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

bez naruszenia zasadniczej myśli Autora.

Pływalnia kryta w  Cmolasie 
w maju bieżacego roku świętowała 
piękny Jubileusz 20-lecia istnienia. 
Pływania OWiR, która już na dobre 
wpisała się w bazę sportowo-rekre-
acyjną gminy, powiatu jak i  wo-
jewództwa była wielką nowością 
w 1999 roku, kiedy to dzięki stara-

niom Wójta Gminy Cmolas Pana 
Eugeniusza Galka, została oddana 
do użytku. Przez te wszystkie lata 
obiekt przeszedł wiele zmian, za-
równo pod względem funkcjonal-
nym jak i wizualnym. Od lat wciąż 
świadczy swoje usługi w  zakresie 
nauki i  doskonalenia pływania 

oraz umożliwia aktywne spędzanie 
wolnego czasu dla wszystkich swo-
ich klientów. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim naszym klientom za zaufanie 
i zapraszamy do korzystania z na-
szych usłg w przyszłości. 

OWIR

20-lecie Pływalni w CmolasieCMOLAS
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18 czerwca 2019r. w  Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie odbył się Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. W tym dniu 
17 par małżeńskich z  terenu gmi-
ny Cmolas świętowało swoje Złote 
Gody. 

Złote Gody to niezwykłe wyda-
rzenie nie tylko dla Jubilatów, ale 
również dla ich rodzin oraz przyja-
ciół, to 50 lat nieprzerwanego, har-
monijnego pożycia małżeńskiego. 
Prawdziwe zgodne i  dobre mał-
żeństwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe zawieruchy, by 
po latach zyskać wzajemne zrozu-
mienie, tolerancję i szacunek.

W tej jakże ważnej uroczysto-
ści oprócz dostojnych Jubilatów 
i  ich rodzin uczestniczyli również 
zaproszeni goście: Pan Zbigniew 
Chmielowiec - Poseł na Sejm RP, 
Pan Eugeniusz Galek - Wójt Gmi-
ny Cmolas, który przywitał wszyst-
kich zgromadzonych, Pan Marian 
Posłuszny - Sekretarz Gminy Cmo-
las, Pan Ryszard Warzocha - Prze-
wodniczący Rady Gminy Cmolas, 
Pani Edyta Kus-Mokrzycka - Dy-
rektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie, sołtysi – Tere-
sa Krzysztofińska, Teresa Maciąg, 
Krzysztof Sochacki, Jerzy Magda, 
Jarosław Rzeszutek, Lesław Lip-
czyński oraz pracownicy Urzędu 
Gminy.

Z różnych względów nie wszyst-
kie jednak pary Jubilatów mogły 
przybyć na uroczystość. Wszyst-
kim obecnym Jubilatom wyrazy 
głębokiego szacunku oraz życze-
nia dobrego zdrowia, pomyślności 
i  pogody ducha na dalsze szczę-
śliwe lata wspólnego życia złożył 
Wójt Gminy Pan Eugeniusz Galek. 

Słowa uznania pod adresem 
dostojnych Jubilatów, podziękowa-
nia za godne i długie pożycie mał-
żeńskie złożył również Pan Marian 
Posłuszny Sekretarz Gminy Cmo-
las. Do gratulacji i życzeń zdrowia 
oraz szczęścia rodzinnego dołączy-

li się również pozostali zaproszeni 
goście.

Po wystąpieniach przedsta-
wicieli władz samorządowych 
nastąpił podniosły moment uho-
norowania dostojnych Jubilatów 
medalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Aktu dekoracji medalami dokonał 
Pan Eugeniusz Galek Wójt Gmi-
ny Cmolas. Dostojnym Jubilatom 
zostały wręczone również kwia-
ty i  prezenty. Po oficjalnej czę-
ści uroczystości przyszła pora na 
symboliczną lampkę szampana, 
wniesiono toast za zdrowie Jubila-
tów. Uroczystość uświetnił występ 
Zespołu Dzikowianie. Wspólny 
obiad był okazją do wspomnień 
i rozmów.

W tym roku Jubileusz 50-le-
cia pożycia związku małżeńskiego 
świętowały następujące pary:
1) Maria i Edward Wilk
2) Irena i Bronisław Jachyra
3) Maria i Emil Wójcik
4) Emilia i Józef Duracz
5) Helena i Kazimierz Zaskalscy
6) Maria i Czesław Babiarz
7) Stanisława i Piotr Bąk
8) Henryka i Adam Maciąg
9) Małgorzata i Karol Posłuszni
10) Wanda i Józef Wdowiak
11) Alina i Ryszard Gacek
12) Krystyna i Eugeniusz Babiarz
13) Stanisława i Czesław Ozga
14) Stanisława i Stanisław Wilk
15) Natalia i Józef Skiba
16) Stanisława i Marian Magda
17) Janina i Bolesław Piechota

Wiesława Jadach

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego

GMINA CMOLAS
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W dniu 9 maja 2019 r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w  Cmo-
lasie odbyło się spotkanie pt.” 
W  bibliotece ciekawie spędzisz 
czas” uczniów z klasy I Szkoły Pod-
stawowej w Cmolasie.

Uczniowie, zapoznali się ze 
strukturą biblioteki i specyfiką pra-
cy bibliotekarza oraz zgromadzo-
nego księgozbioru książek. Mieli 
okazję wysłuchać opowiadania 
pt. „Basia i  biblioteka” możliwość 
wcielenia się w  osobę ilustratora 
książek wykonując własnoręcznie 
ilustrację do ulubionej książki. 

W  sali wystawowej dzieci 
mogły podziwiać wystawę prac 
plastycznych pt. „Nasza mała oj-
czyzna- moja miejscowość i  oko-
lice” swoich kolegów ze świetlicy 
szkolnej. 

W Filii w  Ostrowach Tuszow-
skich także zorganizowano wysta-
wę prac plastycznych i  rękodzieła 
artystycznego Pani Natalii Maciąg, 
którą można było podziwiać do 
końca czerwca.

W dniu 14 maja 2019 r. w Filii 
w Ostrowach Tuszowskich odbyło 
się spotkanie uczniów kl 0 ze Szko-
ły Podstawowej jest to cykliczna 
forma spotkań związanych z  gło-
śnym czytaniem bajek dla dzieci. 
Uczniowie mogli posłuchać bajki 
„Franklin i  książka z  biblioteki” 
oraz „Kubusiu Puchatku i  jego 
wiosennych przygodach. Kącik 
zabaw cieszył się w  wśród dzieci 
dużym zainteresowaniem, gdzie 
mogły układać puzzle, klocki i grać 
w gry planszowe.

W tym dniu także odbyły się 
warsztaty plastyczne dla uczniów 
klas II i III podczas których ucznio-
wie wykonywali kompozycje wio-
sennych bukietów z bibuły.

7 maja 2019 r. w Filii w Trzęsów-
ce odbyło się spotkanie z uczniami 
klasy 0 i  I ze Szkoły Podstawowej. 
Uczestnicy spotkania zapozna-
li się z  pracą bibliotekarza. Dzie-
ci chętnie grały w  gry planszowe 

oraz układały puzzle. Po zabawie 
uczniowie wysłuchali kilku bajek 
z  kolekcji bajek Ezopa, z  których 
wyciągnęły bardzo pouczające mo-
rały. Mali goście opuścili bibliotekę 
uśmiechnięci i zadowoleni.

15maja 2019 r. w  Filii w  Porę-
bach Dymarskich dzieci z klas I-III 
spotkały się na głośnym czytaniu 
bajek. „Calineczka”, „Kopciuszek”, 
„Jak Wojtek został strażakiem” 
oraz inne bajki czytały Pani Dyrek-
tor Szkoły oraz bibliotekarka. Taka 

forma propagowania czytelnictwa 
wśród najmłodszych czytelników 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Dzieci z  wielką uwagą i  za-
interesowaniem słuchają czytanych 
tekstów i bardzo chętnie odpowia-
dają na zadawane im pytania przy-
gotowane przez czytającego.

Dużym zainteresowaniem 
wśród czytelników cieszył się kier-
masz książki, który trwał przez 
cały miesiąc maj.

GBP Cmolas

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 
Pod hasłem, „#biblioteka”, 

święto bibliotekarzy, czytelników 
i miłośników książek
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W Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie, 25 maja 2019 
r. był dniem pełnym rytmicznej 
muzyki, dużej dawki śmiechu, 
ale także przesłania, że nauka jest 
w życiu bardzo ważna. A wszystko 
to z  okazji uroczystości poświę-
conej Dniu Mamy, Taty i  Dziec-
ka, gdzie młodzi aktorzy z  grupy 
teatralno-wokalnej oraz Zespoły 
Tańca Współczesnego z  Cmolasu 
i Trzęsówki pokazali przed swoimi 
najbliższymi efekty swojej pracy.

Imprezę rozpoczął spektakl 
teatralny w  reżyserii Pani Edyty 
Urban, przedstawiający wszyst-
kim już znaną historię Kopciuszka, 
jednak tym razem młodzi aktorzy 
pokazali publiczności inną wersję 
tej baśni stosując się do słynnego 
powiedzenia „nauka poprzez zaba-
wę”. Dzięki swojemu talentowi ak-
torskiemu, nie dość, że przekazali 
najmłodszym ważną rolę edukacji 
w życiu, to również sprawili, że na 
twarzach obecnych na sali dzieci 
pojawiły się radosne miny. Następ-

nie na scenie zabrzmiały rytmy 
latynoskiej i  młodzieżowej muzy-
ki, a to za sprawą Zespołów Tańca 
Współczesnego: Motyw Mini, Mo-
tyw I i Motyw II z Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie oraz 
grupy tanecznej Poza z  Wiejskie-
go Domu Kultury w  Trzęsówce, 
których choreografem jest Pani 
Katarzyna Panek. Pierwsze wystą-
piły najmłodsze tancerki z  Moty-
wu Mini w układzie pt. „Balerina”, 
nie zabrakło ich też w dalszej czę-
ści imprezy, gdzie zaprezentowały 
swoje umiejętności w  układzie pt. 
„Latino”. Po nich na scenie wystąpił 
Motyw II z  układem pt. „Pillow”, 
dziewczęta z  Motyw I  zatańczy-
ły w rytmie „Hip-Hopu”, a Zespół 
Poza z  Trzęsówki zaprezentowały 
swój taniec w  popularniej piosen-
ce Demi Lovato oraz Louisa Fonsi 
„Échame La Kulpa”.

Wśród wspaniałych występów 
teatralno-tanecznych, nie zabrakło 
podziękowań za współpracę z  Sa-
morządowym Ośrodkiem Kultury 

w Cmolasie dla Pań: Edyty Urban 
i Katarzyny Panek. Kwieciste upo-
minki z  wyrazami wdzięczności 
wręczyła Dyrektor SOK Edyta 
Kus-Mokrzycka oraz Wójt Gminy 
Cmolas Eugeniusz Galek, który 
skierował życzenia dla wszystkich 
Mam, Ojców i  Dzieci z  okazji ich 
wspólnego świętowania. Na końcu 
czas umilił i rozweselił zgromadzo-
ną publiczność kolorowy oraz za-
bawny Klaun Fred. Po dużej dawce 
pozytywnego humoru najmłodsi 
otrzymali słodkie upominki.

SOK Cmolas

CMOLAS Dzień Mamy, Taty i Dziecka
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I N F O R M A C J A
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

OD LIPCA 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 PLUS na pierwsze dziecko bez dochodu.

Wnioski o wypłatę 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od miesiąca lipca.
Od sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej – papierowej. 
Zgodnie z w/w zmianą prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia również 
jedynacy, bez względu na dochody rodziny. 
Ponadto wprowadzone będą zmiany m.in.:
• przyznanie świadczenia 

z  programu „Rodzina 500+” 
w  postaci dodatku dzieciom 
umieszczonym w  placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych,

• wprowadzenie szczególnego, 
3-miesiecznego terminu, li-
czonego od dnia urodzenia 
dziecka, na złożenie wniosku 
o  świadczenie wychowawcze 
na nowo narodzone dziec-
ko. Złożenie wniosku w  tym 
terminie będzie skutkowało 
przyznaniem świadczenia wy-
chowawczego z  wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka,

• wprowadzenie rozwiązania 
pozwalającego na przyzna-
nie, z  zachowaniem ciągłości, 
świadczenia wychowawczego 
drugiemu z  rodziców dziecka 
w  przypadku śmierci rodzica, 
któremu świadczenie zostało 
przyznane na dany okres, któ-
ry zmarł przed rozpatrzeniem 
złożonego wniosku,

• zmiana okresu świadczeniowe-
go, na jaki ustalane jest prawo 
do świadczenia wychowawcze-
go,

• wprowadzenie przepisów pro-
ceduralnych regulujących 
sposób postępowania w  przy-
padku zmiany miejsca za-
mieszkania osoby ubiegającej 
się / otrzymującej świadczenie 
wychowawcze.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500.

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Bożena Kubik
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Ostrowach Baranowskich włą-
czyli się w zbiórkę nakrętek dla Mai 
Pyzińskiej. Dzięki zaangażowa-
niu uczniów i  rodziców mogliśmy 
przekazać nakrętki zbierane od po-
czątku roku szkolnego. Pięcioletnia 
Maja wymaga stałego leczenia i re-
habilitacji, Dzięki akcji mogliśmy 
dołączyć się do pomocy, ale też 
zbiórka nakrętek jest elementem 
edukacyjnym, który zmierza do 
wprowadzenia nawyku selektyw-
nego zbierania odpadów. Ponadto 
akcja zbierania nakrętek uświada-
mia dzieciom jak ważny jest recy-
kling i ochrona środowiska. 

Danuta Gacek

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Zbiórka nakrętek

26 maja 2019r. po raz czwarty 
od przystąpienia Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej wy-
bieraliśmy polskich eurodeputo-
wanych.

Prawo do głosowania w  tych 
wyborach niemal we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej przysłu-
guje od 18-tego roku życia (wyjąt-
kiem jest Austria gdzie głosować 
można już od 16-tego roku życia).

W czterech państwach człon-
kowskich (w Belgii, Luksemburgu, 
Grecji i na Cyprze) oddawanie gło-
sów na kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego jest obowiązkowe. 
Wszystkie państwa członkowskie 
Unii Europejskiej stosują system 
bazujący na zasadzie proporcjo-
nalnej reprezentacji z wykorzysta-
niem list wyborczych.

