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Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy aby radość, 
szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach. Niech ten piękny, 

rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach kolęd 
będzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych refleksji.

W zbliżającym się 2020 roku życzymy Państwu
również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Oby spełniły się pokładane 

w nim nadzieje 
oraz by przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. 
Wszystkiego Najlepszego!

Ryszard Warzocha
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas
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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.

Radosnych, pełnych miłości i ciepła
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w gronie najbliższych
przy staropolskiej kolędzie i wigilijnym stole

oraz wielu wspaniałych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku.

życzą
Dyrektor oraz Pracownicy

Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
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24 listopada w  Hali Sportowej 
w  Cmolasie odbyła się VII edycja 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Towarzyskiego o  nagrodę Wój-
ta Gminy Cmolas. Podobnie jak 
w roku ubiegłym na parkiecie swo-
je umiejętności zaprezentowało 
blisko 300 par z  Klubów tanecz-
nych z Kielc, Rzeszowa, Przemyśla, 
Siemianowic Śląskich, Krakowa, 
Tomaszowa Mazowieckiego, Ra-
domia, Nowego Targu, Rzeszowa 
-Boguchwały, Mielca, Warszawy, 
Krosna, Międzyrzecza Podlaskie-
go, Janowa Lubelskiego, Stalowej 
Woli, Kielc, Tarnowa, Dąbrowy 
Tarnowskiej, Żabna, Lublina, Wo-
dzisława Śląskiego, Zamościa, Jasła, 
Białej Podlaskiej, Skarżyska-Ka-
miennej, Rybnika, Tarnobrzega, 
Jarosławia, Radomska i  Chełma. 
Podczas całego turnieju widzowie 
mogli podziwiać występy zawod-
ników w  tańcach standardowych 
takich jak walc wiedeński, walc an-
gielski, tango, quick step i fokstrot 

oraz w  tańcach latynoamerykań-
skich podczas których domino-
wały samba, rumba, cha-cha, paso 
doble, jive. W turnieju oprócz par 
tanecznych umiejętności zapre-
zentowały również solistki. Turniej 
podzielony był na 4 bloki. W bloku 
pierwszym wystartowali najmłodsi 
zawodnicy do 9 lat w  klasach ta-
necznych H, G, pary w wieku 10-
11 lat w  klasach tanecznych G, F, 
E, pary w wieku 12-13 lat w klasie 
tanecznej F oraz w wieku 12-15 lat 
w  klasie tanecznej H. Wszystkie 
pary zaprezentowały kombina-
cję od 4 do 6 tańców. Blok drugi 
rozpoczął występ solistek do lat 9 
w  klasie tanecznej H. Kolejno na 
parkiecie zaprezentowały się pary 
w wieku 10-11 lat w kasie tanecznej 
H (kombinacja 4 tańców), 12-13 
lat w kasie tanecznej E (kombina-
cja 8 tańców), 14-15 lat w  klasie 

tanecznej G (kombinacja 6 tań-
ców), 14-15 lat w  klasie tanecznej 
F (kombinacja 6 tańców) oraz pary 
w wieku 12-13 lat w klasie tanecz-
nej D prezentując tańce standardo-
we i  latynoamerykańskie. Kolejna 
część turnieju zdominowały wystę-
py solistek 10-13 lat (klas taneczna 
G – kombinacja 6 tańców), par ta-
necznych w wieku 12-13 (klasa ta-
neczna H – kombinacja 4 tańców), 
par tanecznych w 12-13 (klasa ta-
neczna G – kombinacja 6 tańców), 
par 14- 15 lat w klasie tanecznej E 
(8 tańców) oraz Juniorów 14- 15 
lat w  klasie tanecznej D w  kom-
binacji tańców standardowych 
oraz latynoamerykańskich. Na 
zakończenie trzecie bloku swoje 
popisowe umiejętności zaprezen-
towały pary seniorskie w  klasach 
F i E. W uroczystej Gali tanecznej 
gdzie można było podziwiać bar-

VII edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o nagrodę Wójta 

Gminy Cmolas
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dzo wysokie umiejętności zawod-
ników oraz zachwycające kreacje 
(VI blok turnieju) zaprezentowały 
się pary 16+ w klasach F, E, D, C i B 
w przepięknych występach kombi-
nacji tańców standardowych i  la-
tynoamerykańskich. Zawodnicy 
zaprezentowali nie tylko niezwykłe 
umiejętności taneczne ale również 
przepiękne stroje co w połączeniu 
z  doskonała muzyką stworzyło 

przepiękne widowisko artystyczno 
– sportowe. Pary walczyły o prze-
piękne Puchary wykonane przez 
podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w  Cmolasie. Turnieje 
w Cmolasie cieszą się bardzo duża 
popularnością co bardzo cieszy 
gdyż jest to jedyna taka impreza 
w naszym powiecie i jedną z kilku 
tego typu w województwie.

Niezwykle cieszy również fakt 

iż wśród grona zwycięzców kate-
gorii dziecięcych znalazła się para 
z  Kolbuszowej. Wiktoria i  Dawid 
Łagoda doskonalą swoje umie-
jętności taneczne w  szkole tańca 
w  Rzeszowie. Występy zawodni-
ków podziwiali nie tylko rodziny 
zawodników lecz również spore 
grono mieszkańców naszego po-
wiatu i okolic. 

OWiR Cmolas

Uroczyste obchody 101 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości odbyły się 8 listopada 
w NSP w Jagodniku. Dzień ten roz-
poczęliśmy od szkolnego konkur-
su „Pieśni i  Poezji Patriotycznej”. 
Młodzi strzelcy i  legioniści, kiedy 
szli na bój, towarzyszyły im wier-
sze, pieśni, piosenki, powstające 
w  okopach, na froncie, w  marszu. 
Pozwalały przetrwać trudy wal-
ki, dodawały otuchy, rozweselały. 
Chcemy, żeby te pieśni ciągle żyły, 
żeby młode pokolenie o  nich nie 
zapomniało. Dlatego nasi ucznio-
wie poprzez udział w  konkursie 
złożyli hołd tym, którzy w wielkim 
trudzie i  poświęceniu wywalczyli 
nam przed laty wymarzoną nie-
podległość. Uczestnicy konkursu 
byli oceniani w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasa „0” oraz klasy 

1-3. Komisja konkursowa przyzna-
ła następujące miejsca:
KLASA „0”
Kategoria I – pieśń patriotyczna
1 miejsce – WIKTOR SOBOLEW-
SKI

2 miejsce - JULIA PIEKARSKA
3 miejsce –WIKTORIA GUŹDA
Kategoria II – wiersz patriotycz-
ny
1 miejsce – FILIP RZESZUTEK

JAGODNIK Uroczyste obchody 101 rocznicy 
odzyskania niepodległości
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2 miejsce - KAROLINA JĘDRZE-
JOWSKA
3 miejsce –MATEUSZ STARZEC
KLASY 1-3
Kategoria I – pieśń patriotyczna
1 miejsce – NATALIA SOBOLEW-
SKA
2 miejsce - KAROLINA MACIĄG
3 miejsce –ALEKSANDRA PSZE-
NICZNY
Kategoria II – wiersz patriotycz-
ny
1 miejsce – MAJA RZESZUTEK
2 miejsce - HUBERT MOKRZYC-
KI
3 miejsce –KACPER SKIBA

Wszyscy zostali nagrodzeni 
upominkami sponsorowanymi 
przez SRWJ „Nasza Wieś” oraz 
pamiątkowymi dyplomami. Kie-
dy emocje związane z  konkursem 
już opadły, zebraliśmy się wraz 
z przedszkolakami z NP „Jagódka” 

na placu szkolnym, by wspólnie 
odśpiewać hymn. Gdy wybiła go-
dzina 11:11 wszyscy razem, z  ser-
cem pełnym radości zaśpiewaliśmy 
dla Niepodległej 4 zwrotki „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. „Marsz, 
marsz Dąbrowski…” niosło się 
echem po całej naszej pięknej wio-
sce. Tym sposobem włączyliśmy 
się do ogólnopolskiej akcji „Szko-
ła do Hymnu”. Kolejnym punktem 
dnia była uroczysta akademia, na 
którą przybyli zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Cmolas – Pan Euge-
niusz Galek, Sołtys wsi Jagodnik - 
Pan Andrzej Gul, Przewodniczący 
Rady Gminy Cmolas - Radny wsi 
Jagodnik - Pan Ryszard Warzocha 
,Emerytowana nauczycielka Szko-
ły Podstawowej w  Jagodniku Pani 
Krystyna Warzocha oraz Rada 
Rodziców NP „Jagódka” oraz NSP 
w Jagodniku. Uczniowie z klas 1-3 

zaprezentowali program artystycz-
ny pt. „A było to tak…”, związany 
z  czasami walki o  wolną Polskę. 
Następnie Pani Dyrektor odczytała 
list, który nasza placówka dostała 
od Prezydenta RP Pana Andrze-
ja Dudy, jako podziękowanie za 
udział w  projekcie edukacyjnym 
„Piękna Nasza Polska Cała”. Na za-
kończenie wysłuchaliśmy koncertu 
Mobilnej Filharmonii, która zapre-
zentowała nam utwory muzyczne 
z różnych regionów naszego kraju. 
Muzycy dostarczyli nam niezapo-
mnianych wrażeń i  przypomnieli 
dawne, zapomniane już melodie 
przy których dorosłym mocniej 
zabiło serce, a  dzieci porwały do 
tańca.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się w  przygotowania 
obchodów Święta Niepodległości 
w NSP w Jagodniku.

