klasy gimnazjalne.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie w eliminacjach gmin-

nych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 2019 zajęli na-
stępujące miejsca:
• I miejsce – Konrad Wilk (I gru-

pa)
• II miejsce – Maksymilian Za-

groba (I grupa)

• I miejsce – Katarzyna Mazur 
(II grupa)

Katarzyna i  Konrad zakwalifi-
kowali się do eliminacji powiato-
wych, które odbędą się 24.04.2019 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej.

Opiekun: Marek Wilk

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”

CMOLAS

W bajkowym świecie…CMOLAS - ŁÓDŹ
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5  lutego 2019r., tradycją mi-
nionych lat, w  SP w  Trzęsówce 
odbyła się niecodzienna uroczy-
stość – święto Dnia Seniora. Sala 
widowiskowo– sportowa zapełniła 
się licznie zgromadzonymi gośćmi 
– Babciami i  Dziadkami. Na spo-
tkanie przybyli także zaproszeni 

przedstawiciele społeczności wsi 
i  gminy. Gorące życzenia, pięknie 
wygłoszone wiersze, zaśpiewa-
ne piosenki wyrażały wielką mi-
łość wnuków do babć i  dziadków. 
Ozdobą występów dzieci był kon-
cert kapeli Raniżowianie, którzy 
skoczną muzyką poderwali Se-

niorów do tańca. Goście również 
chętnie odwiedzili szkolną izbę pa-
miątek historycznych wspominając 
z  sentymentem dawne, zamierz-
chłe czasy. Wszystkim Babciom 
i  Dziadkom życzymy jeszcze raz 
STO LAT!

SP w Trzęsówce

Miło być babcią i dziadkiemTRZĘSÓWKA

Pokaz druku 3DTRZĘSÓWKA

Ciekawy sposób na powitanie 
Wiosny został zaprezentowany 
w SP w Trzęsówce. 21 marca 2019r 
w  pracowni informatycznej został 
zorganizowany pokaz druku 3D 
oraz innych ciekawych projektów 
realizowanych przez Bartka z  kl. 
VIII i  pana Wojtka. Zaprosze-
ni na pokaz uczniowie i  nauczy-
ciele mieli okazję zapoznać się 
z  przebiegiem procesu wydruku 
przestrzennego od fazy pomysłu, 
projektowania,  druku, do gotowe-
go przedmiotu. Oprócz druku 3D 
uczniowie zapoznali się również 
z  działaniem zaprezentowanego 

Dnia 13 stycznia 2019r. w Szko-
le Podstawowej im. Zygmunta No-
wakowskiego w  Trzęsówce odbyła 
się uroczysta Gala XVII Festiwalu 
Teatrów. W  zimowy, śnieżny wie-
czór, zgromadzonych licznie na 
sali widowiskowo – sportowej go-
ści, w  krainę teatru wprowadziła 
absolwentka szkoły, Beata Łysik, 

piosenką „Pół kroku stąd” z  baj-
ki „Vaiana”. Następnie gospodarz 
uroczystości, pan Krzysztof Wro-
na, witając wszystkich serdecznie, 
poprzez wiersz o teatrze i sentencję 
łacińską: „Ars ario gemmisque pror 
(sztuka cenniejsza od złota i  dro-
gich kamieni) docenił wartość sztu-
ki samej w sobie, gdyż rozwija ona 

naszą wyobraźnię, strefę emocjo-
nalną, stwarza możliwości do tego, 
by … poznać samego siebie. Przy-
taczając słowa z  zakończenia XVI 
Festiwalu: „Dobry teatr to nie tylko 
kwestia środków, ale przede wszyst-
kim zapału twórców” dowiódł, że 
przegląd ten cieszy się niesłabną-

Gala Festiwalu TeatrówTRZĘSÓWKA 

przez Bartka plotera rysującego 
jego własnej konstrukcji. Chętni 

mogli też sprawdzić się w sterowa-
niu małymi robotami.

SP w Trzęsówce
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cym zainteresowaniem wykonaw-
ców, nauczycieli i publiczności.