W Polsce minimalny próg wy-
borczy wynosi 5 %. Głosowanie 
w wyborach europarlamentarnych 
jest równe, bezpośrednie, propor-
cjonalne, powszechne i  tajne. Od-
bywa się co 5 lat. Wyborcy stawiają 
znak „x” przy nazwisku jednego 
z  kandydatów znajdujących się na 
liście danego okręgu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dla Polski zarezerwowano 

w  Parlamencie Europejskim 51 
miejsc czyli tyle samo co w  po-
przedniej kadencji. W  tym roku 
do Państwowej Komisji Wyborczej 
swój start w wyborach zgłosiło 29 
ugrupowań politycznych. Cztery 
z  nich zostały odrzucone na eta-
pie zgłaszania zaś 16 kolejnych nie 
spełniało ustawowych warunków 
startu w  wyborach. Ostatecznie 6 
komitetów wyborczych mogło wy-
stawić swoich kandydatów w całej 
Polsce, natomiast 3 w  wybranych 
okręgach. 

W naszym okręgu nr 9 obejmu-
jącym województwo podkarpackie 
wybieraliśmy 3 europosłów. Euro-
posłami z  naszego okręgu zostali: 
Poręba Tomasz Piotr, Rzońca Bog-
dan Józef i  Łukacijewska Elżbieta 
Katarzyna.

Na terenie Gminy Cmolas wy-
bory przeprowadzono w  9 obwo-
dach głosowania. W  obwodach 
tych pracowały obwodowe komisje 
wyborcze powołane przez Komi-
sarza Wyborczego w  Tarnobrzegu 
w składach od 5-ciu do 9-ciu osób 
w zależności od wielkości obwodu. 

Ogólnie na terenie gminy upraw-
nionych do głosowania było 6.526 
osób. Wydano wyborcom 2.866 
kart do głosowania. Frekwencja 
na terenie gminy wyniosła 43,05 
%. Największa frekwencja była 
w  Obwodowej Komisji Wyborczej 
w  Trzęsówce – 49,4 %, zaś naj-
mniejsza w  Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 5 w Ostrowach Bara-
nowskich – 37,2 %. 

Na poszczególne komitety wy-
borcze oddano następującą liczbę 
głosów:
1) Lista nr 1 – KWW Konfedera-

cja Korwin Braun Liroy i Naro-
dowcy - 167 głosów,

2) Lista nr 2 – KW Wiosna Ro-
berta Biedronia - 34 głosy,

3) Lista nr 3 – KKW Koalicja Eu-
ropejska PO, PSL, SLD, Zieloni 
- 260 głosów,

4) Lista nr 4 – KW Prawo i Spra-
wiedliwość - 2.263 głosy,

5) Lista nr 5 – KKW Lewica Ra-
zem – Razem, Unia Pracy, RSS 
- 9 głosów,

6) Lista nr 6 – KWW Kukiz, 15 - 
85 głosów, 
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7) Lista nr 9 – KKW Polexit – Ko-
alicja - 5 głosów.

Najwięcej głosów wśród kandy-
datów z poszczególnych list wybor-
ców otrzymali: 
Lista nr 1: 
1) Braun Grzegorz Michał - 103 

głosy,
2) Buczek Tomasz Wojciech - 37 

głosów,
Lista nr 2:
1) Skiba Anna Agnieszka - 18 gło-

sów,
2) Jurzysta Marcin - 4 głosy,

Lista nr 3:
1) Skowrońska Krystyna - 112 

głosów,
2) Siekierski Czesław Adam - 100 

głosów,
Lista nr 4:
1) Poręba Tomasz Piotr - 1.714 

głosów,
2) Leniart Ewa Maria - 213 gło-

sów,
Lista nr 5:
1) Jasiński Krzysztof - 3 głosy,
2) Wisz Elżbieta Anna - 2 głosy,

Lista nr 6:
1) Bobola Alicja Maria - 39 gło-

sów,
2) Masłowski Maciej Przemysław 

- 10 głosów,
Lista nr 9:
1) Rykała Grzegorz Wojciech - 1 

glos, 
2) Kotylak Piotr Jan - 1 głos.

Wybory do Europarlamentu na 
terenie Gminy Cmolas przebiegały 
sprawnie i  nie zanotowano żad-
nych incydentów wyborczych.

Opracował: M.P.

W sobotnie ciepłe i piękne po-
południe 25 maja 2019 r. cała spo-
łeczność szkolna zgromadziła się 
w budynku Remizy w Hadykówce, 
żeby świętować Dzień Rodziny. 
Przybyli rodzice, nauczyciele, za-
proszeni goście i przyjaciele naszej 
szkoły wśród nich Ks. Proboszcz 
Michał Bator, p. Stefan Wiśniew-
ski, p. Teresa Krzystofińska, i  p. 
Marian Salwik.

Niemal wszyscy uczniowie sta-
rali się wystąpić dla swoich rodzi-
ców, aby jak najlepiej uczcić w dniu 
święta swoją mamę i swojego tatę. 
Oprócz piosenek, wierszy, tańców, 
występów na scenie dla mamy 
i taty, były atrakcje także dla dzieci. 

HADYKÓWKA Dzień rodziny w Hadykówce



9

Kwartalnik nr 2/2019

W sobotę, 8 czerwca w  Ostro-
wach Tuszowskich miało miejsce 
podsumowanie projektu: Tropami 
przyrody- promocja ścieżki tema-
tycznej „Po złoto na Górę” oraz tras 
turystycznych pieszo- rowerowych 
„Białe Góry” i „Diabli Kamień”.

Wyżej wymienione zadanie 
zostało zrealizowane przez Sto-
warzyszenie „Ostrowy” z  Ostrów 
Tuszowskich dzięki otrzymanemu 
grantowi z  Lokalnej Grupy Dzia-
łania LASOVIA. Swoim zasięgiem 
objęło teren Ostrów Tuszowskich, 
Trzęsówki i  Jagodnika. Istotą tego 

projektu była promocja szlaków 
turystycznych- ścieżki tema-
tycznej i tras pieszo-rowerowych 
znajdujących się na obszarze 
LGD Lasovia. 

W ramach zadania wykona-
no następujące działania: 

 – wykonano oznakowanie 
drugiej nitki ścieżki tema-
tycznej „Po złoto na Górę” 
oraz tras turystycznych 
pieszo-rowerowych „Białe 
Góry” i „Diabli Kamień”, 

 – rozbudowano wiatę na 
ścieżce „Po złoto na Górę”,

 – wydano folder z  mapką 
przedstawiającą przebieg 
tras oraz podstawowe in-

Oddział przedszkolny zaprezen-
tował układ taneczny do piosen-
ki „Laleczka z  saskiej porcelany”, 
a  następnie wraz z  klasą I  wyko-
nał piosenkę w języku angielskim: 
„Hello mummy”. Uczniowie klas 
I – III zaprezentowali szereg umie-
jętności: recytatorskich, wokalnych 
oraz tanecznych. Sambę wykonali 
uczniowie klas starszych. Swoje 
wokalne występy w  języku angiel-
skim: „Anyone I Want to Be” oraz 
„Shotgun” zaprezentowali: Wikto-
ria Brózda, Grzegorz Wójcik, Mag-
dalena Wojcik. Nasi uczniowie, 
podczas dodatkowych zajęć, uczą 
się również języka rosyjskiego, cze-

go efektem był występ Karola 
Mokrzyckiego oraz Grzegorza 
Wójcika. Dzień Rodziny to świę-
to mamy, taty i dzieci dlatego dla 
dzieci atrakcją był pokaz w wy-
konaniu Strażaków Ochotników 
z Hadykówki. Dla nich były tak-
że dmuchane zjeżdżalnie i malo-
wanie twarzy.

Rodzice zadbali o  poczęstu-
nek barszcz z krokietem, pyszne 
ciasta. Dzieci mogły jeść tak-
że watę cukrową. Dla każdego 
uczestnika p. Tomek jak zawsze 
niezastąpiony przy grillu piekł 
kiełbaski i kaszankę.

SP w Hadykówce

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

 Otwarcie tras turystycznych pieszo-
rowerowych” Biała Góra” i ”Diabli 

Kamień” w Ostrowach Tuszowskich
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W dniu 31.05.2019r. w  Szkole 
Podstawowej im. Janka Zawiszy 
w  Przedborzu odbył się V Powia-
towy Konkurs Recytatorski z Języ-
ka Angielskiego dla klas II – VIII. 
Cele konkursu „Młody Recyta-

tor - Artysta” to m.in. rozwijanie 
i  wspieranie zdolności recytator-
skich, zainteresowania nauką ję-
zyka obcego, poznawanie kultury, 
upowszechnianie poezji krajów 
anglojęzycznych wśród uczniów 
szkół podstawowych oraz dosko-
nalenie języka angielskiego.

Konkurs podzielony był na trzy 

kategorie (klasy II- III, IV-VI oraz 
VII-VIII). W  każdej grupie z  da-
nej szkoły mógł wziąć udział jeden 
uczeń.

Szkołę Podstawową im. prof. 
Jana Czekanowskiego w  Cmolasie 
w  trzech kategoriach wiekowych 
reprezentowały: 

Julia Halat z klasy IIIA, która za-

formacje o  atrakcjach przy-
rodniczych, historycznych 
i kulturowych znajdujących się 
na tych trasach wraz z  doku-
mentacją fotograficzną, a także 
wkładkę do przewodnika tere-
nowego do ścieżki dydaktycz-
no- przyrodniczej „Po złoto na 
Górę”.

W ramach projektu i  promocji 
ścieżek turystycznych pieszo-ro-
werowych „Białe Góry” i  „Diabli 
Kamień”, Gminna Biblioteka Pu-
blicznej w Cmolasie oraz Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Puszcza 
Sandomierska”, w  dniu 08.06.2019 
r. zorganizowała i  przeprowadziła 
rajd rowerowy nowymi ścieżkami. 
Rajd odbył się w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci, młodzież i do-
rośli. Zgłosiło się 63 uczestników 
rajdu rowerowego. Wytyczone zo-
stały trzy trasy: na dystansie 1600 
m, 5200 m i 5600 m. Trasy przejaz-
du rowerowego zostały odpowied-
nio przygotowane i  oznaczone. 
Strażacy z  Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Ostrowach Tuszowskich, 
Trzęsówki i  Jagodnika zabezpie-
czali technicznie trasę przejazdu. 
Natomiast od strony medycznej, 
rajd zabezpieczał ratownik me-
dyczny.

Po zakończonym rajdzie, na 
terenie Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Ostrowach Tuszowskich 
odbyło się spotkanie integracyjne 
uczestników rajdu i  zaproszonych 

gości przy grillu. Podsumowa-
niem imprezy było losowanie na-
gród pośród uczestników, po trzy, 
w  trzech kategoriach wiekowych. 
Organizator przewidział także na-
grody dla wszystkich pozostałych 
startujących.

Była to impreza ogólnodostęp-
na, bezpłatna, otwarta dla ogółu 
mieszkańców.

Dzięki realizacji zadania pla-
nowane jest osiągnięcie następują-
cych rezultatów:

 – promocja obszaru LGD Laso-
via,

 – upowszechnienie informacji 
o  zasobach obszaru LGD La-
sovia,

 – wzmocnienie promocji i atrak-
cyjności turystycznej obszaru 
LGD Lasovia oraz zachowanie 
specyfiki i dziedzictwa kulturo-
wo-przyrodniczego,

 – zwrócenie uwagi społeczności 

lokalnej na duże walory przy-
rodniczo-krajobrazowe terenu 
i ich ochronę,

 – wzrost świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa,

 – zwiększenie atrakcyjności te-
renu dla turystyki szczególnie 
ekoturystyki i agroturystyki.

Przy realizacji zadania Stowa-
rzyszenie „Ostrowy” i  Centrum 
Edukacji Ekologicznej wspierane 
było również przez władze Gminy 
Cmolas, pana wójta Eugeniusza 
Galka i jego zastępcę pana Lesława 
Budzisz oraz pracowników Urzędu 
Gminy.

Stowarzyszenie „Ostrowy” i Or-
ganizator rajdu dziękuje wszyst-
kim, którzy wsparli tę inicjatywę, 
służyli pomocą oraz licznie przy-
byłym uczestnikom rajdu.

GBP Cmolas

CMOLAS-JAGODNIK-
PRZEDBÓRZ

Sukcesy recytatorskie z języka angielskiego 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie oraz Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Jagodniku
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jęła III miejsce, Katarzyna Ruman 
z klasy VI B zdobywając I miejsce 
oraz Oliwia Urban z  klasy VII B 
otrzymując III miejsce.

Przedstawicielem Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w  Ja-
godniku był Karol Lewandowski 

z klasy III, który zdobył miejsce II 
w kategorii klas II-III.

Uczniowie ci nie tylko bezbłęd-
nie opanowali pamięciowo wyma-
gające treści utworów, ale również 
wykazali się doskonałą wymową, 
interpretacją tekstu oraz ogólnym 

wyrazem artystycznym na bardzo 
wysokim poziomie. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów!