SRW Jagodnik

W piątek, 8 listopada w Szkole 
Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich uroczyście obchodzi-
liśmy 101 Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez nasz kraj. 
Odbyła się uroczysta akademia 
poświęcona tym ważnym wyda-
rzeniom. Uroczystości rozpoczęły 
się tuż przed godziną 11:11. Punk-
tualnie o  11:11 cała społeczność 
szkolna odśpiewała cztery zwrotki 
Hymnu Państwowego angażując 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Uroczysta akademia z okazji 
101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
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się w ten sposób w akcję „#Szkoła-
DoHymnu”. 

Wydarzenie to rozpoczęło się 
przemówieniem Pani Dyrektor. 
Następnie uczniowie z klasy IV i V 
przedstawili montaż słowno-mu-
zyczny. Akademia przede wszyst-
kim miała przypomnieć tamte 
ciężkie czasy, ale także wzbudzić 
w  nas refleksję. Część artystycz-
na wprowadziła zgromadzonych 
w atmosferę wydarzeń poprzedza-
jących datę 11 listopada 1918 roku. 
Uczniowie przedstawili losy Polski 
okupowanej przez zaborców Rosję, 
Prusy i Austrię oraz Polaków wal-
czących o  wolność. Powinniśmy 
pamiętać o  tym, że dzisiaj mamy 
wolną i niepodległą Polskę, o którą 
walczyły pokolenia oddając swoje 
życie. 

Wszyscy uczniowie aktywnie 
zaangażowali się w szkolne obcho-
dy Święta Niepodległości. Swoją 

postawą, strojem i  zachowaniem 
ukazali piękno patriotyzmu.

SP Ostrowy Tuszowskie

29 października Anna Gaweł, 
Jan Miśta i Patrycja Witkowska re-
prezentowali Szkołę Podstawową 
w Powiatowym Konkursie Interdy-
scyplinarnym z okazji 101 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę pod patronatem: Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, 
Starosty Powiatu Kolbuszowskiego 
Józefa Kardysia i  Burmistrza Kol-
buszowej Jana Zuby.  Organizato-
rem przedsięwzięcia była Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w  Kolbuszowej. 
Konkurs składał się z dwóch dyscy-
plin: recytacja i śpiew. Nasi ucznio-
wie zaprezentowali się w piosence 
patriotycznej. Patrycja wystąpiła 
w  kategorii soliści i  zaśpiewała 
trudny utwór Andrzeja Rosiewicza 
„Pytasz mnie”, Ania i  Jasiu stano-
wili duet muzyczny i  wyśpiewali 
piosenkę „Jestem Polakiem”. Wszy-
scy wykazali się bardzo dużymi 
umiejętnościami wokalnymi i kul-
turą sceniczną. Konkurs stał się 

również okazją do szerzenia wśród 
dzieci patriotyzmu oraz szacun-
ku do symboli narodowych. Naj-
młodszym reprezentantom udało 
się zająć I miejsce, w kategorii, bez 
podziału na wiek uczestników.

Laureaci po raz drugi zaprezen-
towali się 8 listopada w  Miejskim 

Domu Kultury, podczas uroczystej 
akademii na której wręczone zosta-
ły nagrody w obecności zaproszo-
nych gości. Gratulujemy serdecznie 
odwagi, pięknego głosu, a  przede 
wszystkim zdobytego podium.

Monika Kosiorowska-Puk

HADYKÓWKA

Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny z okazji 
101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
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Przez prawie dwa miesiące 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Hadykówce zbierali materiały 
opatrunkowe: plastry, kompresy, 
gazy, bandaże oraz rękawiczki jed-
norazowe. Wszystko po to by wes-
przeć akcję „Misja opatrunkowa 
dla Zambii” organizowaną przez 
Muzeum Kard. Adama Kozłowiec-
kiego w Hucie Komorowskiej.

Uczniowie naszej szkoły, 
a szczególnie wolontariusze Szkol-
nego Koła Caritas, podeszli z  za-
pałem do zbierania materiałów, co 
widać na poniższych fotografiach. 
W  ten sposób, każdy z  uczniów 
miał możliwość włączenia się do 
aktywnego przeżywania nadzwy-
czajnego miesiąca misyjnego ob-
chodzonego w Kościele Katolickim 
pod hasłem „Ochrzczeni i Posłani”.

ks. Rafał Wesołowski

HADYKÓWKA „Misja opatrunkowa dla Zambii”

7 listopada b.r. w  Dworku 
w  Straszęcinie odbył się Woje-
wódzki Konkurs Recytatorski 
„Dzieła Mistrzów pod lupą 2019 
– Wisława Szymborska” pod hono-
rowym patronatem Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty.

Konkurs był kierowany do 
uczniów kl. V-VIII z  terenu woje-
wództwa podkarpackiego. Uczest-
nicy mieli zaprezentować po dwa 

utwory literackie: jeden – Wisławy 
Szymborskiej i drugi – innego pi-
sarza. Jury brało pod uwagę: dobór 
repertuaru, interpretację tekstu, 
kulturę słowa oraz ogólny wyraz 
artystyczny.

Szkołę Podstawową w Cmolasie 
reprezentowała Aleksandra Szuban 
z klasy VI i Katarzyna Ruman 

z klasy VII. W gronie czternastu 

laureatów znalazła się Aleksandra 
Szuban, która zdobyła I miejsce.

13 listopada odbyło się podsu-
mowanie w/w konkursu i uroczyste 
wręczenie nagród oraz dyplomów. 
Trzeba podkreślić, że w konkursie 
wzięło udział ponad sześćdziesię-
ciu uczniów z całego Podkarpacia.

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

E.U.

CMOLAS Konkurs Poetycki w Straszęcinie
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W dniu 14.11.2019  r. w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie odbyły się eliminacje 
gminne Podkarpackiego Konkursu 
LITERATURA I  DZIECI, organi-
zowanego dla uczniów szkół pod-
stawowych woj. podkarpackiego. 
Tegorocznej edycji przewodził te-
mat „W świecie wyobraźni”, któ-
ry dotyczył rzeczywistości, często 
nierealnej lub pozostającej w sferze 
dziecięcej fantazji. Celem powyż-
szego konkursu jest: upowszech-
nianie i  zachęcenie do czytania 
książek, popularyzacja literatury 
dziecięcej, inspirowanie do po-
szukiwań nowych form pracy ar-
tystycznej i  promocja dokonań 
artystycznych dzieci. W  ramach 
prezentacji konkursowej uczest-
nicy zaprezentowali jeden utwór 
wybranego autora w formie recyta-
cji. Do gminnego etapu konkursu 
zgłoszone zostały prezentacje ze 
Szkoły Podstawowej w  Cmolasie, 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowach 
Tuszowskich oraz Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowach Baranowskich. 
W  sumie zgłoszonych zostało 14 
uczestników.

Jury w składzie: Przewodniczą-
ca Bogumiła Kosiorowska - Dy-
rektor Samorządowego Centrum 
Kultury w Dzikowcu, Danuta Zuba 
– Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w  Cmolasie oraz Urszula 
Blat – Instruktor SOK, dokonało 
oceny i  przyznało następujące na-
grody:
Uczestnicy eliminacji w  kategorii 
0-II 
Kategoria klas 0-II
recytacja:
I miejsce – Nikodem Serafin z  SP 
w Cmolasie
II miejsce – Karol Skiba z  SP 
w Ostrowach Baranowskich
III miejsce – Szymon Kasza z  SP 
w Cmolasie
Uczestnicy eliminacji w  kategorii 
III-V 
Kategoria klas III-V

recytacja:
I miejsce – Jakub Paluch z  SP 
w Cmolasie
II miejsce – Weronika Kaczmarska 
z SP w Cmolasie
III miejsce – Magdalena Rzeszutek 
z SP w Ostrowach Baranowskich
Uczestnicy eliminacji w  kategorii 
VI-VIII 
Kategoria klas VI-VIII
recytacja:
I miejsce – Aleksandra Szuban z SP 
w Cmolasie

II miejsce – Katarzyna Ruman z SP 
w Cmolasie
III miejsce – Patrycja Ruman z SP 
w Ostrowach Tuszowskich
Inscenizacja:
Uczniowie z  SP w  Ostrowach Tu-
szowskich

Wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy oraz drobne upominki, 
a  zdobywcy dwóch pierwszych 
miejsc zakwalifikowali się do etapu 
rejonowego konkursu w Chorzelo-
wie. 