Po uroczystym powitaniu za-
proszonych gości, prowadzące 
panie: Natalia Wrona i  Beata Ły-
sik przybliżyły w  zarysie historię 
teatru, podając dane statystyczne 
XVII Festiwalu. W 17 – stu prezen-
tacjach na scenie zaprezentowało 
się 203 aktorów z 10 szkół z powia-
tu kolbuszowskiego. W pracę z nimi 
zaangażowało się 41 nauczycieli 
i  jak zawsze niezliczona liczba ro-
dziców. Prezentacje trwały w sumie 
435 minut, co daje ponad 7 godzin 
nieprzerwanego spektaklu. Mate-
riał festiwalowy tradycyjnie zapisa-
ny został na pamiątkowych płytach 
w  systemie DVDrom, a  od tego 
roku również DVD z plikami MP4.
Po zakończeniu Gali, jak co roku, 3 
takie płyty trafiły do publiczności 
w formie losowania.

Przedstawienia teatralne oglą-
dało i  oceniało profesjonalne jury 
w składzie: pani Renata Draus, pani 
Justyna Niepokój – Gil oraz pani 
Barbara Burek. Jury podsumowa-
ło XVII Festiwal Teatrów, po czym 
postanowiło przyznać: w  kategorii 
Przedstawienia – 5 wyróżnień, 3 
miejsca trzecie, 4 miejsca drugie, 
4 miejsca pierwsze, jedno Grand 
Prix, 3 wyróżnienia za Realizację 
(w tym jedno Grand Prix), 8 wyróż-
nień w kategorii Aktor.
Nagrody w kategorii „Aktor” 

Za odwagę sceniczną i  brak 
tremy nagrodzono najmłodszych 
aktorów - Kasię Czachor i  Adama 
Pakłosa. Nagrody ufundowali pań-
stwo Maliborscy.

Jury w tej kategorii przyznało 8 
wyróżnień: 
• Weronika Kaczmarska za rolę 

Calineczki
• Oskar Czachor za rolę Dicka
• Karolina Bujak za rolę gospo-

dyni
• Anna Wiśniewska za rolę wróż-

ki
• Julia Mierzejewska za rolę nar-

ratora
• Kamila Tetlak za rolę staruszki
• Oliwia Wojdyłło za rolę klientki
• Magdalena Wilk za role: córki, 

Kryśki i grabarza
Dyrektor szkoły, pan Krzysztof 

Wrona, z  pomocą wyróżnionych 
aktorów: Oskara Czachora i  Mag-
daleny Wilk dokonał losowania ter-
minów występów XVIII Festiwalu 
Teatrów, który rozpocznie się 17 li-
stopada i zakończy 1 grudnia 2019 r. 
W  losowaniu zostały przydzielone 
terminy wszystkim szkołom biorą-
cym udział w XVII Festiwalu, nato-
miast grupy teatralne, które zgłoszą 
się dodatkowo, zostaną dolosowane 
przed 17 listopada.

Wyróżnienia w kategorii 
„Realizacja”

• „Romeo i  Julia” – SP w  Trzę-
sówce, za reżyserię i scenariusz 

nagrodę odebrała pani Stanisła-
wa Magda

• „Diabolina” – SP w Trzęsówce, 
za kostiumy nagrodę odebrała 
pani Magdalena Pluta-Ślusarz

• Grand Prix – „Ale nic mi nie 
jest”, Klub Absolwentów Szko-
ły Podstawowej w  Trzęsówce, 
nagrodę odebrała absolwentka 
naszej szkoły, autorka scenariu-
sza, Magdalena Wilk
Nagrodzeni w kategorii 

„Przedstawienia”
Kategoria klas 0-III

• Wyróżnienie – „Królewna się 
nudzi” – SP w Jagodniku

• Wyróżnienie – „Szewczyk Dra-
tewka” – SP w Siedlance

• Wyróżnienie – „Bajka o dobro-
ci” – II miejsce – Przedszkole 
Niepubliczne Ochronki św. Jó-
zefa w Cmolasie

• III miejsce – „Baśniowy amba-
ras” – SP w Trzęsówce

• II miejsce – „Jaś i  Małgosia 
w  wersji ekologicznej” – SP 
w Ostrowach Tuszowskich