Ilona Sekman

Mama i  tata to wielkie słowa, 
to miłość, dobroć, ciepło rodzinne 
i szczęście. Mama i tata to pierwsze 
słowa każdego dziecka. Dla małego 
dziecka rodzice to najważniejsze 
osoby w jego życiu. Dlatego też co 
roku w  naszej szkole nauczycie-
le pomagają dzieciom wyrazić ich 
miłość do rodziców organizując 
Dzień Matki i  Ojca. Z  tej właśnie 
okazji 28 maja 2019 roku w Szko-
le Podstawowej w  Ostrowach Ba-
ranowskich odbyła się uroczysta 
akademia. Na początku Pani Dy-

rektor Danuta Gacek przywita-
ła przybyłych rodziców ciepłymi 
słowami oraz zaproszonych gości: 
Pana Lesława Budzisza Wicewój-
ta Gminy Cmolas, Panią Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Cmolas Halinę Rozmus – Kosio-
rowską, radnego Pana Mariana 
Zielińskiego i  sołtysa Pana Jerze-
go Magdę. Następnie goście oraz 
wszystkie mamy i wszyscy tatusio-
wie mogli podziwiać swoje pocie-
chy w  przygotowanym przez nich 
pod kierunkiem nauczycieli mon-
tażu słowno-muzycznym. Jako 

pierwsi wystąpili uczniowie z  klas 
II - III, którzy recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki oraz tańczyli. Po 
nich na scenie pojawiły się dzieci 
z klas 0-I. W tym roku dzieci część 
występu zaprezentowały w  języku 
angielskim co spotkało się z aplau-
zem i zachwytem zaproszonych go-
ści. Na koniec akademii uczniowie 
z klasy II i  III zatańczyli pięknego 
walca. Niezwykle wzruszającym 
momentem uroczystości było wrę-
czenie rodzicom przygotowanych 
przez uczniów życzeń i  upomin-
ków. Wszyscy zaproszeni goście 

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Mamy i Taty
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złożyli rodzicom życzenia i  gratu-
lacje. Po części artystycznej Pani 
Dyrektor zaprosiła wszystkich go-
ści na słodki poczęstunek. Nie za-
brakło też słodkości dla dzieci od 

zaproszonych gości. Bardzo dzię-
kujemy. Całe spotkanie przebiegło 
w  miłej i  rodzinnej atmosferze. 
Rodzice byli wzruszeni i dumni ze 
swoich pociech. Ich troska i  trud 

wkładany w wychowanie dzieci zo-
stał w pełni wynagrodzony.

Danuta Gacek

8 czerwca 2019 r. w  Niepu-
blicznym Przedszkolu Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie święto-
waliśmy doroczny Dzień Rodziny.

Zabawa rozpoczęła sie od 
przedstawienia w wykonaniu dzie-
ci z  grupy Biedroneczek i  grupy 
Misiów. Przedszkolaki wyrecyto-
wały wiersze, zaśpiewały piosenki 
i  zatańczyły dla swoich rodziców. 
A  na zakończenie przedstawienia 

dzieci wręczyły rodzicom własno-
ręcznie wykonane prezenty.

Następnie przenieśliśmy się na 
plac przedszkolny, gdzie na dzieci 
czekał już poczęstunek i  świetna 
zabawa z  Panem Damianem i  Pa-
nią Agnieszką. Były tańce i  kon-
kursy dla dzieci i  rodziców, a  na 
wszystkich czekały nagrody.

To jednak nie koniec atrak-
cji, bo na dzieci czekały dmu-
chane zjeżdżalnie i  zamek, stolik 

z  tatuażami i  wata cukrowa. Dla 
wszystkich naszych gości zostały 
przygotowane pieczone kiełbaski 
i chłodne napoje.

Dzień Rodziny był świetną oka-
zją do zabawy ze swoimi dziećmi, 
a także do integracji wszystkich ro-
dziców.

Dziękujemy wszystkim za 
wspólną zabawę i za pomoc w or-
ganizacji tej uroczystości.

E.K.

CMOLAS Bawimy się z Mamą i Tatą
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

Spotkanie z policjantem

W ramach działań profilak-
tycznych związanych z  bezpie-
czeństwem dzieci 14 czerwca br. 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich uczest-
niczyli w spotkaniu z funkcjonariu-
szami Komendy Powiatowej Policji 
w Kolbuszowej, specjalistą ds. nie-
letnich Panią Beatą Chmielowiec 
i  dzielnicowym Panem Jackiem 
Wilkiem. Tematem spotkania była 
pogadanka dotycząca zagrożeń, 

z  jakimi mogą się spotkać dzieci 
w czasie letniego wypoczynku. Ce-
lem spotkania było przypomnie-
nie uczniom podstawowych zasad 
bezpiecznego zachowania się nad 
wodą, na drodze, uwrażliwienie 
na różne niebezpieczeństwa oraz 
kształtowanie wyobraźni i  my-
ślenia przyczynowo-skutkowego. 
Goście rozmawiali z  uczniami na 
temat, jak bezpiecznie spędzić czas 
wolny i  ustrzec się przed czyhają-
cymi niebezpieczeństwami. Przy-

pomniano zasady bezpieczeństwa 
w  ruchu drogowym, bezpieczeń-
stwa podczas zabaw na świeżym 
powietrzu, w  podróży, omówiono 
jak zachować się, gdy zaczepi dzieci 
obca osoba lub gdy się zgubią. Poli-
cjanci przestrzegali również przed 
korzystaniem z  niestrzeżonych 
kąpielisk, rozpalaniem ognisk, or-
ganizowaniem zabaw w  niebez-
piecznych miejscach. 

Danuta Gacek

PORĘBY DYMARSKIE Podsumowanie projektu 
„W wiejskiej zagrodzie”11 czerwca 2019r. w Szkole Pod-

stawowej w Porębach Dymarskich 
w obecności zaproszonych gości – 
wójta p. Eugeniusza Galka, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Cmolas p. Haliny Rozmus-Kosio-
rowskiej oraz sołtys wsi p. Teresy 
Maciąg - odbyło się podsumowa-
nie projektu „W wiejskiej zagro-
dzie”. Realizowany był on w okresie 
od 11 marca do 11 czerwca 2019 r. 
Dotację w wysokości 3 500 zł szko-
ła otrzymała z Regionalnej Funda-
cji Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej.

Celem projektu było stworzenie 
cyklu ciekawych zajęć dotyczących 
kultury materialnej i duchowej wsi, 
rękodzieła i  twórczości ludowej 
ze szczególnym uwzględnieniem 
ludności lasowiackiej zamieszku-
jącej tereny Puszczy Sandomier-
skiej. Ponadto projekt miał na celu 

kształtowanie wszechstronnego 
i  harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego uczniów, twórcze zago-
spodarowanie czasu wolnego oraz 

pomoc w  wyrównywaniu szans 
edukacyjnych dzieci. Beneficjenci 
projektu to uczniowie klas I-VIII 
Szkoły Podstawowej w  Porębach 
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Dymarskich – ogółem 35 osób. 
Udział w  zajęciach projektowych 
był bezpłatny.

Zakładane cele zostały osią-
gnięte poprzez przeprowadzenie 
cyklu ciekawych warsztatów, które 
odbyły się podczas wyjazdów do 
Skansenu w Kolbuszowej, Zagrody 
Edukacyjnej w Przychojcu i Osady 
Słowiańskiej w Stobiernej koło Dę-
bicy. 

Pierwszym z  zaplanowanych 
działań projektowych był wy-
jazd do Muzeum Kultury Ludo-
wej w  Kolbuszowej. 25 kwietnia 
uczniowie zwiedzili Skansen 
a  w  nim stare chaty, w  których 
mieli okazję zobaczyć, jak dawniej 
mieszkali Lasowiacy oraz jakim 
sprzętem się posługiwali. Zwiedzili 
także kuźnię, zagrody z  wiejskimi 
zwierzętami oraz zabytkowy ko-
ściół. Wszyscy z zainteresowaniem 
oglądali pejzaż lasowiackiej wsi.

Kolejnym punktem wycieczki 
był udział w lekcji muzealnej - Cała 

izba przystrojona – kwiaty z bibu-
ły. Uczestnicy zajęć poznali cele, 
sposoby, okoliczności oraz różne 
techniki wykonywania kwiatów 
z  bibuły. Następnie własnoręcznie 
wykonali piękne bibułkowe deko-
racje.

16 maja uczniowie kl. I-III wy-
jechali na wycieczkę do Gospo-
darstwa Agroturystycznego „Pod 
Lipą” w  Przychojcu, w  którym 
znajduje się Zagroda Edukacyjna. 
Przemiła pani gospodarz oprowa-
dziła dzieci po zagrodzie, zapozna-
ła ze sprzętem, narzędziami oraz 
innymi przedmiotami obrazują-
cymi życie rodzinne mieszkańców 
dawnej wsi. Uczniowie mieli rów-
nież okazję poznać owcę Kubę, 
kozła Bronka oraz innych „miesz-
kańców” zagrody.

Wizyta w  gospodarstwie obej-
mowała także następujące zajęcia 
warsztatowe:

– Od ziarenka do bochenka – 
uczestnicy projektu poznali czyn-

ności i  sprzęt związany z  obróbką 
od siewu do pozyskania mąki, mie-
li możliwość zemleć ziarna w  tra-
dycyjnych żarnach. Poznali 
również tradycje kulinarne – ubra-
ni w  czepki kucharskie i  fartuszki 
zarobili ciasto na proziaki, wycieli 
w  rozwałkowanym cieście różne 
kształty, które następnie zostały 
upieczone na tradycyjnym piecu 
i oczywiście zjedzone przez małych 
kucharzy.

– Zioła z mojego ogródka – pod-
czas którego uczniowie poznali 
uprawę i zastosowanie ziół w kuch-
ni, w lecznictwie, w kosmetyce oraz 
w tradycji ludowej.

– Zagroda mleczarska – dzieci 
zostały zapoznane z czynnościami 
i  tradycyjnym sprzętem związa-
nym z wytwarzaniem masła i sera, 
miały również okazję spróbować 
gotowych produktów – wiejskiego 
masła i  twarogu. Ponadto mogły 
spróbować swoich sił w  dojeniu 
sztucznej krowy.
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W przerwie między zajęcia-
mi uczniowie mogli przenieść się 
w  krainę bajkową i  przymierzyć 
stroje „prosto z  bajki” i  stać się 
księżniczką, rycerzem czy super-
bohaterem. Poza tym nie zabrakło 
czasu na zabawę na świeżym po-
wietrzu. 

Kolejny wyjazd odbył się 5 
czerwca. Tym razem uczniowie 
klas I-VIII udali się do Stobiernej 
koło Dębicy. Pierwszym punktem 
programu była wizyta w  Osadzie 
Słowiańskiej. Dzieci miały tu oka-
zję przenieść się w  czasie prawie 
1000 lat wstecz. Poznały dawne 
rzemiosło, zaobserwowały, jak żyli 
w  tamtych czasach nasi przodko-
wie, jakich używali sprzętów, jak 
się ubierali, a  także jakiej broni 
używali podczas najazdów wro-
ga. Podczas Żywej Lekcji Historii 
wzięły również udział w  warszta-
tach średniowiecznych.- tkactwie 
i garncarstwie. 

Podczas tych pierwszych pro-
wadząca opowiedziała uczniom, 

w  jaki sposób pozyskiwano przę-
dzę i  wełnę oraz jakimi sposoba-
mi je barwiono. Uczestnicy zajęć 
dowiedzieli się również, jak wy-
glądał dawny strój. Następnie przy 
pomocy zminiaturyzowanych 
krosen [bardek] tkali wełniane 
nici w ozdobne krajki, które mogą 
posłużyć jako pasek, bransoletka, 
opaska czy zakładka do książki. 

Podczas zajęć z  garncarstwa 
dowiedzieli się natomiast, że po-
zostałości ceramiki są jednymi 
z  najczęściej znajdowanych zabyt-
ków po wczesnośredniowiecznych 
Słowianach. W trakcie warsztatów 
poznali wczesnośredniowieczne, 
słowiańskie techniki wyrobu cera-
miki oraz jej zdobienia. Po części 
teoretycznej przeszli do praktyki 
i  każdy miał okazję ulepić z  gliny 
różne naczynia czy figurki.

Po warsztatach przyszedł czas 
na zabawę – chętni uczniowie 
mogli wziąć udział w  biegu woja. 
Wbrew pozorom nie było to takie 
łatwe, jednak wysiłek się opłacał, 
gdyż na zwycięzcę czekała nagro-
da.

Po tych atrakcjach wszyscy uda-
li się do pobliskiego Parku Owa-
dów i Pajęczaków. Znajdowało się 
tam 16 figur wiernie odwzorowu-
jących budowę anatomiczną owa-
dów i  pajęczaków, które spotkać 
można w pobliskich lasach, sadach 
i  w  pobliżu gospodarstw domo-

wych. Każda z  figur zbudowana 
jest w około 200-krotnym powięk-
szeniu. Całość zrobiła na uczniach 
duże wrażenie.

SP w Porębach Dymarskich

W ramach projektu ogłoszo-
ne zostały również dwa konkur-
sy szkolne. Konkurs plastyczny 
pod nazwą „Wieś oczami dziecka’ 
skierowany dla dzieci z  klas I-III 
oraz konkurs fotograficzny „Wieś 
w  obiektywie”, w  którym udział 
mogli wziąć uczniowie z kl. V-VIII. 
Ich celem było kształtowanie emo-
cjonalnej więzi z  „małą ojczyzną”, 
pobudzenie zainteresowań dzieci 
otoczeniem środowiska wiejskiego, 
rozwijanie wyobraźni, uzdolnień 
plastycznych i  fotograficznych, 
wrażliwości artystycznej i  kre-
atywności uczestników. Podczas 
podsumowania projektu nastąpiło 
ogłoszenie wyników i  wręczenie 
nagród laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom.

Udział w  projekcie był dla 
wszystkich ciekawym doświadcze-
niem. Składamy więc gorące po-
dziękowania Regionalnej Fundacji 
Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej za 
okazaną życzliwość i  wsparcie fi-
nansowe.

Koordynator projektu
M. Frączek

16 czerwca br. w  Szkole Pod-
stawowej w  Porębach Dymar-
skich odbyło się spotkanie z okazji 
Święta Rodziny. Uroczystość za-
inaugurowała dyrektor szkoły p. 
Katarzyna Żądło, która przywitała 
licznie zgromadzonych rodziców, 
nauczycieli, dzieci i gości.

Po krótkich słowach wstępu 
przyszedł czas na część oficjalną 
– montaż słowno-muzyczny przy-
gotowali uczniowie kl. I-III pod 
czujnym okiem swoich wycho-
wawczyń. Rodzice ze wzruszeniem 

PORĘBY DYMARSKIE Dzień Rodziny
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wysłuchali pięknej recytacji wier-
szy oraz śpiewu piosenek. Uro-
czym dodatkiem do tego występu 
był twist zatańczony przez naj-
młodszych. 

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zabawę. Wszyscy zgroma-
dzeni zostali zaproszeni na poczę-
stunek. Rodzice miło spędzili czas 
przy kawie, ciastku i  grillowanej 
kiełbasce. Na dzieci czekała nato-
miast dmuchana zjeżdżalnia, wata 
cukrowa oraz pyszne lody. Kolejną 
atrakcją było malowanie twarzy 
i tatuaży, bańki mydlane oraz licz-
ne gry i  zabawy na świeżym po-
wietrzu prowadzone przez panie 
animatorki. Przybyli również stra-

żacy, którzy „schłodzili” chętnych 
w to gorące popołudnie.