SOK Cmolas

CMOLAS Literatura i Dzieci „W świecie 
wyobraźni”
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10 listopada, już po raz szesna-
sty w  Wiejskim Centrum Kultury 
w Ostrowach Baranowskich odbył 
się Festiwal Muzyków Ostrowy Ba-
ranowskie 2019. Organizatorem 
festiwalu była tutejsza szkoła pod-
stawowa. Podobnie jak w  dwóch 
poprzednich latach, tak i  teraz, 
wzięli w  nim udział utalentowa-
ni muzycznie uczniowie z  terenu 
gminy Cmolas i gminy Niwiska.

Dzięki festiwalowi mogliśmy 
zasłuchać się w piękno rozbrzmie-
wającej muzyki, wspólnie spotkać 
się, promować młode talenty i roz-
wijające się uzdolnienia muzyczne. 
Festiwal ma także wymiar wycho-
wawczy. Daje dzieciom i młodzie-
ży, a  także członkom lokalnej 
społeczności właściwe wzorce kul-
turalnego i  czynnego spędzania 
czasu wolnego, rozwoju własnych 
zainteresowań i umiejętności.

Na festiwalu zaprezentowało się 
44 uczniów, w tym 14 solistów i 4 
zespoły. Mogliśmy usłyszeć takie 
instrumenty jak: pianino, skrzyp-
ce, gitarę klasyczną, flet poprzecz-
ny, saksofon, perkusję, wibrafon, 
dzwonki chromatyczne, instru-
menty perkusyjne.

Występy młodych artystów 
oceniało profesionalne jury w skła-
dzie: Małgorzata Kamińska, skrzy-
paczka, kierownik Kapeli z  Huty 
Komorowskiej, Ewa Tyczka, na-
uczyciel muzyki i Arkadiusz Szczu-
rek, organista, nauczyciel w Szkole 
Muzycznej I Stopnia w Niwiskach 
i Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w  Jarosławiu. Po wysłu-
chaniu prezentacji muzycznych 
przyznano następujące nagrody:
Kategoria zespoły
I miejsce- Róża i Hiacynta Leśniak- 
SP w Hucinie
II miejsce- Zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Trzęsówce
III miejsce- Zespół- Oddział 
Przedszkolny przy SP w Ostrowach 
Tuszowskich

Wyróżnienie- Zespół „Słoneczka” 
ze Szkoły Podstawowej w  Hady-
kówce
Kategoria soliści klasy 0- III
I miejsce- Róża Leśniak- SP w Hu-
cinie
II miejsce- Natalia Sobolewska- 
NSP w Jagodniku

III miejsce- Magdalena Rzeszutek- 
SP w Ostrowach Baranowskich
Kategoria soliści klasy IV- VI
I miejsce- Julia Pakłos- SP w Hady-
kówce
II miejsce- Hiacynta Leśniak- SP 
w Hucinie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

XVI Festiwal Muzyków 
Ostrowy Baranowskie 2019
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III miejsce- Natalia Gaweł- SP 
w Hadykówce
Kategoria soliści klasy VII-VIII
I miejsce- Dawid Toś- SP w Huci-
nie
II miejsce- Kamila Chmielowiec- 
SP w Siedlance
III miejsce- Klara Harchut- SP 
w Niwiskach
Grand Prix- Gabriela Fryc- SP 
w Siedlance

W oczekiwaniu na werdykt, 
uczestnikom i  zaproszonym go-
ściom czas umilał zespół Angelus 
z Trzęsówki.

Swoją obecnością w  tym dniu 
zaszczycili nas: Wicewójt Gmi-
ny Cmolas Lesław Budzisz, Pani 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas Halina Rozmus 
– Kosiorowska, Pani Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultu-
ry w  Cmolasie Edyta Kus- Mo-
krzycka, Pani Dyrektor OWiR 
w Cmolasie Iwona Soda, sołtys wsi 
Ostrowy Baranowskie Jerzy Mag-
da, radny Marian Zieliński, Prezes 
OSP w  Ostrowach Baranowskich 

Karol Ziętek, Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Lesianki” z  naszej 
miejscowości, dyrektorzy szkół 
Danuta Gacek, Agnieszka Magda, 
Józef Babiarz, Krzysztof Wrona, 
Rada Rodziców działająca przy 
Szkole Podstawowej w  Ostrowach 
Baranowskich, nauczyciele przy-
gotowujący uczniów do wystę-
pów, licznie zgromadzeni rodzice 
uczestników, mieszkańcy naszej 
miejscowości i  sympatycy festiwa-
lu.

Festiwal to wydarzenie kultu-
ralne, ale także impreza promująca 
lokalne środowisko. Dowolność 
programowa i  wykonawcza stwa-
rza możliwość udziału wszystkim 
dzieciom i  młodzieży zajmującej 
się grą na instrumentach, co daje 
szansę zaistnieć w  szerszym śro-
dowisku. W szczególny sposób na-
leży docenić pracę występujących 
dzieci i młodzieży. Podziękowania 
należy skierować do nauczycieli 
i rodziców za podjęcie działań ma-
jących na celu zachęcenie i przygo-

towanie młodych wykonawców do 
udziału w festiwalu.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania publiczności 
festiwalowej za miłą i ciepłą atmos-
ferę oraz wszystkim uczestnikom, 
nauczycielom, dyrektorom szkół, 
instytucjom, rodzicom i  osobom 
wspierającym organizację festiwa-
lu. Szczególne słowa podziękowa-
nia za wsparcie kierujemy do Pana 
Wójta Gminy Cmolas Eugeniusza 
Galka, Pani Haliny Rozmus-Ko-
siorowskiej - Prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Cmolas, Pani 
Edyty Kus-Mokrzyckiej - Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w  Cmolasie. Dziękujemy również 
Pani Stanisławie Rożniał przewod-
niczącej KGW w  Ostrowach Ba-
ranowskich, Radzie Rodziców na 
czele z  Panią Elżbietą Witas oraz 
wszystkim tym, którzy zaangażo-
wani byli w przygotowanie festiwa-
lu.

Foto. KORSO Kolbuszowskie - 
dziękujemy.

W. Dudek

Tradycyjnie Przedszkole „Ja-
gódka” i  klasa „O” z  Jagodni-
ka wraz z  rodzicami rozpoczęło 
nowy rok szkolny spotkaniem 
integracyjnym, które odbyło się 
25 września 2019r. w  kompleksie 
turystycznym „Brzezóvka” w  Do-
matkowie. Celem wyjazdu było 
bliższe poznanie się, nawiązanie 
pozytywnych relacji, budowanie 

miłego klimatu między wszystki-
mi uczestnikami. Najważniejszym 
punktem spotkania okazała się 
zabawa w  ogromnym namiocie 
pełnym dmuchańców. Dodatkowo 
również dzieci miały do dyspozycji 
eurobungee, mini boisko do piłki 
nożnej i golfa, gokarty oraz ogrom-
ną piaskownice w której znajdował 
się szkielet dinozaura. Po wyczer-

pującej zabawie wszyscy udali się 
na przygotowany poczęstunek, by 
uzupełnić stracone kalorie. A  na 
każdego czekała m.in.: ciepła kieł-
baska z  grilla, herbata, kawa oraz 
słodkości przygotowane przez ro-
dziców i organizatorów spotkania. 
Wszyscy uczestnicy spotkania wy-
jeżdżali zadowoleni i  uśmiechnię-
ci.

SRW Jagodnik

JAGODNIK Spotkanie integracyjne
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14 października 2019 roku, 
siedmioro dzieci klasy pierwszej 
Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Jagodniku zostało oficjalnie 
przyjętych do braci uczniowskiej. 
W  uroczystości uczestniczyli: Se-
kretarz Gminy Cmolas – Marian 
Posłuszny, Pani Dyrektor - Dorota 
Terlaga, Pani Prezes SRWJ - Mał-
gorzata Szostak, Pani Wiceprezes 
SRWJ – Ewa Guźda, rodzice, na-
uczyciele oraz uczniowie starszych 
klas.

Dzieci zaprezentowały program 
artystyczny podczas którego, mu-
siały wykazać się wiedzą o  naszej 
ojczyźnie, dobrym zachowaniu, 
zasadach bezpieczeństwa

w ruchu drogowym. Recytowa-
ły wiersze oraz śpiewały piosenki, 
zdając „egzamin na pierwszoklasi-
stę” przygotowany przez starszych 
kolegów.