• II miejsce – „Szczęście jest 
wśród nas” – SP w Jagodniku

• I miejsce – „Calineczka” – SP 
w Ostrowach Baranowskich

Kategoria klas IV–VIII szkoły 
podstawowej
• Wyróżnienie – „Mamo, umie-

ram…” – SP w Trzęsówce
• III miejsce – „O staruszku, 

staruszce i  złotej rybce” – SP 
w Siedlance

• III miejsce – „Narcyz” – SP 
w Porębach Dymarskich

• II miejsce – „Karaluchy” – SP 
w Hadykówce

• I miejsce – „Tajemniczy ogród” 
– SP w Cmolasie

• I miejsce – „Romeo i Julia” – SP 
w Trzęsówce

Kategoria klas gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
• Wyróżnienie – „Kopciuszek 

– historia prawdziwa” – SP 
w Cmolasie

• II miejsce – „Diabolina” – SP 
w Trzęsówce
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• I miejsce – „Pod Białym Orłem” 
– SP nr2 w Kolbuszowej

• Grand Prix – „Ale nic mi nie 
jest” – Klub Absolwentów Szko-
ły Podstawowej w Trzęsówce

Nagrodę publiczności otrzyma-
ło przedstawienie „Diabolina” z SP 
w  Trzęsówce. Uczniowie zostali 
nagrodzeni przez sponsora, repre-
zentanta firmy przewozowej Bujak 
– Bus, panią Bożenę Bester.

Tegoroczną Galę uświetniły 
występy uczniów i  absolwentów 
szkoły oraz zaproszonych gości. 
Grupa „Na przycki”, w  skład któ-
rej wchodzą uczniowie klasy VII, 

w  przedstawieniu „Wielkie scyn-
ście” przybliżyła wszystkim tradycję 
wróżb andrzejkowych. 

Zebranym zaprezentował się 
zespół instrumentalny ze Szkoły 
Muzycznej I  stopnia w  Niwiskach, 
przygotowany przez pana Kamila 
Pezdę, wykonując utwór pt. „La La 
Land” . Z kolei uczeń szkoły w Trzę-
sówce Konrad Krupa uczęszczający 
również do szkoły muzycznej w Ni-
wiskach wykonał utwór pt. :Dajana”. 
Ubiegłoroczne absolwentki szkoły, 
tworzące grupę FLOW, zaprezen-
towały układ taneczny do piosenki 

szwedzkiej piosenkarki Zary Lars-
son „Aint My Fault”.

Na koniec specjalne podzięko-
wania i  gratulacje dla dyrektora 
szkoły, pana Krzysztofa Wrony oraz 
wszystkich, którzy przez siedemna-
ście lat współtworzą festiwal złożył 
wice wójt gminy Cmolas, pan Le-
sław Budzisz.

Wszystko co dobre ma swój po-
czątek i koniec, tak też i XVII Festi-
wal Teatrów został zakończony. Na 
kolejne spotkania z  teatrem zapra-
szamy za rok.

 SP Trzęsówka 

To, czego dzieci potrzebują w  obfi-
tości, dostarczają dziadkowie. Dają 
bezwarunkową miłość, dobroć, cier-
pliwość, poczucie humoru, komfort, 
lekcje życia. Oraz co najważniejsze 
– ciasteczka. 

(Rudolph Giuliani)
Dzień Babci i  Dziadka to jed-

ne z  najpiękniejszych dni w  roku. 
W  tych dniach Babcie i  Dziadko-
wie obdarzani są przez wnuczęta 
szczególnymi dowodami miłości.