Było miło, sympatycznie 
a przede wszystkim rodzinnie.

M. Frączek

I N F O R M A C J A
Na terenie parkingu Urzędu Gminy zakazuje się 

pozostawiania jakichkolwiek odpadów.
Segregowane odpady komunalne w wyznaczonych dniach /zgodnie z harmo-

nogramem/ można przekazywać tylko bezpośrednio pracownikom mobilnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w godzinach od 8-13, któ-
rzy odbierają je wyłącznie od mieszkańców Gminy Cmolas.

Pozostawienie odpadów na terenie parkingu będzie skutkowało skierowaniem 
wniosku o ukaranie za naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska

Ponadto informuje się, że teren parkingu jest monitorowany wszystkie naru-
szenia powyższych zasad będą traktowane jako wykroczenia i zostaną zgłoszone 
policji celem podjęcia dalszego postępowania o ukaranie.

W mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przyjmowane są wyłącznie odpady segregowane, w tym:

1. Tworzywa sztuczne,
2. Szkło opakowaniowe /bez hartowanego, żaroodpornego, okiennego, szyb 

samochodowych i okiennych, luster/,
3. Drobny złom /stalowy i kolorowy/,
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5. Odpady wielkogabarytowe w tym meble,
6. Zużyte opony /nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej/.
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Zakończenie roku szkolnego 
wiąże się z  rozdawaniem dyplo-
mów i nagród za różne osiągnięcia 
uczniów. W  dniu 28 marca w  SP 
w Hadykówce został zorganizowa-
ny konkurs „Orzeł Języka Angiel-
skiego” dla klas od II do VI. Tuż 
przed zakończeniem szkoły, wrę-
czone zostały dyplomy i nagrody za 
udział w tym wydarzeniu. Dyplom, 
nagrodę oraz medal za najlepszy 
wynik w szkole otrzymała Patrycja 
Witkowska, uczennica klasy IV.

Udział w  konkursach wpływa 
na rozwój zainteresowań mło-
dzieży językiem angielskim, kul-
turą krajów anglojęzycznych oraz 
motywuje do pogłębiania swo-

jej wiedzy. Uczniowie zdobywają 
także nowe doświadczenia, uczą 
się zdrowej rywalizacji, nabywają 
pewności siebie i poczucia własnej 

wartości. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom oraz życzymy dal-
szych sukcesów!

K. Skiba

HADYKÓWKA „Orzeł Języka Angielskiego”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Jagodnik „Nasza Wieś” w  okresie 
od 5 kwietnia do 30 czerwca 2019r 
realizowało zadanie pt. „Wielo-
pokoleniowe targi z  tradycją 
i  kulturą w  Jagodniku”, którego 
celem jest Promowanie obszaru 
LGD LASOVIA, rozpowszechnia-
nie i  promocja lokalnych tradycji, 
kultury oraz produktów lokalnych 
pochodzących z  regionu zgod-
nie z  celem ogólnym Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i  przy-
rodniczego oraz rozwój turystycz-
ny obszaru, finansowane w ramach 
działania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność’ objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

W pierwszym etapie projek-
tu został zorganizowany Gminny 
Wielkanocny Konkurs pt. „Stroik 
Wielkanocny”. 

W konkursie tym wzięło udział 

42 dzieci z Gminy Cmolas w dwóch 
kategoriach wiekowych:

Kategoria I: dzieci w  wieku 
przedszkolnym od 4 do 6 lat wraz 
z rodzicem oraz

Kategoria II: dzieci (kl. I do III) 
w wieku od 7 do 10 lat.

Na podstawie kryterium oceny 
prac: 
• nawiązanie do tradycji wielka-

nocnych, wierzeń religijnych 
i ludowych,

• staranność wykonania,
• wrażenie artystyczne,
• własnoręczne wykonanie, 
26.04.2019 r. Jury konkursu w skła-
dzie:
• Renata Krakowska – nauczy-

ciel plastyki i  zajęć artystycz-
nych

• Anastazja Gancarz – nauczy-
ciel, instruktor zajęć artystycz-
nych

• Edyta Kus-Mokrzycka – dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie,

zgodnie z  regulaminem postano-
wiło nagrodzić i wyróżnić:
Kategoria I: 

I miejsce:  Hubert Mokrzycki 
z  mamą Justyną – Ostrowy Bara-
nowskie 

II miejsce:  Wiktoria Guźda 
z mamą Beatą - Jagodnik

III miejsce:  Weronika Zięba 
z mamą Anną - Trzęsówka 
Wyróżnienia:

Amelia Bańka z mamą Patrycją 
– Ostrowy Baranowskie

Adam Pakłos z mamą Justyną - 
Cmolas

3. Julia Piekarska z mamą Mał-
gorzatą - Ostrowy Tuszowskie
Kategoria II: 

I miejsce: Filip Noga - Jagodnik 
II miejsce: Ewelina Pachucka – 

Ostrowy Baranowskie 
III miejsce:  Karolina Panuś – 

Cmolas
Wyróżnienia:

1. Paweł Grodecki – Ostrowy 
Baranowskie
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2. Maja Rzeszutek - Ostrowy 
Baranowskie

3. Julia Trojnacka – Ostrowy 
Tuszowskie

Autorzy zwycięskich prac otrzy-
mali gratulacje oraz nagrody z rąk 
Wójta Gminy Cmolas Eugeniusza 
Galek oraz sołtysa wsi Jagodnik 
Andrzeja Gul.

Została przygotowana wysta-
wa stroików wielkanocnych, którą 
można było oglądać w  siedzibie 
stowarzyszenia i  podziwiać nie-
zwykłą pomysłowość oraz kre-
atywność osób biorących udział 
w konkursie. 

W kolejnym etapie projektu 
odbyły się „Warsztaty kulinarne” 
w ilości 24 godzin dla 20 osób.

Warsztaty skierowane były 
dla dzieci, młodzieży i  starszych 
z  Gminy Cmolas, na których 
uczestniczki zapoznały się z  pod-
stawowymi zasadami przyrządza-
nia dawnych potraw z  naszego 
regionu. Pod okiem kucharki przy-
gotowały np. pierogi różnego ro-
dzaju, kluski śląskie, paszteciki, 
kacapoły, kapustę z  grochem itp. 
Każde spotkanie kończyło się de-
gustacją ugotowanych dań.

Beneficjentki warsztatów przy-
gotowały stoisko z  degustacją 
niektórych poznanych potraw na 
„Wielopokoleniowe targi z tradycją 
i kulturą w Jagodniku”, które odby-
ły się 9 czerwca 2019r. w Jagodniku. 
Oprócz uczestniczek warsztatów 
kulinarnych zaproszone zostały 
koła gospodyń z obszaru działania 
LGD. Zaproszenia na targi nie od-
mówiły członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kosów, przygotowując 
wiele lokalnych potraw do degu-
stacji. 

Ponadto uczestnicy targów mo-
gli delektować się smakołykami 
z grilla oraz dostępnymi napojami, 
kawą, herbatą itp. 

Dzieci miały do dyspozycji 
urządzenia rekreacyjne tj.: euro-
bungee, zjeżdżalnie, łódki na wo-
dzie i  dmuchany plac zabaw do 
skakania. Podczas całej imprezy 

dzieci zabawiała animatorka za-
baw. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się koncert kapeli ludowej 
„Raniżowianie”. Podczas swojego 
występu kapela zaprezentowała 
szerokiemu gronu swój dorobek 
muzyczny i  przedstawiła muzy-
kę ludową, charakteryzującą nasz 
region. Zgromadzeni mogli po-
słuchać utworów, pośpiewać i  po-
tańczyć. 

Zorganizowane targi przycią-
gnęły całe rodziny od młodego do 

starszego pokolenia, gdzie zarów-
no rodzice jak i dzieci świetnie się 
bawili. Tego typu imprezy pozy-
tywnie wpływają na wzmocnienie 
więzi rodzinnych, integrując całe 
rodziny. Spotkanie w  Jagodniku 
było doskonałą okazją do aktywne-
go i  pożytecznego spędzenia wol-
nego czasu. 

Wielopokoleniowe targi z  tra-
dycją i  kulturą w  Jagodniku” były 
dostępne dla wszystkich mieszkań-
ców obszaru działania grupy LGD 
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i zostały sfinansowane ze środków 
Lokalnej Grupy Działania Lasovia 
w  ramach działania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność’ objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim dzie-
ciom za wzięcie udziału w konkur-
sie i  gratulujemy pomysłowości, 
innowacyjnego podejścia do te-
matyki konkursu, aktywnej po-
stawy wobec tradycji ludowej 
i chrześcijańskiej Świąt Wielkanoc-

nych.. Życzymy dalszych sukcesów 
w konkursach.

Dziękujemy również za udział 
w  warsztatach kulinarnych oraz 
liczne przybycie i wspólną zabawę 
na targach.

Ewa Guźda

CMOLAS Z życia Akademii Przedszkolaka...
W dniu 10 kwienia 2019r odby-

ły się w naszym przedszkolu zajęcia 
otwarte dla rodziców dzieci z gru-
py Biedroneczek pt. „Wielkanoc 
tuż, tuż...” .

Na tę okazję dzieci pod kie-
runkiem nauczycielek przygoto-
włay wielkanocne przedstawienie 

o  zmartwychstaniu Pana Jezusa. 
Po przedstawieniu rodzice uczest-
niczyli w zajęciach otwartych pod-
czas których mieli okazję zobaczyć 
jak wyglądają zajęcia w przedszko-
lu. Następnie wspólnie wykonali-
śmy wielkanocne ozdoby.

Natomiast 8 maja 2019r. dzie-

ci z  grupy Misiów pod kierun-
kiem swojej pani przygotowały dla 
młodszej grupy przedstawienie pt. 
„Ekologiczny Czerwony Kapturek”, 
poprzez którą chciały zwrócić uwa-
gę na konieczność dbania o nasze 
środowisko.

E.K.

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Ziemi 

Budzenie wśród dzieci współ-
odpowiedzialności za stan śro-
dowiska oraz poczucia troski 

o  czystości najbliższego otocze-
nia - to główne cele obchodów 
Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej 
w  Ostrowach Baranowskich. Z  tej 
okazji w kwietniu odbyła się w na-
szej szkole akademia połączona 
z pokazem mody ekologicznej.

Dzieci ze wszystkich klas włą-
czyły się do pokazu pode hasłem 
„Strój wyczarowany z  odpadów”. 
Widzowie i jury konkursowe zosta-
li mile zaskoczeni liczbą doskona-
łych pomysłów na kreacje i jakością 
ich wykonania. Wszystkie stroje 
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zostały wykonane z różnorodnych 
materiałów przeznaczonych do 
recyklingu, m.in.: folii, papieru, 
gazet, opakowań, rolek po papie-
rze toaletowym, tektury, torebek 
foliowych i  papierowych, butelek 
plastikowych, nakrętek, zużytych 
płyt CD i wielu innych. Na pokazie 
mody można było zobaczyć strój 
sportowy, wieczorowo-wizytowy 
i  codzienny, klubowy, biurowy. 
Ciekawymi dodatkami były nie-
typowe nakrycia głowy, biżuteria 
z surowców wtórnych oraz torebki. 
Dziękujemy rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu strojów. 

Danuta Gacek

HADYKÓWKA

„Kim zostanę 
w przyszłości?”

W dniu 05.04.2019 r. ucznio-
wie klas 0-III ze Szkoły Podsta-
wowej w  Hadykówce pod opieką 
wychowawców udali się w podróż 
w  poszukiwaniu odpowiedzi na 
zagadkowe pytanie: „ Kim chcę 
zostać w  przyszłości?”. Aby uła-
twić sobie ten wybór zapoznali 
się z  trudną, ale ciekawą pracą li-
stonosza i  piekarza. Pierwszym 
przystankiem w  tej arcyciekawej 
wyprawie była piekarnia w  Cmo-
lasie. Uczniowie poznali metody 
przygotowania i  wypieku pachną-
cego pieczywa, a  potem nastąpiła 
prawdziwa degustacja…

Drugim przystankiem był 
Urząd Pocztowy. Tutaj dzieci mia-
ły okazję poznać odpowiedzialną 
pracę pana listonosza i  zakupić 
drobne pamiątki z wycieczki.

Był też czas na refleksję podczas 
krótkiego spaceru przy pięknej au-
rze.

Miejmy nadzieję, to nie koniec 
podróżowania naszych uczniów 
w  poszukiwaniu odpowiedzi na 
pytanie o  wybór zawodu w  przy-
szłości.

K. M.

10 kwietnia 2019 r. uczniowie 
z  klas 0-III Szkoły Podstawowej 
w  Ostrowach Baranowskich wraz 
z  nauczycielami oraz kilkoro ro-
dziców poznawały Wieliczkę oraz 
Kraków. Dzieci zwiedzały trasę 
edukacyjną „Odkrywamy Soli-
landię". W  krainie Solilandii baj-
kowe postacie zaprosiły dzieci do 
zabawy, a  znalezione przedmioty 
służyły do rozwiązywania cieka-
wych quizów i  zagadek. Dobry 

Duch Kopalni Skarbnik nucił miłą 
dla ucha piosenkę, a  Skrzat- So-
liludek opowiadał ciekawostki 
związane z  kopalnią. W  progra-
mie również znalazła się chwila na 
czytanie fragmentów książki pt. 
„Solilandia – pamiętnik wielickie-
go skrzata". Na zakończenie mali 
odkrywcy uroczyście otrzyma-
li Dyplomy Znawcy i  Przyjaciela 
Solilandii. Następnie po zjedzeniu 
pysznego obiadu w  kopalni prze-
jechaliśmy do krakowskiego zoo 
na spotkanie z  tygrysami, żyrafa-
mi, słoniami i  innymi zwierzęta-

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Wycieczka do Wieliczki 
i krakowskiego zoo
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mi, które tam zamieszkują. Emocji 
i  wrażeń było mnóstwo, wszyscy 
byli zachwyceni oglądając wspa-
niałe  zwierzęta żyjące w  różnych 
częściach naszej planety. Bardzo 
dziękujemy Panu Wójtowi Euge-
niuszowi Galkowi za pomoc w sfi-
nansowaniu wycieczki.