Uroczystego aktu pasowania 
symbolicznym ołówkiem dokonała 

Pani Dyrektor Dorota Terlaga. Na 
koniec wszyscy uczniowie klasy 
1, otrzymali pamiątkowe meda-
le, dyplomy oraz inne upominki 
ufundowane przez Radę Rodziców 

NSP oraz SRWJ. Po części oficjal-
nej wszyscy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek.

SRW Jagodnik

JAGODNIK Pasowanie na ucznia I klasy 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

w Jagodniku

W piątek 18 października br. 
o  godz. 11.00 w  Szkole Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich 
miała miejsce uroczystość ślubo-
wania przedszkolaków i uczniów 
klas pierwszych. Zostać peł-
noprawnym przedszkolakiem 
i  uczniem to sprawa niełatwa, 
więc dzieci z przejęciem przygo-
towywały się do tego dnia pod 
opieką swoich wychowawczyń.

Na początku uroczystości 
przedstawicielki Samorządu 
Szkolnego przywitały wszystkich 
zebranych, a  szczególnie przed-
szkolaków i pierwszoklasistów.

Na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: Wójt Gminy 
Cmolas – Pan Eugeniusz Galek, 
Radny Pan Ryszard Gaweł, soł-
tys wsi Ostrowy Tuszowskie 

Pan Jarosław Rzeszutek, sołtys 
Toporowa Pan Zbigniew Łącz, 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
– Pani Paulina Bezak, Ksiądz 
Proboszcz, rodzice uczniów i na-
uczyciele.

Najpierw część artystyczną 

zaprezentowały dzieci z  oddzia-
łu przedszkolnego. Szesnaścio-
ro przedszkolaków z  przejęciem 
recytowało piękne wiersze i  pio-
senki. Pierwszoklasiści ubrani 
w  stroje galowe niecierpliwie 
oczekiwali na najważniejszy mo-

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Uroczyste Pasowanie na Ucznia 
i Przedszkolaka 
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ment uroczystości - pasowania na 
ucznia. Najpierw jednak musieli 
też zaprezentować program arty-
styczny, wykazać się wiedzą, jaką 
zdobyli w szkole.

Najważniejszym momentem 
uroczystości było złożenie przez 
najmłodszych uczniów szkoły 
przysięgi uczniowskiej. Dzieci 
ślubowały być dobrym uczniem, 
dbać o  honor swojej szkoły, 
uczyć się dobrze, służyć pomo-
cą słabszym, słuchać nauczycieli, 
postawą swoją sprawiać radość 
wychowawcom i  rodzicom, by 
wyrosnąć na dobrego człowieka 
i  wzorowego Polaka. Po ślubo-
waniu każdy z  przedszkolaków 
i  pierwszaków dostąpił zaszczy-
tu pasowania. Pani Dyrektor nie 
miała najmniejszych wątpliwo-
ści, gdy dotykając ramion dzieci, 
z dumą przyjmowała je do grona 
uczniów naszej szkoły, a  na po-

twierdzenie tego faktu Pan Wójt 
wręczył dzieciom dyplomy.

Po pasowaniu przez Panią 
Dyrektor, rodzice wręczyli dzie-
ciom rożki obfitości wypełnione 
słodkościami, a  koleżanki z  kla-
sy ósmej życzyły dzieciom suk-
cesów w  nauce oraz zapewniły 
o pomocy i opiece starszych ko-
legów w szkole. Pan Wójt i zapro-
szeni goście życzyli wszystkim 
uczniom, by każdy dzień w szkole 

dostarczał im wspaniałych przy-
gód z  nauką, dostarczał wielu 
radosnych chwil w  towarzystwie 
kolegów, koleżanek i  pracowni-
ków szkoły oraz podarowali dzie-
ciom słodkie upominki. Po części 
oficjalnej uroczystości uczniowie 
i  zaproszeni przez nich goście 
udali się na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

SP Ostrowy Tuszowskie

Pasowanie na uczniaOSTROWY 
BARANOWSKIE

Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Ostrowach Bara-
nowskich są już pełnoprawnymi 
uczniami. W dniu 8 października 
w  obecności rodziców oraz za-
proszonych gości: Wójta Gminy 
Cmolas Pana Eugeniusza Gal-
ka, sołtysa Pana Jerzego Magdy, 
przedstawicieli Rady Rodziców 
Pani Elżbiety Witas i  Pani Elż-
biety Maciny, dzieci złożyły uro-
czyste ślubowanie, po którym 
każde z nich zostało pasowane na 
ucznia. Zanim jednak to się stało, 
„Pierwszaki”, w  programie arty-
stycznym przygotowanym pod 
kierunkiem wychowawczyni, po-
kazały czego się już nauczyły i co 
potrafią. Po uroczystości ucznio-

wie otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, drobne upominki i  udali się 

na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców.

SP w Ostrowach Baranowskich
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15 października był ważnym 
dniem w  Szkole Podstawowej 
w  Porębach Dymarskich z  dwóch 
powodów. Pierwszy z  nich to 
akademia z  okazji Dnia Komi-
sji Edukacji Narodowej potocz-
nie zwanego Dniem Nauczyciela, 
a drugi to wielkie święto najmłod-
szych uczniów –Pasowanie na 
Przedszkolaka. W  uroczystości 
wzięli udział również zaproszeni 
goście p. E. Galek – wójt gminy 
Cmolas, p. T. Maciąg –sołtys wsi 
Poręby Dymarskie oraz rodzice.

Najpierw głos zabrała Dyrektor 
szkoły p. K. Żądło, która powitała 
wszystkich zebranych oraz przy-
bliżyła historię Dnia KEN. Na-
stępnie na scenę wyszli uczniowie 
kl. VI-VIII, przygotowali występ 
artystyczny. Wierszem i  piosen-
ką podziękowali nauczycielom za 
codzienny trud i poświęcenie. Nie 
obyło się również bez kwiatów oraz 
życzeń.

W drugiej części programu ar-
tystycznego wystąpiły przedszko-
laki. Młodzi uczniowie poprzez 
piękną recytacje wierszy i radosny 
śpiew udowodnili, że są gotowi na 
podjęcie trudu nauki. Po tym pani 

Dyrektor dokonała uroczystego 
aktu pasowania. Wszystkie dzie-
ci otrzymały z  tej okazji prezenty 
i pamiątkowe dyplomy.

M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE Dzień Nauczyciela i Pasowanie 
na Przedszkolaka

Dzień Edukacji NarodowejOSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dnia 11 października 2019 roku 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich odbyła się 
uroczysta akademia z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Wśród gości 
znaleźli się obecni oraz emeryto-
wani nauczyciele. 

Program artystyczny przygoto-
wali uczniowie klas IV, V, VI pod 

kierunkiem pana Dominika Fijoł. 
Młodzi artyści piosenką i  słowem 
uświetnili ten wyjątkowy dzień. 
Wiele ciepłych i  miłych słów po-
płynęło w  kierunku naszych na-
uczycieli. Występ był wyrazem 
wdzięczności uczniów dla wszyst-
kich nauczycieli i  pracowników 
szkoły. 

Na zakończenie Akademii głos 
zabrała Pani Dyrektor. Podzię-
kowała za dotychczasowe zaan-
gażowanie oraz życzyła wielu sił 
i  wytrwałości w  tym wyjątkowym 
zawodzie. Zostały wręczone rów-
nież  Nagrody Dyrektora Szkoły 
dla nauczycieli za wyróżniającą się 
pracę. 

SP Ostrowy Tuszowskie
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JAGODNIK Dzień Edukacji Narodowej 
14 października 2019 roku 

w  NSP w  Jagodniku odbyła się 
akademia z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Krótką inscenizację 
na temat życia szkolnego przygo-
towali uczniowie klasy II i III pod 
kierunkiem wychowawcy. Dzieci 
piosenką, słowem i  tańcem „cho-
colate” uświetnili ten wyjątkowy 

Od wieków w noc św. Andrzeja 
młode panny zbierały się, aby wy-
wróżyć jaka będzie ich przyszłość. 
Panowie, ciekawi co ich spotka, 
zbierali się kilka dni wcześniej – 
w  wigilię św. Katarzyny. Andrzej-
ki są wspaniałą okazją do dobrej 
zabawy, a  jednocześnie źródłem 
szacunku dla tradycji i  obrzędów 
ludowych. Wróżby pobudzają 
wyobraźnię, uczą kreatywności, 
pozwalają oderwać się od rzeczy-
wistości i przenieść w świat marzeń 
i fantazji.

W Szkole Podstawowej w Ostro- 

wach Tuszowskich, w dniu 26 listo-
pada 2019 roku odbyła się długo 
oczekiwana zabawa andrzejkowa 
dla dzieci z klasy 0-3. Po południu 
zaś odbyła się dyskoteka dla klas 
IV – VIII. Uczniowie wraz ze swo-
imi opiekunami tańczyli i bawili się 
wspólnie przy dźwiękach skocznej 
muzyki .