W dniu 19 stycznia 2019 r. cała 
społeczność szkolna SP w  Hady-
kówce oraz szanowni Seniorzy 
tejże wsi zgromadzili się w  bu-
dynku remizy OSP, aby wspólnie 
świętować Dzień Babci i  Dziadka. 
Seniorzy zasiedli w  pięknie ude-
korowanej sali przy gustownie 
nakrytych stołach, aby podziwiać 
występy swoich wnucząt. Na część 
artystyczną złożyły się wiersze 

i  piosenki w  wykonaniu dzieci 
z oddziału przedszkolnego, Jasełka, 
w których poszczególne role odgry-
wali uczniowie klas 0–III oraz wy-
stępy uczniów, którzy brali udział 
w  Festiwalu Mowy Lasowiackiej. 
Babcie i Dziadkowie z zaciekawie-
niem oglądali grę małych aktorów, 
ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich adresem. 
Po części artystycznej przyszedł 
czas na ciepłe słowa, życzenia, po-
dziękowania oraz upominki przy-
gotowane przez kochane wnuczęta. 
Spotkanie uświetnili swoją obec-
nością: Eugeniusz Galek – wójt 
gminy Cmolas, Halina Rozmus- 
Kosiorowska – prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Cmolas, ks. 
Mariusz Bilski – katecheta szkolny. 
Uroczystość przebiegła w  miłej 
i  serdecznej atmosferze. Wspólny 
poczęstunek przygotowany przez 

Radę Rodziców pod przewodnic-
twem pani Ireny Kosiorowskiej, 
stanowił ucztę dla podniebienia 
wszystkich seniorów, gości oraz 
grona pedagogicznego. Dopełnie-
niem tych mile spędzonych chwil 
był występ kapeli z  Huty Komo-
rowskiej, która zaśpiewała piękne 
kolędy i  niektóre zapomniane już 
pastorałki. Nie zabrakło również 
wspólnego kolędowania.

Takie dni jak ten pozwalają na 
wielopokoleniową integrację. Naj-
lepiej wyrażą to słowa piosenki: 
Rodzinne tradycje pielęgnować 
trzeba, babcia, mama, wnuczka – 
inaczej się nie da! Mamy nadzie-
ję, że ten dzień długo pozostanie 
w pamięci wszystkich uczestników 
uroczystości. Dziękujemy rodzi-
com, którzy okazali dużą pomoc 
w przygotowaniu tej imprezy.

L.M

Babciu, Dziadku pamiętamy…HADYKÓWKA
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Finał już siódmej edycji „Po-
wiatowego Konkursu Matema-
tycznego 1 z  10 o tytuł Mistrza 
Logicznego Myślenia odbył się 
w  czwartek (28  marca) w  Szkole 
Podstawowej w  Cmolasie. Wzięło 
w nim udział 44 uczniów ze szkół 
podstawowych z  terenu powiatu 
kolbuszowskiego. Konkurs prze-
biegł w  dwóch etapach. Po części 
pisemnej przyszła pora na część 
ustną, którą niczym Tadeusz Sznuk 
poprowadziła pani Maria Bryk - 
nauczycielka matematyki ze Szkoły 
Podstawowej w  Cmolasie. W  tym 
roku konkurs realizowany był 
również w  „Polskiej Szkole Leu-
ven im. Wisławy Szymborskiej”, 
gdzie w Belgii pod czujnym okiem 

pani dyrektor Elżbiety Grabiec, 
uczniowie zmagali się z zadaniami 
matematycznymi. Relację wideo 
z  wydarzenia w  Cmolasie mogły 
oglądać dzieci ze szkoły w Leuven. 
Realizacja tych działań pozwoli 
obu szkołom na zaciśnięcie więzi 
dzieci przebywających w  Polsce 
z  tymi, którzy przebywają poza 
granicami naszego kraju. Szkoła 
w Cmolasie rozpoczęła w ten spo-
sób współpracę ze szkołą w Belgii. 

Podczas realizacji konkursu 
można było również spróbować 
świeżych owoców i  soków w  ra-
mach realizacji „ Programu dla 

szkół” skierowanego na promocję 
zdrowej żywności. Produkty do de-
gustacji przekazane zostały przez 
Spółdzielnię Ogrodniczo – Pszcze-
larską w Tarnobrzegu.