Danuta Gacek

GMINA CMOLAS 

Zawody Sportowo-
Pożarnicze 

Zawody sportowo-pożarni-
cze w  2019 roku na terenie gmi-
ny Cmolas odbyły się w  dniu 
23  czerwca o  godzinie 15- tej na 
stadionie sportowym w  miejsco-
wości: Trzęsówka.

Startujące w zawodach drużyny 
OSP wystąpiły w jednej grupie:

Grupa „A” - męskie drużyny 
pożarnicze

Ogółem wystąpiło 7 drużyn 
OSP z terenu Gminy Cmolas

Zawody rozgrywane były w na-
stępujących konkurencjach :

- sztafeta pożarnicza,
- ćwiczenie bojowe,
- musztra.
Końcowa klasyfikacja przedsta-

wia się następująco:
I miejsce - OSP Poręby Dymarskie
II miejsce - OSP Jagodnik
III miejsce - OSP Trzęsówka
IV miejsce - OSP Ostrowy Tuszow-
skie
V miejsce - OSP Cmolas
VI miejsce - OSP Hadykówka
VII miejsce - OSP Ostrowy Bara-
nowskie

Finansoaktywni to program 
edukacyjny dla uczniów i nauczy-
cieli organizowany przez Minister-
stwo Finansów. Misja tegorocznej 
edycji brzmi: Rozumiemy podat-
ki. W tym programie wzięli udział 
uczniowie klasy VIIa Szkoły Pod-
stawowej w  Cmolasie i  zostali 
laureatami w skali kraju. Trzyoso-
bowy zespół: Dominika Czachor, 
Aleksandra Zagroba i  Łukasz Le-
wandowski pod opieką p. Marii 
Bryk nakręcił film, który jest re-
portażem przedstawiającym prze-
myślenia uczniów na temat: „Po co 
płacimy podatki? Przyszli podatni-
cy odwiedzili z kamerą Posterunek 
Policji w Kolbuszowej, Ochotniczą 
Straż Pożarną w  Cmolasie oraz 
Panią Skarbnik Urzędu Gminy 
Cmolas. Pospacerowali po naszych 
lokalnych drogach. Nie mogli po-
minąć obiektów najbliższych ich 
sercu, tj. plac zabaw i  szkoła. Jak 
widać na filmie wszystko wygląda 
pięknie i  okazale, ale są obszary 
takie jak lokalne drogi, które wy-
magają większych nakładów. Film 

ma zachęcić do solidnego płacenia 
podatków, a tym samym wzmocnić 
poczucie odpowiedzialności za na-
szą „Małą Ojczyznę”. 

Oto, co piszą sami uczniowie 
o swojej pracy nad filmem: „Kiedy 
tylko usłyszeliśmy ten temat pod-
jęliśmy decyzję – bierzemy w  tym 
udział. Rozterka - my nie mamy 
pojęcia o podatkach i jeszcze mniej 
o kręceniu filmów. Prawdą jest, że 
spędziliśmy wiele godzin pogłę-
biając naszą wiedzę w tym temacie 
za pomocą Internetu, ale głównie 

CMOLAS - 
WARSZAWA

Misja: ROZUMIEMY PODATKI
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staraliśmy się rozmawiać z  ludź-
mi. Przyznajemy, że podczas pra-
cy w  zespole było wiele emocji, 
zdarzały się nawet kłótnie. Zawsze 
jednak znajdowaliśmy wspólną 
wersję. Dużo czasu zajęło kręcenie 
poszczególnych ujęć, wiązały się 
z tym częste wyjazdy. Jednak każda 
wizyta motywowała nas do pracy, 
podsycała ciekawość i  wzbogacała 
wiedzę. Podczas przeprowadzonej, 
ale nienagranej ankiety wśród do-

rosłych osób na temat: „Na co prze-
znaczane są twoje podatki? Wielu 
reagowało sztucznym uśmiechem, 
wzruszeniem ramion lub po dłuż-
szej chwili podawało maksymalnie 
jeden cel. Uświadomiło to nam jak 
skąpa jest wiedza społeczeństwa na 
ten temat. Kiedy prezentowaliśmy 
swoją wiedzę miny dorosłych były 
bezcenne. Cieszymy się, że mogli-
śmy wziąć udział w  tej fascynu-
jącej przygodzie, bo uczyniła nas 

małymi odkrywcami wielkiego 
świata podatków i  nauczyła tego, 
co najważniejsze – zrozumienia 
i  współpracy. Mamy nadzieję, że 
ten konkurs będziemy wspominać, 
jako drobny krok w misji pod na-
zwą życie.” 

Link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v 
=NMQii198yJw

SP Cmolas

OSTROWY 
BARANOWSKIE

MISTRZ Tabliczki Mnożenia

W Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich 09 maja 2019 
roku odbyła się X Edycja Gmin-
nego Konkursu Matematycznego 
klas I-III „Mistrz Tabliczki Mnoże-
nia”. Konkurs miał na celu zachęcić 
uczniów klas młodszych do dosko-
nalenia umiejętności posługiwania 
się tabliczką mnożenia i  dzielenia 
oraz popularyzowanie wiedzy ma-
tematycznej, rozwijanie uzdolnień 

uczniów i  promowanie ich osią-
gnięć na forum gminy. W konkur-
sie wzięło udział po dwoje uczniów 

ze wszystkich siedmiu szkół z  te-
renu gminy. Nauczyciele po prze-
prowadzeniu eliminacji szkolnych 
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wyłonili uczestników w konkursie. 
Zadaniem dzieci było rozwiąza-
nie testu pisemnego zawierającego 
różnorodne zadania wymagające 
doskonałej znajomości tabliczki 
mnożenia. Miejsce I  i  tytuł Mi-
strza Tabliczki Mnożenia zdobył 
Aleksander Sudoł z  Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w  Jagodniku, 
II miejsce zajęła Emilia Dziuba ze 
Szkoły Podstawowej w  Trzęsówce, 
III miejsce przypadło Julii Pakłos 

również ze szkoły w  Jagodniku. 
Wszyscy uczniowie rozwiązali te-
sty na wysokim poziomie, gdzie 
widać pracę i  zaangażowanie na-
uczycieli przygotowujących do 
konkursu. Były to Panie Anna 
Kuźma, Barbara Kaczmarska, Bar-
bara Płaza, Barbara Boroń, Ali-
cja Bańka, Katarzyna Sudoł. Jury 
przewodniczyła Pani Monika Mar-
gańska-Wilk matematyk ze Szkoły 
Podstawowej w Hadykówce. Wraz 

z  nią pracowały Wiesława Du-
dek i  Klaudia Skiba. Nagrody dla 
uczestników ufundował Pan Wójt 
Eugeniusz Galek, który osobiście 
pogratulował uczestnikom oraz 
Pani Halina Rozmus-Kosiorowska 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za wsparcie organizacji 
festiwalu, a uczestnikom i nauczy-
cielom gratulujemy! 

Danuta Gacek

CMOLAS Wycieczkowy zawrót głowy
Korzystając w wiosennej pogo-

dy wybraliśmy się z dziećmi z Nie-
publicznego Przedszkola Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie na trzy 
wycieczki autokarowe.

6 kwietnia 2019r. pojechaliśmy 
do kina Metalowiec w Nowej Dębie 
na bajkę pt. „Robaczki z  zaginio-
nej dżungli”. Dla wielu dzieci był 
to pierwszy seans kinowy w życiu, 
na który czekali z niecierpliwością 
i oglądali z ciekawością. Dodatko-
wą atrakcją był oczywiście przejazd 
autokarem.

9 maja 2019r udaliśmy do kol-
buszowskiego Skansenu, aby zoba-
czyć jak dawniej wyglądało życie, 
jak wyglądały domy, jakie naczynia 
i  narzędzia używali ludzie w  ta-
mych czasach. Największe wraże-
nie na dzieciach wywarły ogromne 
wiatraki i  drewniane zabawki. 

Dzięki pani przewodniczce, która 
opowiadała bardzo interesująco 
dowiedzieliśmy się wielu cieka-
wostek o życiu naszych przodków. 
Przedszkolaki dużo zapamiętły 
z  tej lekcji np.że buty miało się 
jedne na całe życie, że dzieci spa-

ły na piecu lub sianie, a  za święty 
obraz chowało się wszystkie cen-
ne rzeczy. Spacer po Skansenie był 
niesamowiecie ciekawy, ale też tro-
szeczkę zmęczący, dlatego dzieci 
z  ochotą wracały do przedszkola 
na pyszny obiad.
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30 maja 2019r. wybraliśmy się 
do Jupi Parku w Tarnobrzegu, aby 
uczcić zbliżający sie Dzień Dziecka. 
Dwie godziny wyśmienitej zabawy, 
pełnej radości i  uśmiechu minęły 

bardzo szybko. Do dyspozycji dzie-
ci były trzy sale: sala księżniczek, 
sala zabaw, małpi gaj oraz tryolka. 
Żal było wracać do przedszkola.

Każda z tych wycieczek bardzo 
się nam podobała, więc na pewno 
tam wrócimy.

E.K.

JAGODNIK „Magiczne ogrody”
„Magiczne ogrody” w Janowcu 

w tym roku były celem czerwcowej 
wycieczki dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Jagódka” i  Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
godniku. Tam czekało na dzieci 
wiele atrakcji. Park podzielony jest 
na dziewięć krain, z  których każ-
da oferuje innego rodzaju atrak-
cje. Do wszystkich można dotrzeć 
wędrując szerokimi alejami, wśród 
szumiących strumieni, zieleni, 
barwnych i  pachnących kwiatów. 
Podczas wędrówki można spotkać 
kolejnych mieszkańców Magicz-
nych Ogrodów: Skrzata, Krasno-
ludy, Bulwiaki, Wróżki Smużki, 
Robanki, Mordole oraz smoki.

W  parku nieopodal znajdowa-
ły się również restauracja, w której 
uczniowie mogli spożyć ciepły po-

siłek, oraz sklep, w  którym dzieci 
mogły zakupić pamiątki. Następnie 
spędziliśmy czas na placu zabaw 
oferującym wiele atrakcji.

Pogoda sprzyjała naszej wypra-
wie. Bardzo zadowoleni, po  dniu 
pełnym wrażeń, ruszyliśmy w dro-

gę powrotną. Pobyt w baśniowych 
ogrodach to wspaniała przygoda 
oraz okazja do aktywnego spędze-
nia czasu na świeżym powietrzu.

Aneta Guźda
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W dniu 20 maja w naszej szko-
le odbyła się akademia z okazji 99 
rocznicy urodzin świętego papie-
ża Jana Pawła II, który jest bliski 
naszej szkole. W  tym dniu roz-
strzygnięto także szkolny konkurs 
plastyczny pt.: „Jan Paweł II przy-
jaciel dzieci i młodzieży”.

Zwycięzcami zostali:
 – klasy I-III – Piotr Czachor, Pa-

weł Ziętek, Michalina Rozmus.
 – klasy IV-VIII – Agata Marut.

Akademia, w  którą zaangażo-
wali się uczniowie naszej szkoły, 
ukazywała wspomnienia o  Janie 
Pawle II. Zatytułowana była „Ka-
wiarniane wspomnienia”. W takiej 
właśnie atmosferze wysłuchaliśmy 
wspomnień, poezji i nagrań z prze-
mówień papieża. Nie zabrakło tak-
że piosenek, które z  tym wielkim 
Polakiem się kojarzą: Barka, Abba 
Ojcze, Wadowice…

W tym wyjątkowym dniu nie 
mogło zabraknąć kremówki, która 
była miłym i  słodkim dopełnie-
niem papieskiego dnia w  naszej 
szkole. Akademię oprócz wystę-
pujących uczniów przygotowali ks. 
Mariusz Bilski i p. Urszula Dziuba.

SP w Hadykówce

HADYKÓWKA „Urodziny Papieża”

HADYKÓWKA Wycieczka w Pieniny
Kto z  nas nie kocha górskich 

eskapad czy eksplorowania niezna-
nych terenów?

Nasi uczniowie mieli taką 
możliwość podczas ekscytującej 
2-dniowej wycieczki w  Pieniny, 
która odbyła się pod koniec roku 
szkolnego 2018/2019. 

Już pierwszego dnia naszej 
niezwykłej wycieczki zdobyliśmy 
najwyższy szczyt Pienin Środko-
wych – Trzy Korony. Młodzież bez 
większego trudu pokonała prawie 
dwugodzinną trasę, a nasz wysiłek 
uwieńczył niezwykły widok roz-
noszący się na panoramę Pienin 
i Tatr. Jednakże to nie koniec atrak-

cji! Zaraz po zejściu z gór wsiedli-
śmy na flisackie tratwy i udaliśmy 
się na niezapomniany spływ prze-

łomem Dunajca. Naszą podroż 
umilały żarty, zagadki i opowiastki 
pienińskich Flisaków.
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3 kwietnia 2019r. Przedszkolaki 
z Niepublicznego Przedszkola „Ja-
gódka” w Jagodniku odbyły bardzo 
interesującą wycieczkę do Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Komendy Powiato-
wej Policji w  Kolbuszowej. Dzieci 
zwiedziły budynki, dowiedziały się 
wielu informacji dotyczących pra-
cy strażaka i policjanta. Zobaczyły, 
którymi pojazdami strażacy wyjeż-
dżają do wypadków, a jakimi gaszą 

Po przyjeździe do ośrodka wy-
poczynkowego czekał na nas pysz-
ny dwudaniowy obiad, a następnie 
gra w kręgle. Uczniowie mieli rów-
nież do dyspozycji sale gier z  te-
nisem stołowym, bilardem oraz 
cymbergajem.

Nazajutrz, zaraz po obfitym 
śniadaniu ruszyliśmy zwiedzać za-
porę na Jeziorze Czorsztyńskim. Po 
miłym spacerze oraz niezliczonej 
ilości zdjęć typu selfie, wsiedliśmy 
na statek, którym popłynęliśmy na 
drugi brzeg jeziora w celu zwiedze-
nia ruin czorsztyńskiego zamku. 
Następnie nasz wesoły autobus, 
zawiózł nas na miejsce kolejnej 
atrakcji.