Tego dnia uczniowie, kulty-
wując tradycje związane z  wigi-
lią św. Andrzeja wzięli udział we 
wróżbach. Mogli też powróżyć 

w  sali wróżb przygotowanej przez 
uczennice klasy VIII. Symbole 
wiedzy magicznej i  inne elementy 
dekoracji dodawały tajemniczo-
ści całej scenerii. Zabawy, radości 
oraz uśmiechu było wiele i  wszy-
scy z  utęsknieniem czekają już na 
następny andrzejkowy bal. Wszy-
scy zadowoleni wrócili do domów 
pełni wiary, że spełni im się to, co 
wywróżyli sobie tego magicznego 
wieczoru.

SP Ostrowy Tuszowskie

Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat 
realny łączy się ze światem magii, 

czarów…, wróżb

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

dzień w  roku szkolnym. Wiele 
ciepłych i  miłych słów popłynęło 
w  kierunku nauczycieli i  pracow-
ników obsługi. Uczniowie docenili 
i podkreślili swoją wdzięczność za 
codzienny trud, poświęcenie, czuj-
ność oraz troskę.

Na zakończenie głos zabrali: 
Pani Dyrektor - Dorota Terlaga, 

Sekretarz Gminy Cmolas - Ma-
rian Posłuszny i Pani Prezes SRWJ 
- Małgorzata Szostak. Wszyscy 
mówili o trudnej, ale jakże pięknej 
pracy nauczyciela. Podziękowali 
za dotychczasowe zaangażowanie 
oraz życzyli wielu sił i wytrwałości 
w tym wyjątkowym zawodzie.

SRW Jagodnik
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I. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?
Świadczenie uzupełniające otrzyma osoba która:
1. ukończyła 18 lat
2. jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzecze-

niem o  niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji

3. nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świad-
czenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasił-
ku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona 
do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo 
jest uprawniona do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych 
finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną in-
stytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie 
przekracza 1600 zł.

WAŻNE!
Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierze się pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziec-
ku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie 
niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończe-
niem 25 roku życia.
4. musi mieć miejsce zamieszkania w Polsce
5. mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli 

jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli 
jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub od-
bywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozba-
wienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

II. Co należy zrobić aby uzyskać świadczenie?
Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek. Wniosek można złożyć 

w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elek-
tronicznych ZUS., lub w salach obsługi klientów w ZUS. 

Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:
• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji 
albo 
• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
albo 
• wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrud-

nienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orze-
czono inwalidztwo

Jeśli ZUS ma takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej osoby ubiegającej się 
o świadczenie – nie należy go dołączać.

• jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub 
innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający 

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji
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prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właści-
wą do spraw emerytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, któ-
rego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji,

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzysten-
cji.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie nie ma orzeczenia potwierdzającego niezdolność 
do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku nale-
ży dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc 
przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie posiada – dokumenta-
cję medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji, np.:

• kartę badania profilaktycznego,
• dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.
Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie posiada – należy dołączyć także orzeczenie o znacz-

nym stopniu niepełnosprawności.
Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS - w go-

dzinach otwarcia sal obsługi klientów oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 
22 560 16 00.

III. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające? 
Wniosek o świadczenie uzupełniające trzeba złożyć w tzw. organie właściwym. Właściwość 

organu zależy od tego, czy osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające jest uprawniona do 
świadczenia emerytalno-rentowego.

I tak, osoby uprawnione do świadczeń w ZUS – wniosek składają w Oddziale ZUS właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania lub w najbliższej placówce ZUS, a np. osoby upraw-
nione do emerytur lub rent w KRUS – wnioski składają w oddziale terenowym KRUS.

Osoby, które:
• nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,
• pobierają świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, ale nie są upraw-

nione do świadczeń emerytalno-rentowych,
• są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS i w  innym organie rento-

wym, ale to ZUS wypaca dodatek pielęgnacyjny,
• wniosek składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
IV. Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?
Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli osoba ubiegająca się o świad-

czenie:
• nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świad-

czenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
• mas takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.
Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finan-

sowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, 
a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie 
to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Więcej na ttps://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/
swiadczenia/
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16 października obchodzimy 
Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca i  z  tej okazji co 
roku organizowany jest Bicie Re-
kordu w Pierwszej Pomocy. Od kil-
ku już lat młodsi uczniowie naszej 
szkoły biorą udział w  warsztatach 
szkoleniowych, mających na celu 
naukę udzielania pierwszej pomo-
cy „Resuscytacja Krążeniowo-Od-
dechowa”.  Wiedzą jak zachować 
się w kryzysowych sytuacjach, gdy 
potrzeba udzielić pomocy, które 
może komuś uratować życie. Po-
znanie zasad pierwszej pomocy to 
nie wszystko. Na podjęcie działań 

ratujących życie przez świadków 
zdarzenia ogromny wpływ ma 
również ich postawa, pewność co 
do swoich umiejętności, a  także 
przezwyciężenie obaw, które im 
towarzyszą. Uczniowie Z  Ostrów 
Tuszowskich, dzięki warsztatom, 
umieją: sprawdzać oddech, wezwać 
pomoc, dzwonić na pogotowie 
ratunkowe, układać poszkodowa-
ną osobę w  pozycji bezpiecznej. 
Wiedzą również na czym pole-
ga przywracanie czynności serca, 
czyli tak zwana resuscytacja.  W 
dniu 16 października 2019 roku 

uczniowie szkół z  całej Polski, 
w  tym również z Ostrów Tuszow-
skich, biorący udział w Programie 
Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”, zorganizowanym przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy, przystąpili do bicia rekordu 
w przywracaniu akcji serca. Od go-
dziny 12:00-12:30 nieprzerwanie 
wykonywali masaż serca na fanto-
mie. Czynili to z ogromnym entu-
zjazmem, gdyż rozumieją potrzeby 
rozwijania umiejętności w tym za-
kresie.

SP Ostrowy Tuszowskie

WOŚP – Bicie Rekordu w Szkole 
Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

W poprzednich wydaniach Pa-
noramy opisywaliśmy Czytelni-
kom przedsięwzięcia inwestycyjny 
podejmowane przez gminę Cmo-
las w  br. Staraliśmy się przy tym 
aby te relacje zawierały wyczerpu-
jące informacje dotyczące inwesty-
cji a więc ich cel, zakres rzeczowy, 
technologię, koszty, terminy reali-
zacji, źródła finansowania oraz wy-
konawców. 

Również w  tym wydaniu ten 
przyjęty schemat jest zachowany 
i zawiera informację o wykonanych 
w  III i  IV kwartale inwestycjach. 

Niemniej jednak chcemy zapropo-
nować Czytelnikom „inwestycyjne” 
podsumowanie upływającego roku 
2019 w formie syntetycznej. Chce-
my pokazać Państwu co pomimo 
coraz trudniejszych uwarunkowań 
finansowych na jakie napotyka-
ją samorządy gminne udało się 
zrealizować. Zadania dotyczyły 
różnych sfer życia mieszkańców 
główne drogownictwa, budowy 
chodników, oświetlenia, czyli zwią-
zanych z bezpieczeństwem, ale tak-
że energetyki odnawialnej, obsługi 

mieszkańców, poprawy warunków 
uprawiania sportu. 

A oto co zostało zrealizowane:
1. Rozbudowa i  przebudo-

wa części budynku Urzędu 
Gminy Cmolas (GOPS)

2. Budowa małej instalacji fo-
towoltaicznej przy zespole 
obiektów szkolno-baseno-
wych w Cmolasie 

3. Budowa chodnika przy dro-
dze powiatowej Nr 1162R 
Mielec – Rzochów - Przy-
łęk – Ostrowy Tuszowskie 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 
w gminie Cmolas

GMINA CMOLAS
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Ja Przedszkolak dzielny…CMOLAS

Jak co roku pod koniec paź-
dziernika w  Akademii Przed-
szkolaka w  Cmolasie odbyło się 
uroczyste Pasowanie na Przed-
szkolaka i Starszaka.

To szczególnie ważne wydarze-
nie dla dzieci, które dopiero zaczę-
ły swoją przedszkolną przygodę. 
Jest to moment, w którym maluchy 
stają się pełnoprawnymi przed-
szkolakami a starsze dzieci z dumą 
składają przysięgę starszaka. Dla 
wielu dzieci jest to pierwszy występ 
w życiu.

Grupa Misiów zaprezentowa-
ła nam przedstawienie o  jesieni. 
Były wiersze, piosenki i  piękny 

taniec „Jesienny kujawiaczek”. Mi-
sie uroczyście przywitały młod-
szych kolegów w  przedszkolnej 
gromadzie, przygotowały dla nich 
również zadania do wykonania. 
Biedroneczki jednak bez problemu 
sobie poradziły z  tymi zadaniami. 
Pięknie śpiewały, recytowały, odga-
dywały zagadki i  zatańczyły. Udo-
wodniły wszystkim, że zasługują 
na tytuł prawdziwego przedszko-
laka.