Wyniki konkursu
1 miejsce - Michał Mikoś – 

Szkoła Podstawowa w Cmolasie
2 miejsce - Błażej Książek – 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbu-
szowej

Pozostali finaliści:
• Julia Łakomy - Szkoła Podsta-

wowa nr 1 w Kolbuszowej
• Piotr Sączawa - Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Kolbuszowej

Program edukacyjny „Zawsze Razem”HADYKÓWKA

W roku szkolnym 2018/2019 
Szkoła Podstawowa w Hadykówce 
przystąpiła do udziału w  Progra-
mie edukacyjnym: „Zawsze Ra-

zem”, skierowanym do uczniów 
klas „0”, realizowany przez Pań-
stwowy Powiatowy Inspektorat Sa-
nitarny w Kolbuszowej.

Celem programu jest propago-
wanie zdrowego stylu życia, prze-
strzegania zasad higieny, szerzenie 
wiedzy na temat chorób zakaźnych 
ale przede wszystkim uczenie to-
lerancji wobec osób chorych, jak 
również wiedzy na temat zachowa-
nia w  sytuacji zagrożenia zdrowia 
i  życia. Program skierowany jest 
także do rodziców uczniów, gdzie 
szczególny nacisk kładzie się na 
stosowanie środków psychoaktyw-
nych i ich wpływ na życie i zdrowie 
człowieka i  jego bliskich. Program 
jest realizowany przez pedagoga 
i zaproszonych prelegentów.

KM

Powiatowy Konkurs Matematyczny 
1 z 10 o tytuł Mistrza Logicznego 

Myślenia

CMOLAS
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• Ignacy Janus - Szkoła Podsta-
wowa w Cmolasie

• Jacek Grosiak – Szkoła Podsta-
wowa w Woli Rusinowskiej

• Julia Szypuła – Szkoła Podsta-
wowa w Lipnicy

• Paweł Urbaniak – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Kolbuszowej

• Arkadiusz Maziarz - Szkoła 
Podstawowa w Cmolasie

• Kacper Łuc - Szkoła Podstawo-
wa w Woli Rusinowskiej

Patronat honorowy na konkur-
sem objął Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, a  patronat me-
dialny: „Tygodnik Korso Kolbu-
szowskie” i „Radio Cmolas”. 

E. Łagoda

W niedzielne popołudnie 
17  marca 2019  r. w  Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie 
obejrzeliśmy spektakl pt. „Tajem-
niczy Ogród” w wykonaniu grupy 
teatralnej ze Szkoły Podstawowej 
w  Cmolasie. To piękna i  wzru-
szająca historia Mary i  Colina 
– o  przyjaźni, miłości i  pokony-
waniu własnych słabości. W  pięk-
nej scenerii magicznego ogrodu 
młodzi aktorzy: Gabriela Guźda, 
Aleksandra Szuban, Anna Myszka, 

Oliwia Urban, Konrad Wilk, Karol 
Pakłos, Oskar Czachor, Jakub Wilk 
i  Michał Szostak przypomnieli, 
co tak naprawdę jest ważne w  ży-
ciu każdego człowieka – zdrowie, 
rodzina, odpowiedzialność oraz 
marzenia, które mogą się spełnić, 
jeśli się w nie wierzy. W pracę nad 
spektaklem zaangażowani byli tak-
że nauczyciele z  SP w  Cmolasie: 
reżyseria: Edyta Urban i  Halina 
Guściora, scenografia Renata Kra-
kowska, muzyka: Tomasz Wilk. 

Po przedstawieniu na scenie Alek-
sandra Szuban zaśpiewała piosen-
ki pt. „Jeśli tylko chcesz to mieć” 
i  „Szabada” oraz Joanna Myszka 
piosenki pt. „Słowa na wiatr” i „Do 
słońca leć”. Końcowym akcentem 
artystycznych prezentacji był de-
biutancki występ Grupy Tanecznej 
ze SP w Cmolasie. Widowisko cie-
szyło się dużym zainteresowaniem, 
sala była wypełniona po brzegi.

SOK Cmolas

CMOLAS „Tajemniczy ogród” w SOK w Cmolasie



Fotorelacja z Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

Bal z Cyganami 2019 – Grupa Misie

Bal z Cyganami – Grupa BiedronkiBal z Cyganami

Dzień Babci i Dziadka 2019

Dzień Wody

Jasełka w wykonaniu Grupy Misie

Pożegnanie zimy – Grupa Misie i Grupa BiedronkiPożegnie zimy