Wąwóz Homole to z pewnością 
jedno z  najciekawszych miejsc, 
których nie można pominąć bę-
dąc w  tym rejonie Polski. Spacer 
po malowniczym, górskim terenie 
zakończył się smacznym obiadem 
w karczmie z widokiem na Beskid 
Sądecki. Ku radości wszystkich 
uczestników tuż obok znajdywała 
się kolejka linowa, którą zjecha-
liśmy na dół, gdzie czekał na nas 
autokar. Po trudach wspinaczki 
pozostał tylko krótki spacer po 
Szczawnicy i podróż powrotna do 
domu.

Trochę zmęczeni, opaleni 
i  pełni wrażeń byliśmy zgodni co 

do jednego, że podróże kształcą 
i wzbogacają nasze doświadczenia.

K. Skiba

JAGODNIK

Wycieczka przedszkolaków z Jagodnika do Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji 

w Kolbuszowej 
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GMINA CMOLAS

Skutki powodzi w Gminie Cmolas

Mieszkańcy Powiatu Kolbu-
szowskiego na długo zapamięta-
ją popołudnie i noc w dniach 20 
i 21 maja, kiedy to miały miej-
sce gwałtowne opady deszczu, 
a  ich skutkiem miejscowe po-
wodzie i  podtopienia domów, 
infrastruktury drogowej i  pól 
uprawnych. Zjawiska te dotknę-
ły również większość obsza-
ru naszej gminy. Ich skala była 
ogromna, nienotowana w doku-
mentowanej przeszłości. 

Nastąpił gwałtowny przy-
bór stanu rzek i potoków: Złot-
ki, Jamnicy, Brzozy, Konotopy 
i  Przyrwy, które zalały przyle-
głe tereny i dokonały zniszczeń 
w  infrastrukturze (mosty, prze-
pusty, rowy, drogi gminne oraz 
powiatowe). Zniszczenia te 
w trybie pilnym zostały zinwen-
taryzowane w  formie opisów 
i zdjęć. Stosowne wykazy zosta-
ły przekazane do sztabu kryzy-
sowego oraz do służb wojewody. 
Uszkodzenia, które pozbawiły 

pożary. Obejrzały również wyposa-
żenie samochodów oraz niezbędne 
do pracy urządzenia. Niebywałą 
atrakcją dla dzieci była możliwość 
przymierzenia kasków, wejście do 
wozu strażackiego oraz zrobie-
nie zdjęcia na quadzie. W  policji 
przedszkolaki mogły zobaczyć 
sprzęt, który wykorzystują poli-
cjanci do swojej pracy: kamizelki 
kuloodporne, kaski, tarcze ochron-
ne, latarkę, lizak „stop”, kajdanki 
i  pałkę policyjną. Wszyscy zostali 
sfotografowani z  jednym z wybra-
nych sprzętów.  Podczas wycieczki 
miały możliwość obserwowania 
funkcjonariuszy w  trakcie pracy 
oraz zwiedzanie poszczególnych 
pomieszczeń komendy. Ostatnia 
atrakcją było zwiedzanie radiowo-
zu policyjnego i  zrobienie w  nim 

zdjęć. Po takiej wycieczce wszyst-
kie dzieciaki zgodnie przyznały, że 
te zawody bardzo im się podobają, 
a  niejedno dziecko w  przyszłości 

chciałoby pracować w  Straży lub 
w Policji.

SP w Jagodniku

możliwość dojazdu, zostały na-
tychmiast naprawione. Gmina 
podejmuje starania o uzyskanie 
pomocy finansowej na te napra-
wy, oraz te, które wykonywane 
będą w następnej kolejności. 

W trybie doraźnym zabez-
pieczona została nierucho-
mość mieszkalna w  Ostrowach 
Tuszowskich, której groziło 

podmycie przez potok płyną-
cy przy starej remizie. Naru-
szoną skarpę zabezpieczono 
workami z  piaskiem a  koryto 
przekopano, zmieniając bieg 
wody na lewą stronę. Stan rze-
ki Przyrwy zagrażał znacząco 
mostowi w  Dziubach (droga 
została zamknięta) jednakże 
w ciągu dwóch dni sytuacja się 



28

Kwartalnik nr 2/2019

ustabilizowała. Dziękujemy 
mieszkańcom za solidarność 
w  tych trudnych mementach 
i  dobrą współpracę z  gminą 
i służbami kryzysowymi. 

I jeszcze apel na przyszłość: 
starajmy się dbać o  system od-
prowadzenia wód deszczowych, 
sprawdzajmy drożność w grani-
cach prywatnych posesji, oraz 
nie podłączajmy odpływów 
wody deszczowej do kanalizacji 
sanitarnej. 

UG Cmolas

TRZĘSÓWKA

Kurier z Warszawy
28 maja 2019 r. uczniowie kl. 

VIII, III g. i  VI Szkoły Podsta-
wowej w  Trzęsówce wzięli udział 
w  wycieczce do Rzeszowa. Celem 
wyjazdu było obejrzenie filmu edu-
kacyjnego pt. „Kurier” w  reżyserii 
Władysława Pasikowskiego. Pro-
ducentem obrazu jest m. in. Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 
Projekcję filmu poprzedziła pre-
lekcja przedstawiciela IPN – u  na 
temat działalności rządu polskiego 
w Londynie i Delegatury Rządu na 
Kraj oraz losów tytułowego kuriera. 
Film jest sensacyjną historią szpie-
gowską, inspirowaną tajną misją 
Jana Nowaka – Jeziorańskiego, 
jednego z  trzech najważniejszych 
kurierów czasu wojny. Akcja toczy 
się w czasie bezpośrednio poprze-
dzającym wybuch Powstania War-
szawskiego. Ekranizacja pokazała 
dramat Polski i  Polaków w  czasie 
okupacji, przeżycia i rozterki ludzi 
odpowiedzialnych za sprawy kraju. 
Odtwórcą roli głównego bohatera 
był Philippe Tłokiński – absolwent 
WST w Saint – Etienne, znany z te-
atrów francuskich, szwajcarskich 
i  polskich; towarzyszyli mu nie-
mniej znani: Patrycja Volny, Ceza-
ry Pazura, Julie Engelbrecht i inni. 
Film pokazuje prawdę o naszej hi-

storii, dlatego wart jest obejrzenia, 
zwłaszcza przez młode pokolenie.

Kolejnym celem wycieczki było 
zwiedzenie atrakcji miasta – fon-
tanny multimedialnej. Pobyt na 
placu rozrywki uświetnił specjalny 
pokaz fontanny na prośbę orga-
nizatorów wycieczki.. Taka forma 
edukacji uczniów z  pewnością na 
długo zapadnie w ich pamięci.

SP Trzęsówka

Znajdź właściwe 
rozwiązanie

W II półroczu uczniowie 
klasy VIII Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce realizowali program 
profilaktyki pod nazwą „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”. Uczestni-
czyli w zajęciach, podczas których 
poznali przyczyny i skutki palenia 
papierosów oraz wzmacniali po-
stawy zobowiązujące do niepale-
nia. Na lekcjach wychowawczych 
wykonali gazetkę ścienną będącą 
podsumowaniem zajęć warsztato-
wych. Uczniowie wzięli również 
udział w  szkolnym konkursie pod 
nazwą „Światowy Dzień bez Tyto-
niu”. Dzięki udziałowi w  progra-
mie młodzież nie tylko poszerzyła 
swoją wiedzę na temat wpływu ni-
kotyny na organizm człowieka, ale 
również uczyła się odpowiedzial-
ności za własne zdrowie.

SP Trzęsówka

„Z chemią 
za pan brat”

5 czerwca 2019r w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w  Kolbuszowej 
odbył się X Powiatowy Konkurs 
Chemiczny „Z chemią za pan brat”. 
Wzięli w  nim udział uczniowie 
z  4 szkół podstawowych- SP nr2 
w  Kolbuszowej, SP w  Trzęsówce, 
SP w  Lipnicy i  SP w  Dzikowcu. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Trzęsówce Dawid Bujak i Alek-
sandra Magda zajęli II miejsce. 
Gratulujemy!

SP Trzęsówka

 
Zakończenie 

roku szkolnego 
2018/19

Najpierw szkoła jest życiem, a  po-
tem całe życie jest szkołą

Premier M. Morawiecki

19 czerwca 2019r. w  całej Pol-
sce zakończył się rok szkolny dla 
ponad 4,5 mln uczniów. Był to nie-
wątpliwie rok bardzo ciekawy, dla 
niektórych trudny, ale z pewnością 
szczęśliwy dla wszystkich, którzy 
otrzymali promocję do następ-
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nej klasy. Dla uczniów klas gim-
nazjalnych był ostatnim, bowiem 
gimnazja zostały wygaszone. Na 
zakończenie najlepsi uczniowie 
otrzymali świadectwa z  wyróżnie-

niem i  liczne nagrody. Podzięko-
wania i  symboliczny kwiatek od 
wdzięcznych uczniów powędrował 
również do nauczycieli za trud na-
uczania i wychowania. Wszystkim 

uczniom i  nauczycielom życzymy 
udanego i  bezpiecznego wypo-
czynku.

SP Trzęsówka

Wykorzystanie potencjału 
energetycznego słońca to wiele 
możliwości rozwoju technologicz-
nego i  działań na rzecz świado-
mego regulowania i  różnicowania 
źródeł energii. Gmina Cmolas szu-
kając długofalowych sposobów 
na oszczędzanie, mając przy tym 
na względzie ochronę środowiska 
naturalnego kładzie nacisk na in-
westycje skoncentrowane na odna-
wialnych źródłach energii.

Jedną z  takich inwestycji jest 
budowa małej instalacji fotowol-
taicznej przy Ośrodku Wypoczyn-
ku i  Rekreacji w  Cmolasie, która 
już niebawem rozpocznie swoje 
działanie, w  pełni wykorzystując 
słoneczne dni. W  ramach zadania 
zostały wykonane 144 moduły fo-
towoltaiczne o mocy ok. 36kW. In-
stalacja ta wspomoże pracującą już 
od roku fotowoltaikę usytuowaną 
na dachach budynku przedszkola 
i  szkoły. Zadanie zostało współ-
finansowane ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 

CMOLAS Stawiamy na słońce

Wartość zadania 442.768,00 zł. 
W  tym dotacja 306 000,00zł. In-
stalacja zostanie włączona już nie-
bawem tym samym korzystając 
w  pełni ze słonecznej aury, któ-
ra sprzyja intensywnej produkcji 
energii elektrycznej.

Ponadto w trakcie realizacji jest 

także budowa instalacji fotowolta-
icznej przy oczyszczalni ścieków 
w  Cmolasie. W  ramach zadania 
planowane jest wykonanie 131 mo-
dułów fotowoltaicznych o  mocy 
ok. 31kW. Planowany termin za-
kończenia realizacji 30.08.2019r.

UG Cmolas
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27.05.2019 r. w  Szkole Pod-
stawowej w  Trzęsówce odbyła 
się uroczysta akademia z  okazji „ 
Dnia Matki”. Dyrektor szkoły, pan 
Krzysztof Wrona, powitał serdecz-
nie wszystkie mamy i  zaproszo-
nych gości.

Uczniowie klas I  – III przy-
gotowali dla mam poczęstunek, 
którym były pyszne koreczki owo-
cowe, a dzieci z klasy zerowej ob-
darowały swoje mamusie wielkimi 
sercami. Zebrani na sali wysłuchali 
piosenek oraz montażu poetyc-
kiego. Całość została ubarwiona 
ciekawą inscenizacją. Uczniowie 
klasy trzeciej zaprezentowali swoje 
prace redakcyjne na temat „ Moja 
mama”,a grupa fletowa przygoto-
wana przez pana dyrektora szkoły, 
zaprezentowała repertuar przygo-
towany specjalnie na ten dzień. Za 
miłość i  wychowanie uczennice 
klasy czwartej i  piątej podzięko-
wały swoim mamom pięknym 
tańcem. Zakończeniem programu 
artystycznego była krótka insceni-
zacja w  wykonaniu uczniów klasy 
czwartej i  trzeciej. Miłe spotkanie 
zakończyło się odśpiewaniem 
przez uczniów „ STO LAT” .

SP Trzęsówka

TRZĘSÓWKA Mama , mamusia , mamusieńka 
to największy skarb!

GMINA CMOLAS Infrastruktura drogowa
W rozwoju wsi ważne miejsce 

zajmuje rozbudowa infrastruktury 
technicznej, gdyż stanowi bardzo 
ważny element układu funkcjono-
wania sieci dróg. Głównym celem 
inwestycji drogowych jest polep-
szenie warunków jazdy na drogach 
gminnych, zwiększenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego dla po-
jazdów oraz przede wszystkim dla 
pieszych. We wcześniejszym nu-
merze „Panoramy” wspominali-
śmy o  zaplanowanych na bieżący 
rok inwestycjach i remontach w za-
kresie dróg gminnych. Realizacja 
kilku inwestycji dobiegła już końca 

i możemy podziwiać długo wycze-
kiwane efekty pracy.

I tym sposobem już w czerwcu 
została oddana do użytku wyre-
montowana droga relacji Trzęsów-
ka-Izdebnik przez wieś. W ramach 
zadania została wyremontowana 
istniejąca droga o  długości ok. 
500mb. Remont polegał na ułoże-
niu nowej nawierzchni bitumicznej 
szerokości 4m o spadku dwustron-
nym o  wartości 3% wraz z  pobo-
czami gruntowymi ulepszonymi 
kruszywem łamanym stabilizo-
wanym mechanicznie szerokości 
max. 0,75m. Dodatkowo zostały 

wykonane nowe zjazdy dla posesji 
sąsiadujących z  realizowaną inwe-
stycją.

Ponadto jeszcze do niedawna 
odcinek drogi serwisowej, który 
utożsamiany był jedynie z  czę-
ścią niedokończonej frakcji ko-
munikacyjnej został ukończony. 
Po wielu zmaganiach i  trudności, 
jakie powstały w  czasie procesu 
inwestycyjnego między innymi ne-
gocjacje z  właścicielem „brakują-
cego terenu”, mieszkańcy mogą już 
odetchnąć z  ulga. Nowo powsta-
ła jednopasowa jezdnia o  ruchu 
dwukierunkowym i  szerokości 5 
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metrów o  nawierzchni bitumicz-
nej pozwala na skrócenie dystansu 
pomiędzy droga powiatową i  kra-
jową, co stanowi duże ułatwienie 
dla okolicznych mieszkańców oraz 
ewentualny objazd w  przypadku 
kolizji drogowych.