Po występie wszystkie dzieci 
złożyły przysięgę przedszkolaka 
lub starszaka. Po czym nastąpiło 
uroczyste pasowanie przedszkola-
ków przez Panią Dyrektor Ewelinę 

Kiwak. Biedroneczki za dotknię-
ciem magicznego ołówka oraz po 
przejściu przez zaczarowaną bramę 
stały się prawdziwymi przedszko-
lakami, a Misie starszakami.

Wszystkim przedszkolakom 
pamiątkowe dyplomy i  maskot-
ki wręczył Wójt Gminy Cmolas 
Eugeniusz Galek. Od naszego ho-
norowego Gościa otrzymaliśmy 
dużo ciepłych słów oraz słodkości, 
z których szczególnie ucieszyły się 
dzieci.

Biedroneczkom i  Misiom ser-
decznie Gratulujemy!!!

E. K.

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

4. Budowy chodnika dla pie-
szych przy drodze powia-
towej Nr 1223R Ostrowy 
Tuszowskie-Trzęsówka-Sie-
dlanka w km 6+182 – 6+912

5. Remont drogi gminnej Nr 
103910R w  miejscowości 
Trzęsówka.

6. Przebudowa drogi gmin-
nej Ostrowy Tuszowskie 
– Cmentarz oraz budowa 
zatoki parkingowej wzdłuż 
drogi powiatowej

7. Budowy odcinka drogi ser-
wisowej w Cmolasie

8. Remont nawierzchni par-
kingu i  utwardzenie terenu 
przy budynku Urzędu Gmi-
ny Cmolas (ogrodzenie)

9. Budowa instalacji fotowolta-

icznej na oczyszczalni ście-
ków w Cmolasie

10. Remont boiska szkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich

11. Remont boiska szkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich 

12. Remont boiska szkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Porębach Dymarskich

13. Remont boiska szkolnego, 
budowa bieżni i  skoczni 
w dal przy Szkole Podstawo-
wej w  Cmolasie (ogrodze-
nie)

14. Budowa oświetlenia ulicz-
nego w  Cmolasie (Osiedle 
za bankiem)

15. Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego przy drodze gmin-
nej Cmolas – Pańskie Pola

16. Modernizacja budynku klu-
bu sportowego Tempo Cmo-
las

17. Budowa i modernizacja dro-
gi dojazdowej do gruntów 
rolnych w  obrębie Cmolas 
dz. nr ewid. 506 i  507 oraz 
w obrębie Trzęsówka dz. nr 
ewid. 681

18. Wydanie albumu „Cmolas”
19. Budowa tras rowerowych 

„Białe Góry” i  „Diabli Ka-
mień”

20. Przebudowa drogi na Zapole 
w  miejscowości Hadyków-
ka obejmująca przebudowę 
czynnej sieci gazowej śred-
niego ciśnienia

21. Przebudowa drogi gminnej 
Ostrowy Baranowskie – La-
sek.

UG Cmolas
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29 października 2019 r. w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej 
odbył się Powiatowy Konkurs Po-
ezji i Piosenki Patriotycznej. Głów-
nym celem w/w przedsięwzięcia 
było przypomnienie trudnej drogi 
Polaków do wspólnoty wolnych 
narodów oraz podtrzymywanie 
wśród dzieci i  młodzieży postaw 
patriotycznych.

Szkołę Podstawową w Cmolasie 
reprezentowali: Szymon Posłuszny, 
Magdalena Ruman, Konrad Wilk 
i Oliwia Urban. Wśród grona wy-
różnionych znaleźli się:

Konkurs Recytacji Poezji Pa-
triotycznej (klasy IV-VIII)

I miejsce – Konrad Wilk kl. VI 
(opiekun Edyta Urban)

Wyróżnienie – Magdalena Ru-
man kl. V (opiekun Magdalena 
Czwałga)

Konkurs Piosenki Patriotycznej 
(klasy VIII i  szkoły ponadpodsta-
wowe)

I miejsce – Oliwia Urban kl. 
VIII (opiekun Tomasz Wilk)

8 listopada w  Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej uczniowie, 
którzy brali udział w Powiatowym 
Konkursie Poezji i  Pieśni Patrio-
tycznej, wzięli udział w uroczysto-
ściach 101. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Podczas koncertu 
połączonego z prezentacjami mul-
timedialnymi zaprezentowali swo-

je zdolności artystyczne. Oliwia 
Urban zaśpiewała piosenkę „W li-
stopadzie”, a Konrad Wilk wyrecy-
tował wiersz pt. „Ojczyzno ma”.

Na zakończenie uroczystości 
włodarze powiatu kolbuszowskie-
go wręczyli statuetki i  upominki 
laureatom konkursu patriotyczne-
go.

E.U.

Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki 
Patriotycznej

CMOLAS

W dniu 29 listopada 2019 r 
członkinie KGW w Cmolasie były 
uczestniczkami ogólnopolskiej 
konferencji pt. „Społeczeństwo 
Obywatelskie: przestrzeń troski 
o  wspólne dobro”, która odbywała 
się w Warszawie z okazji obchodzo-
nej I-wszej rocznicy działalności 
Narodowego Instytutu Wolności- 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Udział w  konfe-
rencji brała szeroka reprezentacja 
organizacji pozarządowych, przed-
stawiciele administracji publicznej 
oraz przedstawiciele nauki. Od-
bywające się panele poświęcone 
były problematyce społeczeństwa 
obywatelskiego oraz najważniej-
szym aspektom funkcjonowania 

CMOLAS - 
WARSZAWA

KGW w Cmolasie na ogólnopolskiej 
konferencji w Warszawie

polskich organizacji pozarządo-
wych. Udział gospodyń z Cmolasu, 
które wystawiały i  serwowały po-
trawy tradycyjne z naszego regionu 
uwieczniony został pamiątkową 

fotografią z  Wicepremierem Pio-
trem Glińskim- Ministrem Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, Prze-
wodniczącym Komitetu do Spraw 
Pożytku Publicznego.
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Z życia Akademii Przedszkolaka...CMOLAS

27 listopada 2019r. w Akademii 
Przedszkolaka w  Cmolasie odbyła 
się Zabawa Andrzejkowa. W  ma-
giczny nastrój wprowadziła nas 
pięknie przystrojona sala oraz we-
sołe czarownice, które przybyły do 
naszego przedszkola.

Był to dzień pełen wesołej za-
bawy, tańców i  konkursów. Dzie-
ci miały okazję polatać na miotle 
i  „wyginać śmiało ciało” przy 
skocznej muzyce. Nie obyło się też 
bez tradycyjnych andrzejkowych 
wróżb tj.: lanie wosku czy wyścig 
butów.

Niestety to co dobre szybko się 
kończy, ale wspomnienia wspania-
łej zabawy na długo zostaną w na-
szej pamięci.

Natomiast 29 listopada 2019r 
odwiedził nasze przedszkole wy-
czekiwany przez wszystkie dzieci 
Święty Mikołaj. Dzieci już od dłuż-
szego czasu przygotowywały się 
na Jego przybycie i  starały się być 
bardzo grzeczne. Przedszkolaki 
przywitały Mikołaja piosenkami 

i  wierszykami, a  na zakończenie 
wręczyły Mu własnoręcznie wyko-
nany prezent.

Święty Mikołaj oczywiście 
też obdarował dzieci prezentami 
i  obiecał, że za rok znów nas od-
wiedzi.

E.K.

Fundacja TworzyMY Kra-
ków już po raz trzeci tworzy 
najbardziej kreatywną kapsułę 

CMOLAS Grupa plastyczna z SOK współtworzy 
Serce Kapsuły Czasu

czasu. Dzieci z  Grupy Plastycz-
nej działającej w Samorządowym 

Ośrodku Kultury w  Cmolasie 
pod okiem Pani Aliny Stec po-

Zuzanna Z. - Kolorowy Świat Wiktoria W. - Magiczne Domki
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swoje prace do Fundacji, która po 
przeglądnięciu prac z całej Polski 
postanowiła wyróżnić tytułem 
Laureatów honorowych: Antoni-
nę Wrzask, Natalię Sobolewską 
oraz Piotra Czachora. Ich pra-
ce zostaną zamknięte w  kapsule 
zarówno w  wersji oryginalnej 
jak i  zdigitalizowanej. Ponadto 
do serca kapsuły trafią w  wer-
sji elektronicznej prace: Amelii 

Maciąg, Anny Kudelskiej, Oliwii 
Pyry, Wiktorii Wiącek oraz Zu-
zanny Zagroby – Laureatów wy-
różnionych. Dzieci, które zostały 
laureatami otrzymają w  grud-
niu certyfikaty tworzenia „Serca 
Kapsuły Czasu”. Wszystkim lau-
reatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

SOK Cmolas

stanowiły włączyć się w  to pięk-
ne plastyczne przedsięwzięcie. 
Dzieciaki uruchomiły swoją wy-
obraźnię i  wykorzystując swoje 
talenty plastyczne przystąpiły do 
konkursu, którego zadaniem było 
ukazanie swoimi oczami tema-
tu: „Podróż wyobraźnią w  przy-
szłość! Twoja miejscowość, 
nasz świat za sto lat? Opowiedz 
o  tym!” Młodzi artyści wysłali 

Amelia M. - Tęczowe PodwórkoAnna K. - Piękny Świat

Antonina W.- Kosmiczny LasNatalia S. - Zwariowany Świat

Oliwia P. - Świat PrzyszłościPiotr C. - Nowoczesne Samochody
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W numerze 2 Panoramy in-
formowaliśmy Czytelników 
o  majowej powodzi w  powiecie 
kolbuszowskim oraz w  naszej 
gminie Cmolas. Opisaliśmy także 
szkody jakie ponieśliśmy w  in-
frastrukturze drogowej i  melio-
racyjnej. Na przestrzeni miesięcy 
letnich większość usunęliśmy 
– niektóre w  trybie natychmia-
stowym – ponieważ odcięte były 
dojazdy do gospodarstw. Pozo-
stałe systematycznie – stosownie 
do możliwości wykonawczych. 

Gospodarstwo w Ostrowach 
Tuszowskich – bezpieczne!

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Niestety pomimo deklaracji o po-
mocy finansowej z zewnątrz (ad-
ministracji rządowej, samorządu 
województwa) nie otrzymaliśmy 
żadnego wsparcia.

Jedynym dofinansowaniem 
była możliwość włączenia części 
robót naprawczych na drodze 
od Pańskich Pól wzdłuż Konoto-
py do dofinansowania z  FOGR. 
Największym wydatkiem dla 
gminy okazało się wzmocnie-
nie skarpy i  koryta na potoku 

w  Ostrowach Tuszowskich, gdyż 
woda zagrażała domowi miesz-
kalnemu w rejonie starej remizy. 
Zamieszkująca tam rodzina prze-
żyła trudne chwile, jakkolwiek 
natychmiast uzyskała pomoc od 
gminy i  OSP poprzez umocnie-
nie doraźne workami z piaskiem. 
Początkiem jesieni wykonane zo-
stały prace docelowe. W oparciu 
o  wykonany projekt wykonano 
odpowiednie prace profilujące 
i  wzmacniające koryto a  skarpy 

Propagując hasło zdrowego 
i ekologicznego odżywiania wśród 
dzieci i  młodzieży w  ostrowskim 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
odbyły się warsztaty kulinarne dla 
dzieci z  pobliskiej szkoły. W  ra-

 „Jem zdrowo!”OSTROWY 
TUSZOWSKIE

mach wprowadzenia uczniowie 
mogli wysłuchać opowiadania 
z  książki Magdaleny Grucy :”Jem 
zdrowo!” Tworząc własnoręcznie 
kanapki z  ekologicznych składni-
ków włączyli się w dyskusję na te-
mat właściwego odżywiania oraz 

korzyści płynących z  jedzenia 
warzyw i  owoców. Na zakończe-
nie odbyła się degustacja i  dzieci 
ze smakiem i  entuzjazmem zjadły 
swoje przyrządzone -zdrowe prze-
kąski. 

E.Rz.
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na wysokości budynku wzmoc-
nione zostały płytami drogowy-
mi. Dokonana została rozbiórka 
uszkodzonego jazu., który stano-
wił dodatkowe zagrożenie. Koszt 
całej operacji wyniósł ok 18 tys. 

zł przy czym użyte zostały płyty 
drogowe z  zapasów gminy. Wy-
konawcą robót był Rejonowy 
Związek Spółek Wodnych w Kol-
buszowej – firma z  ogromnym 
doświadczeniem w tej branży. 

Załączone zdjęcia pokazują 
obraz kilkanaście godzin po po-
wodzi i  stan obecny – gwaran-
tujący zamieszkującej rodzinie 
bezpieczeństwo. 

UG Cmolas

We wtorek, 3 grudnia ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich uczestniczyli 
w fascynujących warsztatach przy-
rodniczo- ekologicznych pro-
wadzonych przez edukatorów 
z  Centrum Edukacji Ekologicznej 
EKOSKOP z Rzeszowa.

Dzieci, poprzez mini teatrzyk 
walizkowy pt. „Opowieść o  Lisiej 
polanie” uczyły się jak dbać o przy-
rodę. Zastanawiały się nad tym, czy 
oddychają czystym powietrzem, co 
to jest smog. Poznały również zasa-
dy segregacji odpadów, w tym od-
padów niebezpiecznych. Składały 
pudełeczka na zużyte baterie.

Następnie pod kierunkiem 
entomologa odkrywały co to ta-
kiego jest bioróżnorodność, dla-
czego warto ją chronić. Do jakiej 
grupy należy przyporządkować 
dane zwierzę licząc jego odnóża. 
Jednak największym zaintereso-
waniem cieszyło się oglądanie ży-
wych owadów m.in. karaczanów 
madagaskarskich Henryka i  Zuzi, 
które jak się okazało bardzo lubią, 
gdy się je głaszcze po pancerzyku. 
Dzieci mogły także przy pomocy 
mikroskopów obejrzeć, jak zbudo-
wane są owady oraz wziąć do ręki 
wylinkę ptasznika i  węża. Z  nie 
mniejszym zainteresowaniem i za-

angażowaniem brały udział w  po-
kazach naukowych z  powietrzem 
i ciekłym azotem.

Mimo, iż warsztaty trwały po-
nad 3 godziny, u uczniów nie było 
widać zmęczenia. Zajęcia prak-
tyczne z  doskonałą obudową teo-
retyczną, prowadzone w  sposób 
ciekawy i nieszablonowy, sprzyjały 
twórczemu myśleniu dzieci.

Postawa uczniów, ich zaanga-
żowanie w  prowadzone działania 
oraz nieskrywane niezadowolenie 
z  zakończenia, świadczyły o  tym, 
że warsztaty bardzo się podobały.

W. Dudek

Uczymy się dbać o przyrodę - 
dzień ekologii w szkole

OSTROWY 
BARANOWSKIE
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22 listopada br. w  KANIE 
w  Mielcu podczas uroczystej gali 
zostały wręczone nagrody Albertus 
2019.

Wyróżnienia te są przyznawa-
ne ludziom, którzy kochają sztukę 
i  ją tworzą, organizują życie kul-
turalne, poszukują piękna i dobra, 
edukują młodzież, przekazując jej 
swoje umiejętności i pasje, ale nade 
wszystko są osobami skromnymi.

W tym roku Kapituła ufundo-
wała aż trzy Stypendia Albertu-
sowe. Otrzymały je utalentowane, 
pracowite i  skromne artystki re-
prezentujące trzy różne dziedziny 
sztuki: muzykę, taniec oraz poezję.

Pierwsze stypendium przyzna-
ne zostało Anicie Róg, która po-
chodzi z Porąb Dymarskich, a która 
przez ostatnie trzy lata była uczen-
nicą II Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika w Mielcu. „Ani-
ta Róg – uwrażliwiona na piękno 

otaczającego świata poetka, która 
w słowach zamyka nieprzemijające 
obrazy, a  talentem swym błyszczy 
niczym cenny kamień” – tak napi-
sano w uzasadnieniu nagrody. 

Przypomnijmy jej sylwetkę.
Anita to prawdziwa „dusza arty-
styczna” - gra, śpiewa, maluje, oraz 
tworzy niepowtarzalną poezję. 
Pierwsze kroki w  świecie wierszy 
stawiała już we wczesnym dzieciń-
stwie, pisząc do szuflady. Prawdzi-
wy „wysyp wierszy” to ostatni rok 
nauki w  szkole podstawowej. Jej 
debiutancki tomik poezji pt. „Go-
niąc marzenia” ukazał się w 2015 r. 
Potem były kolejne.

Laureatka ma dopiero 19 lat, 
a wydała już pięć tomików poetyc-
kich i stworzyła ponad 470 wierszy. 
Jej teksty poetyckie ukazywały się 
w  wielu czasopismach literackich. 
Były też drukowane w  almana-

chach poetyckich. Obok poezji 
Anita pasjonuje się malarstwem 
i muzyką. Od dzieciństwa uwielbia 
śpiewać i  tańczyć. Gra na gitarze. 
Wykazuje aktorskie zdolności re-
cytatorskie.