W najbliższym czasie planu-
je się także ukończenie i  odda-
nie do użytku wyremontowanych 
dróg, które obecnie są na etapie 
intensywnej realizacji. W  ramach 
powyższych inwestycji zostanie 
przebudowana droga gminna 
relacji Ostrowy Tuszowskie – 
Cmentarz oraz budowa zatoki par-
kingowej wzdłuż drogi powiatowej. 
Wykonywane zamierzenie budow-
lane polega na stworzeniu drogi 
jednopasmowej o szerokości 3,5 m 
i długości 218,69 m o nawierzchni 
bitumicznej oraz chodnika wzdłuż 
przebudowanej drogi o  szeroko-
ści min. 2 m i  długości 30m. Po-
nadto w  ramach zadania zostanie 
zrealizowana zatoka parkingo-
wa o  powierzchnio 119m² wraz 
z utwardzonym placem i zjazdem. 
Wzdłuż całego odcinka budowa-
nej drogi zakłada się obustronne 
pobocza gruntowe o  szerokości 
0,75m.. Planowany termin wyko-
nania 31.07.2019r.

Ale to jeszcze nie koniec do-
brych informacji. Nie tylko stawia-
my na przestrzenie przeznaczone 
dla osób zmotoryzowanych, ale 
także tworzymy strefy przyjazne 
dla ruchu pieszych. Tak, więc już 
nie długo mieszkańcy Ostrów Tu-
szowskich będą mogli korzystać 
z nowego chodnika, którego reali-
zacja w I etapie rozpoczęła się już 
w ubiegłych latach. W najbliższym 
czasie zostanie oddana druga część 
chodnika z  kostki brukowanej na 
długości 459mb tym samym za-
kończając ciąg komunikacyjny 
przeznaczony dla pieszych przy 
drodze powiatowej Nr 1162R. 

Ponadto mieszkańcy Trzęsów-
ki także otrzymają nowy chodnik 
przy drodze powiatowej Nr 1223 
relacji Ostrowy Tuszowskie – Trzę-

sówka- Siedlanka z  kostki bruko-
wej na długości 730mb. Planowany 

termin zakończenia inwestycji to 
15.07.2019r.

UG Cmolas
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Parking przed Urzędem Gminy 
Cmolas doczekał się planowane-
go remontu. Gmina wyłoniła już 
wykonawcę, który przystąpił do 
realizacji inwestycji. W  ramach 
zadania planowany jest remont 
nawierzchni parkingu i  utwardze-
nie nawierzchni pod rampę rozła-
dunkową. Zamierzona inwestycja 
polegać będzie na ujednoliceniu 
i utwardzeniu terenu z pozostawie-
niem od strony zewnętrznej parkin-
gu obrzeży zieleni niskiej w postaci 
trawnika. W  okolicach budynku 
przystanku przewiduje się wy-
dłużenie parkingu do końca tego 
budynku i  wymianę nawierzchni 
z kostki brukowej przy tym obiek-

cie na nawierzchnię asfaltową, jako 
jednolitą nawierzchnię całego par-
kingu. Zaś za budynkiem Urzędu 
Gminy przewidziano rozebranie 
nawierzchni z  betonu i  zastąpie-
nie jej nawierzchnią asfaltową. 
W  związku z  projektowanym wy-
konaniem nowej nawierzchni as-
faltowej na powierzchni całego 
parkingu nastąpi podniesienie jego 
nawierzchni o ok. 4,0 cm. Powodu-
je to konieczność dostosowania do 
tej nowej rzędnej wysokości zlo-
kalizowanych na parkingu studni 
kanalizacyjnych i zbiornika bezod-
pływowego w ilości 5 szt., jak rów-

nież studni telekomunikacyjnej 
usytuowanej przy budynku Urzędu 
Gminy. W  ramach remontu prze-
widuje się rozebranie krawężników 
drogowych i  wykonanie nowych 
obrzeży z  krawężnika drogowego, 
rozebranie cieku za budynkiem 
przystanku z płyt betonowych gru-
bości 10 cm, wykonanie korytowa-
nia pod zmienioną nawierzchnię 
parkingu, podbudowy z  kruszywa 
drogowego, wykonanie warstwy 
wiążącej z  betonu asfaltowego na 
podbudowie kamiennej i  wreszcie 
nawierzchni ścieralnej z asfaltu na 
całej powierzchni parkingu.

UG Cmolas

CMOLAS Ruszył remont parkingu przed 
Urzędem Gminy w Cmolasie

GMINA CMOLAS Radio Cmolas w Internecie

Mija czwarty miesiąc od na-
dania pierwszej audycji w  Inter-
netowym Radiu Cmolas, które 
realizując potrzeby słuchaczy jest 
atrakcyjnym medium informa-
cyjno-muzycznym. Na antenie 
przekazywane są ogłoszenia oraz 
relacje z  bieżących 
wydarzeń oraz im-
prez kulturalnych 
organizowanych na 
terenie gminy Cmo-
las. W  każdą środę 
w  studiu gościmy 
Wójta Gminy Cmo-
las, Pana Eugeniusza 
Galka, który przy-
bliża bieżące i  istot-
ne dla mieszkańców 
regionu sprawy. 
W ramówce usłyszeć 
można m.in. oferty 
pracy, wiadomości 
sportowe, ciekawe 

i  inspirujące informacje dotyczące 
zdrowego stylu życia, sporo pozy-
tywnych wiadomości i  oczywiście 
mnóstwo dobrej muzyki zarówno 
polskiej, jak i  zagranicznej z  naj-
większymi hitami na czele. Od 
poniedziałku do soboty nadawane 
są piętnastominutowe wiadomości 
o godz. 8.00 oraz ich powtórzenie 
o godz.12.00, 16.00 i 20.00. W so-
botę powtórzenie wiadomości 
o  godz. 16.00 natomiast o  godz. 
12.00 i 19.00 nadawane jest słucho-

wisko radiowe dla dzieci. Można 
także wysłuchać transmisji mszy 
św. z  kościoła pw. Przemienienia 
Pańskiego w  Cmolasie w  niedzie-
le o  godz.11.00 oraz czwartkowej 
nowenny o  godz. 18.00. Ponad-
to w  niedzielę o  godz. 13.00 jest 
koncert życzeń i  jego powtórka 
o godz.17.00.

Słuchanie radia możliwe jest na 
stronie internetowej sok.cmolas.
org w zakładce Radio Cmolas.

Życzymy miłego odbioru.
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CMOLAS Nakrętki dla Mai
Przez cały rok szkolny 2018/19 

w  Szkole  Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w  Cmolasie 
po raz kolejny trwała akcja zbiórki 
plastikowych nakrętek (PET) ph. 
„Pomagaj razem z  nami”. Dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu 
uczniów, rodziców oraz pracow-
ników szkoły zebraliśmy 615 ki-
logramów nakrętek, które zostały 
przekazane na rzecz chorej i  po-
trzebującej Mai Pyzińskiej z Padwi 
k. Mielca. To już nie pierwszy raz 
udowodniliśmy, że wspólne dzia-

W dniu 12.06.2019 r. ucznio-
wie klas 0-III Szkoły Podstawowej 
w Hadykówce uczestniczyli w wy-
cieczce do malowniczego miejsca, 
położonego nad Zalewem Janow-
skim, gdzie znajduje się interak-
tywne centrum nauki i  rekreacji, 
poświęcone ekologii i  środowisku 
naturalnemu. Dzieci miały okazję 
aktywnie spędzić czas w  parku li-
nowym, a  także w  basenie kulko-
wym czy zjeżdżalniach.

W laboratoriach edukacyjnych 

poznawały świat poprzez zaba-
wę. W laboratorium „Runo leśne”, 
dzięki wykorzystaniu obiektów 
multimedialnym i  sensoryczno-
-ruchowych zapoznawały się z  in-
formacjami z zakresu botaniki.

W drugim z obiektów, poświę-
conym awifaunie i  troposferze 
odkrywały nie tylko bogactwo 
przyrody janowskiej ale również 
zapoznawały się z  zasadami aero-

dynamiki i  zjawiskami atmosfe-
rycznymi.

W „Laboratorium Recyklingu 
i  Energii” poznały źródła i  spo-
soby wykorzystania energii oraz 
sposoby recyklingu, co pozytyw-
nie wpłynęło na postawy proeko-
logiczne. Uczniowie wrócili do 
domów nie tylko bogatsi o  nową 
wiedzę ale pełni radości…

SP w Hadykówce

HADYKÓWKA Nauka i rekreacja w Parku Zoom 
Natury w Janowie Lubelskim
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Efekty warsztatów malarskich 
zorganizowanych przez p. Renatę 
Krakowską dla chętnych uczniów 
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana 
Czekanowskiego w  Cmolasie, zo-
stały zaprezentowane na wystawie 
w  szkole. Są to obrazy malowane 
na płótnie, prezentujące “świat 
dziecięcej wyobraźni”. Możemy 
pogratulować młodym artystom 
zapału i chęci tworzenia, która po-
zostawia trwały ślad w naszej rze-
czywistości. Autorami prac są:

 – Małgorzata Bąba – klasa VI a
 – Otylia Maciąg – klasa VII a
 – Natalia Suszek Klasa VII a
 – Hubert Urban – klasa VIII a
 – Gabriela Urbańska – klasa 

VIII a
 – Damian Szczepanek – klasa 

VIII a
 – Kacper Mokrzycki – klasa 

VIII a
 – Mateusz Róg – klasa VIII a

CMOLAS “Świat dziecięcej wyobraźni” - 
wystawa prac malarskich

 – Daria Czachor – klasa III c 
(oddział gimnazjalny)

 – Gabriela Kiwak – klasa III c 
(oddział gimnazjalny)

 – Marcelina Serafin – klasa III c 
(oddział gimnazjalny)

 – Patrycja Piłat – klasa III c (od-
dział gimnazjalny)

 – Julia Fila – klasa III c (oddział 
gimnazjalny).

SP Cmolas

CMOLAS Wybór należy do Ciebie!!!
10 maja 2019 r. uczniowie klas 

gimnazjalnych i  szóstych Szkoły 
Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie pod kie-
runkiem pedagoga szkolnego p. 
Renaty Krakowskiej i p. Teresy Ma-
ciąg, zorganizowali happening dla 
uczniów oraz dla rodziców podczas 
wywiadówki. Wydarzenie to re-
alizowane było jako jedno z zadań 
w  ramach programu profilaktyki 
palenia papierosów  „Znajdź wła-
ściwe rozwiązanie”,  ogłoszonego 
dla szkół przez Wojewódzką Sta-
cję Sanitarno – Epidemiologiczną. 
Jego głównym celem było zapobie-
ganie paleniu tytoniu wśród mło-
dzieży szkolnej, a także dorosłych, 

łanie w  słusznej sprawie przynosi 
określone, pozytywne efekty. Oby 
ludzi otwartych na głos potrzebu-

jących nigdy nie zabrakło, a  takie 
postawy staramy się kształtować 

wśród dzieci i  młodzieży od naj-
młodszych lat.

SP Cmolas, koordynator akcji - Renata Krakowska
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zwiększenie wiedzy w  zakresie 
szkodliwości dymu tytoniowego, 
kształtowanie umiejętności dbania 
o zdrowie własne i swoich bliskich, 
kształtowanie postaw asertywnych 
związanych z unikaniem czynnego 
i  biernego palenia tytoniu. Hap-
pening jako zorganizowane wyda-
rzenie o charakterze artystycznym, 
mający swoją dramaturgię poprzez 
charakterystykę postaci, gesty, mu-
zykę, obrazy, przedmioty i  towa-
rzyszące efekty specjalne, okazał 
się doskonałą formą przekazania 
głównych treści zarówno dla mło-
dzieży jak i rodziców, a co za tym 
idzie z  pewnością uświadomił 
wielu, że  WYBÓR NALEŻY DO 
KAŻDEGO Z  NAS, czy chcemy 
być zdrowi ciesząc się życiem, czy 
chcemy zaspakajać nałogi z  dnia 

na dzień trując siebie i innych i tra-
cąc to co najcenniejsze – zdrowie, 
a nawet życie. Cały wizualny prze-
kaz z pewnością uzupełniły rozda-

ne różnorodne ulotki, zawierające 
ważne treści w  tym zakresie oraz 
recepty na zdrowie.

SP Cmolas

CMOLAS Z wizytą u cmolaskiego kowala
10 czerwca 2019 r. ucznio-

wie Szkoły Podstawowej im 
prof. Jana Czekanowskiego  
w Cmolasie uczęszczający na zaję-
cia kółka plastycznego pod opieką 
p. Renaty Krakowskiej, odwiedzili 
cmolaskiego kowala p. Jana Bańkę. 
Wizyta w  jego kuźni okazała się 
wielką przygodą, a  nade wszystko 

spotkaniem edukacyjnym o  za-
wodzie kowala, który wykonuje  
“z dziada, pradziada”. Dźwięk ude-
rzanego w  metal młotkiem kowa-
dła wzbudzał u  uczniów emocje 
i  podziw dla pana Jana, który 
w  wieku 12 lat rozpoczął swo-
ją przygodę w  cmolaskiej kuźni, 
pomagając tatusiowi na miarę sił 

i możliwości. Wszyscy na pamiąt-
kę otrzymali “harcel”, który ko-
wal wkręca w  końskie podkowy, 
a  Amanda Fornal została nagro-
dzona wykutym z  metalu ozdob-
nym listkiem, w nagrodę za wiedzę, 
jaką docenił p. Jan.

SP Cmolas
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W czerwcu uczestnicy kółka 
plastycznego ze Szkoły Podsta-
wowej im. prof. Jana Czekanow-
skiego w  Cmolasie pod opieką p. 
Renaty Krakowskiej, uczestniczyli 
w  zajęciach plenerowych, których 
celem było wykonanie szkiców 
i  poznanie historii “naszej cmola-
skiej zabytkowej perełki”, jakim jest 
drewniany kościółek Przemienie-
nia Pańskiego. Była to niesamowi-
ta przygoda dla małych artystów, 
którzy na miarę swoich możliwo-
ści sprostali zadaniu. Szkice ja-
kie powstały będą wykorzystane 
podczas warsztatów malarskich  
w przyszłym roku szkolnym.

SP Cmolas

CMOLAS Zajęcia plenerowe

CMOLAS Ta ostatnia niedziela…
Zakończyły się rozgrywki sezo-

nu piłkarskiego 2018/2019. Gmi-
nę Cmolas reprezentowało w  tych 
rozgrywkach 5 klubów: KS Tempo 
Cmolas i  Ostrovia Ostrowy Bara-
nowskie w  klasie rozgrywkowej 
„A”, grupa III mielecka, Florian 
Ostrowy Tuszowskie, Cerami-
ka Hadykówka, Vigor Trzęsówka 
w  klasie rozgrywkowej „B”, grupa 
VII kolbuszowska.

Ponadto drużyny juniorów 
niektórych wyżej wymienionych 
klubów także uczestniczyły w roz-
grywkach. Drużyny juniorów star-
szych KS Tempo Cmolas i Florian 
Ostrowy Tuszowskie występowały 
w  rozgrywkach klasy okręgowej 
rzeszowskiej, natomiast druży-
na juniorów młodszych Ostrovia 
Ostrowy Baranowskie występowa-
ła w klasie „A”, grupa dębicka.

W przekroju całego sezonu 
drużyny nasze nie uzyskały spek-
takularnych sukcesów, jednakże 
na uwagę zasługuje III miejsce 
w  rozgrywkach klasy okręgowej 
juniorów starszych drużyny Tempa 
Cmolas. 

Podsumowując start w  roz-

grywkach naszych drużyn se-
niorskich zaznaczyć należy, że na 
pewno na więcej liczyli zarząd i ki-
bice Ostrovi Ostrowy Baranowskie, 
bowiem spadkowicz z  klasy okrę-
gowej uplasował się w rozgrywkach 
klasy „A” na 5 miejscu zdobywając 
w 26 meczach 40 punktów. Raczej 
zadowoleni są członkowie zarzą-
du i  kibice Tempa Cmolas, którzy 
przystąpili do rozgrywek w  tej sa-
mej klasie rozgrywkowej jako be-
niaminek z  zamiarem utrzymania 

się. Po znacznie lepszej rundzie 
wiosennej drużyna ostatecznie 
uplasowała się na 10 miejscu zdo-
bywając w 26 meczach 30 punktów 
pewnie realizując swoje przedsezo-
nowe cele.

Nie tak sezon wyobrażali sobie 
z  pewnością członkowie i  sympa-
tycy wszystkich naszych drużyn 
występujących w rozgrywkach kla-
sy „B”, bowiem Florian Ostrowy 
Tuszowskie w  22 meczach zdobył 
16 punktów zajmując 10 miejsce 
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a przypomnę, że jeszcze rok temu 
kandydował do klasy „A”. Cera-
mikę Hadykówka i  jej 11 miejsce 
(w 26 meczach 15 punktów) moż-
na w  pewnym sensie tłumaczyć 
przenosinami do podokręgu Rze-
szów i pierwszym sezonem na no-
wym terenie. Natomiast Vigorowi 
Trzęsówka należy życzyć wzięcia 
się w garść i w końcu opuszczenia 
tego miejsca nazwanego „czerwo-
ną latarnią” (12 miejsce i  8 punk-
tów).

Wracając do rozgrywek naszych 
juniorów to juniorzy młodsi Ostro-
vi Ostrowy Baranowskie niewiele 
zwojowali w swojej klasie bowiem 
w  12 meczach zdobyli 2 punkty 
plasując się na czwartej, ostatniej 
pozycji ale to podobno drużyna 
perspektywiczna złożona z  kilku 
roczników wyraźnie młodszych. 
Natomiast klasa okręgowa junio-

rów starszych to niezwykle mocna 
klasa rozgrywkowa gdzie wystę-
pują takie drużyny jak: Resovia II, 
Stal Łańcut, Strug Tyczyn, Aramix 
Niebylec, Wisłok Strzyżów, mają-
ce profesjonalne szkółki piłkarskie 
w kilku kategoriach wiekowych.

Podkreślam więc, że 54 punkty 
w 26 meczach i III miejsce uzyska-
ne w tej klasie przez drużynę junio-
rów Tempa Cmolas można śmiało 
ogłosić jako sukces, może nawet 
duży. Zasługa to głównie młodych 
chłopaków a także ich trenera Pana 
Andrzeja Wieczerzaka. Druży-
na beniaminka Floriana Ostrowy 
Tuszowskie zapłaciła frycowe zaj-
mując 14 miejsce i  zdobywając 15 
punktów, ale start tej drużyny oce-
niałbym bardzo pozytywnie.

Autorami sukcesu juniorów 
Tempa Cmolas byli:
1) Wojciech Chrząstek,

2) Jakub Czachor,
3) Maksymilian Czachor,
4) Paweł Czachor,
5) Aleksander Gul,
6) Kamil Mokrzycki,
7) Jakub Płaza,
8) Patryk Popek, 
9) Marek Posłuszny,
10) Szymon Rzeszutek,
11) Mateusz Serafin,
12) Maksymilian Serafin,
13) Marcin Suszek, 
14) Maciej Szczepanek,
15) Marek Wdowiak,
16) Hubert Wilk,
17) Kacper Wilk,
18) Jakub Mokrzycki,
19) Kacper Mokrzycki,
20) Dominik Augustyn,
21) Kamil Wit.

Opracował: M.P.

Twórczość artystyczna uczniów 
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana 
Czekanowskiego w  Cmolasie jest 
widoczna na ekspozycjach i  wy-
stawach nie tylko w  szkole, ale 
również poprzez udział uczniów 
w  różnorodnych konkursach, na-
wet o zasięgu międzynarodowym. 

W czerwcu prace Darii Czachor 
– uczennicy klasy III c (oddział 
gimnazjalny) mogliśmy podzi-
wiać na wystawie zorganizowanej 
w  szkole przez jej nauczycielkę p. 
Renatę Krakowską, jak również 
podczas imprezy środowiskowej 
– VII Powiatowego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i  Młodzieżowej 
– Cmolas 2019. Cieszy nas fakt, iż 
Daria z  wielkim zaangażowaniem 
rozwija swój talent plastyczny 
i pasje z nim związane oraz to, że 
pomyślnie zdała egzamin do Li-
ceum Plastycznego w  Rzeszowie, 
gdzie została przyjęta i od września 
właśnie tam będzie kontynuować 
naukę. Gratulujemy jej i  życzymy 
wielu sukcesów!

SP Cmolas

CMOLAS Wystawa prac plastycznych Darii
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9 czerwca 2019r. w  hali wido-
wiskowo – sportowej Ośrodka Wy-
poczynku i  Rekreacji w  Cmolasie 
odbył się finał VII POWIATO-
WEGO FESTIWALU PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I  MŁODZIEŻO-
WEJ – Cmolas 2019.

Wykonawców oceniało Jury 
w  składzie: Tomasz Blicharz, Cze-
sław Łopata, Jakub Augustyn – 
Popek i  przyznało następujące 
miejsca:

Soliści 0-III
 – I miejsce Grochala Nikola 

–Szkoła Podstawowa w  Woli 
Raniżowskiej

 – II miejsce Boroń Julia – 
Szkoła Podstawowa w  Ostro-
wach Tuszowskich

 – III miejsce Marut Lena - 
Szkoła Podstawowa w Woli Ra-
niżowskiej

 – IV miejsce Wdowiak Nikola – 
SP im. Jana Pawła II w Wilczej 
Woli

oraz ex aequo
 – IV miejsce Wdowiak Nadia - 

SP im. Jana Pawła II w Wilczej 
Woli

Soliści IV-VI
 – I miejsce Szuban Aleksan-

dra – SP im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w Cmolasie

CMOLAS

Finał VII Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej – Cmolas 2019

 – II miejsce Konrad Krupa - 
SP im. Zygmunta Nowakow-
skiego w Trzęsówce

 – III miejsce Brózda Wiktoria 
– Szkoła Podstawowa w Hady-
kówce

 – IV miejsce Róg Aleksandra 
- SP im. prof. Jana Czekanow-
skiego w Cmolasie

oraz ex aequo
 – IV miejsce Kaczor Oskar - SP 

im. Królowej Jadwigi w Wideł-
ce

Soliści VII-VIII i gimnazjum
 – I miejsce Plis Kornelia - SP 

im. Królowej Jadwigi w Wideł-
ce

 – II miejsce Surowiec Magda-
lena - SP w Kolbuszowej Gór-
nej

 – III miejsce Myszka Joanna 
- SP im. prof. Jana Czekanow-
skiego w Cmolasie

 – IV miejsce Chudzik Maria – 
Szkoła Podstawowa w Raniżo-
wie

oraz ex aequo
 – IV miejsce Pszeniczny Nata-

lia - SP im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w Cmolasie

Zespół 0-III
 – I miejsce Zespół - Szkoła 

Podstawowa w Woli Raniżow-
skiej

 – II miejsce Zespół - Szkoła 
Podstawowa w Lipnicy

 – III miejsce Zespół - Zespół 
Szkolno – Przedszkolnego 
w Mechowcu

 – IV miejsce Zespół - SP im. 
Jana Pawła II w Wilczej Woli

oraz ex aequo
 – IV miejsce Zespół – SP im. 

prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie

 – IV miejsce Zespół - Szkoła 
Podstawowa w Ostrowach Tu-
szowskich

Zespół IV-VI
 – I miejsce Zespół - Szkoła 

Podstawowa w Woli Raniżow-
skiej

 – II miejsce Zespół - Szkoła 
Podstawowa w Raniżowie

 – III miejsce Zespół - SP im. 
prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie

Zespół VII-VIII i gimnazjum
 – I miejsce Zespół - SP im. 

Królowej Jadwigi w Widełce
 – II miejsce Zespół - Szkoły 

Podstawowa w Raniżowie
Nagroda GRAND PRIX
Oliwia Urban - SP im. prof. Jana 

Czekanowskiego w Cmolasie
Wszystkim Uczestnikom gratu-

lujemy

Za nami dwa dni wspólne-
go świętowania, czyli Dni Gminy 
Cmolas 2019, które w  tym roku 
przypadły na 29-30 czerwca. Jedno 
z  największych wydarzeń organi-
zowanych w  naszej Gminie przy-
ciągnęło tłumy mieszkańców oraz 
gości. To czas, który przede wszyst-
kim spędziliśmy razem - z naszymi 
rodzinami, sąsiadami, wśród róż-

GMINA CMOLAS Dni Gminy Cmolas 2019
nych atrakcji, o które zadbali orga-
nizatorzy tegorocznej imprezy.

W sobotę na terenie Ośrodka 
Wypoczynku i  Rekreacji w  Cmo-
lasie miłośnicy pływania w godzi-
nach 7-22 skorzystali z  pływalni 
krytej za jeden grosz. Na frekwen-
cję nie można było narzekać.

W niedzielę na stadionie spor-
towym w  Cmolasie, impreza roz-

poczęła się od sporej porcji atrakcji 
dla dzieci. Na najmłodszych uczest-
ników czekały darmowe urządze-
nia rekreacyjne i  pełne humoru 
zabawy, tańce i konkursy – koloro-
wy zawrót głowy – przygotowane 
przez studio FAMA z Dębicy.

Następnie  przyszedł czas na 
prezentacje wokalne i  taneczne 
uczniów z   Gminy Cmolas.  Popi-
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sy wokalne Julii Boroń, Wiktorii 
Brózda, Joanny Myszka, Oliwii 
Urban oraz Konrada Krupy prze-
platane były pokazami taneczny-
mi zespołów tańca współczesnego 
„Motyw I”, „Motyw II” i  „Motyw 
Mini” działających w  Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w  Cmola-
sie, zespołu „Poza” działającego 
w Wiejskim Domu Kultury w Trzę-
sówce oraz Zespołu tanecznego 
z SP w Cmolasie. Po prezentacjach 
dziecięcych i  młodzieżowych, na 
scenie wystąpił Zespół Ludowy 
Cmolasianie, prezentując bogaty 
repertuar przyśpiewek ludowych 
i piosenek biesiadnych oraz Kape-
la Cmolaskie Chłopoki wykonując 
muzykę ludową towarzyszącą pol-
skim tańcom ludowym.

Najbardziej wyczekiwanym 
momentem imprezy były oczywi-
ście koncerty gwiazd.   Publicz-
ność brawami powitała na scenie 
Mariusza Kalagę wokalistę muzyki 
pop i country, obdarzonego wspa-
niałym głosem, stąd często nazy-
wany jest Royem Orbisonem znad 
Wisły”. Piosenkarz ma na swoim 
koncie uczestnictwo w  wielu fe-
stiwalach folkowych w  kraju i  za 
granicą. Wokalista wykonał prze-
boje i standardy muzyki tanecznej, 
rozrywkowej, piosenki z  gatun-
ku tex-mex, a  także szlagierowe 
kompozycje. Mogliśmy usłyszeć 
takie hity jak: "Jedna z  gwiazd", 
"Nie zapomnę tamtej nocy", czy 
"Do widzenia skarbie mój". Ocze-
kiwana, przez wyjątkowo liczną 

publiczność, gwiazda disco-polo 
Zespół CLIVER porwał wszystkich 
do dobrej zabawy. Zespół wykonał 
największe swoje hity: „Za oknem 
deszcz”, „Pokaż jak się kręcisz”, 
„Czy moje ciało oszalało”. Zachwy-
cona publiczność doczekała się bi-
sów.

Miłośnicy tańca i dobrej zabawy 
bawili się do późna przy dźwiękach 
zespołu „Roxait”. Całość uświetnił 
pokaz fajerwerków.

Organizatorami tegorocznych 
„Dni Gminy Cmolas” był Urząd 
Gminy Cmolas,  Samorządowy 
Ośrodek Kultury w  Cmolasie, 
Ośrodek Wypoczynku i  Rekreacji 
w  Cmolasie. Patronat medialny 
nad imprezą objęło: Radio Cmolas, 
Lokalnie24.
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