Od trzech lat jest aktywną 
członkinią Mieleckiego Towarzy-
stwa Literackiego. W  kwietniu 
tego roku została przyjęta w  po-
czet członków Związku Literatów 
Polskich, jako najmłodsza w  skali 
całego kraju. Obecnie studentka 
romanistyki Uniwersytetu Marii 
Curie Skłodowskiej w  Lublinie - 
znajduje czas na dobrą książkę, 
spotkania z przyjaciółmi, a przede 
wszystkim na rozwijanie swoich 
pasji i talentów. 

Życzymy Anicie, by poezja na-
dal „dodawała jej skrzydeł i wzno-
siła na wyżyny”.

W.Stolarz

PORĘBY DYMARSKIE - 
MIELEC

Anita Róg laureatką nagrody 
ALBERTUS 2019

HADYKÓWKA Świat teatru i indiańskich opowieści
Czwartek 10 października 

2019  r. był dla uczniów Szko-
ły Podstawowej w  Hadykówce 
dniem, kiedy zajęcia wyglądały 
zupełnie inaczej niż na co dzień. 
Tego dnia bowiem przenieśliśmy 
się do świata teatru i  indiańskich 
opowieści. Tuż po godzinie 8.00 
udaliśmy się autokarem do Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w No-
wej Dębie, aby obejrzeć spektakle 

wystawiane przez Katolicki Teatr 
Edukacji z Krakowa. Dzieci z klas 
0 – III poznały historię „Pokahon-
tas – indiańskiej księżniczki”, która 
„patrząc sercem” nie dopuściła do 
rozlewu krwi pomiędzy koloniza-
torami, a plemieniem z którego po-
chodziła. Dzieci zachęcane przez 
aktorów, brały aktywny udział 
w  spektaklu klaszcząc, śpiewając 
i ostrzegając bohaterów przed czy-

hającymi zasadzkami. Natomiast 
uczniowie z klas IV – VIII obejrzeli 
sztukę pt. „Opowieści Białego Mu-
stanga”, która opowiadała historię 
miłości młodego Indianina i  jego 
wybranki, borykających się z  licz-
nymi przeszkodami na drodze do 
wspólnego szczęścia. Obydwa 
przedstawienia niosły ze sobą po-
nadczasowe przesłanie, że przemoc 
sprowadza jedynie cierpienie, łzy 
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i zniszczenie, i że zawsze powinni-
śmy dążyć do pokojowych rozwią-
zań. Ważne jest, abyśmy również 
bronili swoich przekonań, jeśli są 
dobre i słuszne.

Spotkanie z  żywym słowem 
dostarczyło nam niezwykłych 
przeżyć. Pozwoliło zapoznać się 
z  ciekawą, ale i wymagającą pracą 
aktora, środkami wyrazu artystycz-
nego używanymi przez artystów. 
Ponad to mogliśmy zaobserwo-
wać ciekawe połączenie różnych 
dziedzin artystycznych w  jednym 
miejscu. Piękna i  pomysłowa 
scenografia, charakteryzacja bo-
haterów, śpiew i  ekspresja rucho-
wa stanowiły doskonałe pole do 
kształtowania wyobraźni i  twór-
czego myślenia u dzieci.

Wyjazd był też dla naszych 
uczniów, szczególnie tych z  klas 
młodszych, okazją do zwery-
fikowania nabytej podczas za-
jęć dydaktycznych i  spotkania 
z  policjantami wiedzy na temat 
bezpiecznego podróżowania, prze-

mieszczania się w  zorganizowa-
nej grupie i  przechodzenia przez 
jezdnię. Wychowankowie wpro-
wadzali w  życie również zasady 
kulturalnego zachowania, z  czego 
jesteśmy niezwykle dumni. Nasz 
pobyt w Nowej Dębie dopełniliśmy 
harcami na placu zabaw, jesiennym 
spacerem przez park i ulicami mia-
sta, podczas którego oglądaliśmy 
ciekawe rzeźby oraz zaobserwowa-

liśmy typowe elementy miejskiego 
krajobrazu. W  pobliskiej pizzerii 
zjedliśmy posiłek i po kilku godzi-
nach spędzonych w  tym mieście, 
zadowoleni z  udanego wyjazdu 
wróciliśmy do naszej szkoły. Mamy 
nadzieję, że ta teatralna lekcja roz-
budzi w  naszych wychowankach 
artystyczne zainteresowania.

Monika Dworak

HADYKÓWKA Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada Gminna Bibliote-

ka w  Cmolasie zaprosiła uczniów 
Szkoły Podstawowej w  Hadyków-
ce - klasy 0 i  I na obchody Świa-
towego Dnia Pluszowego 
Misia. Święto to ustanowio-
no w  2002 roku, dokładnie 
w  setną rocznicę powstania 
maskotki. Historia  plusza-
ka wiąże się z wydarzeniem, 
które miało miejsce w 1902 r. 
Wtedy to prezydent USA 
Theodore Roosevelt – zapa-
lony myśliwy – nie dopu-
ścił do zestrzelenia małego 
niedźwiadka.

Podczas wyświetlania 
prezentacji multimedialnej, 
dzieci wysłuchały historii 
maskotki, poznały różne 
misie, które są bohaterami 
znanych i  lubianych bajek. 
W czasie zajęć maluchy słu-
chały opowiadania o „Misiu 

Uszatku”, układały puzzle i  odga-
dywały imię wylosowanego boha-
tera. Kolejnym punktem spotkania 
była praca plastyczna, zadaniem 

uczestników było doklejanie bra-
kujących elementów do szablonu 
misia, tak aby powstał wesoły mi-
siaczek. Uczniowie zagrali również 

w  koło fortuny, wylosowane 
pole kryło pytanie, na które 
należało odpowiedzieć samo-
dzielnie lub z  pomocą kole-
gów i  koleżanek.  Nasze małe 
pociechy śpiewały piosenki 
o misiach i dla swoich misiów, 
wszyscy też otrzymali słodki 
poczęstunek. Podczas tej sym-
patycznej wizyty uczniowie 
zapoznali się z  regulaminem 
biblioteki i  czytelni, zasadami 
korzystania z nich, a także do-
wiedzieli się, jakie książki znaj-
dują się w bibliotece. W trakcie 
zajęć panowała miła i przyjem-
na atmosfera, za co serdecznie 
dziękujemy pani Ewie Maciąg 
i Danucie Zubie.

SP w Hadykówce
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2 października 2019r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w  Jagod-
niku odwiedzili lotnisko w Mielcu, 
na którym obserwowali prace kon-
trolera lotu oraz startujące i  lą-
dujące samoloty. Dowiedzieli się 
również jakie zasady obowiązują 
na lotnisku oraz jak zbudowany 
jest samolot. Kolejnym punktem 
wycieczki było Centrum Rozryw-
ki „Wrotkarnia”, w  którym dzieci 
mogły skorzystać z licznych atrak-
cji, m.in. z „małpiego gaju”, ścianki 

wspinaczkowej, basenu z kulkami, 
piłkarzyków, multimedialnej ścia-
ny i  podłogi, karaoke. Miały 
również możliwość budowania 
z klocków lego, bawienia się w ką-
ciku kuchennym oraz skorzystania 
z  playstation. Jednak najtrudniej-
szą i najciekawszą atrakcją okazała 
się jazda na wrotkach. Mimo wielu 

upadków uczniowie się nie podda-
wali. Dzieci ciekawie spędziły czas, 
a animatorzy, wymyślali wspaniałe 
zabawy oraz tańce. Po wyczerpują-
cej zabawie uczniowie zjedli pysz-
ne frytki oraz pizze. Zadowolone, 
nieco zmęczone i  pełne wrażeń 
dzieci wróciły do szkoły.

SRW Jagodnik

JAGODNIK Wycieczka na lotnisko oraz 
do Centrum Rozrywki „Wrotkarnia” 

w Mielcu

16 i 17 listopada oraz 1 grudnia 
w Hali Cmolas odbyły się turnieje 
piłkarskie najmłodszych adeptów 
piłki nożnej. W  trzech turniejach 
wzięło udział blisko 280 dzieci 
z  Cmolasu, Kolbuszowej, Nowej 
Dęby, Tarnobrzega, Staszowa, Prze-
cławia, Malinia, Pustkowa, Mielca, 

CMOLAS Zabawa na sportowo 
Rzeszowa, Tarnowa, Rytwian oraz 
Słowackiego Stropkova. Na par-
kiecie o  medale i  nagrody rywa-
lizowali zawodnicy z  roczników 
2012, 2011 i  2010. We wszystkich 
turniejach świetnie zaprezentowa-
li się zawodnicy z Gminy Cmolas, 
którzy doskonalą swoje umiejętno-

ści w  sekcji piłkarskiej Stowarzy-
szenia Sportu, Kultury i  Rekreacji 
w  Cmolasie. Dla najmłodszych 
uczestników tj, rocznik 2011 i 2012 
turniej przybiera formę festiwa-
lu piłkarskiego, w  którym każdy 
zawodnik otrzymuje pamiątkowe 
medale, nagrody i upominki. 

OWiR Cmolas
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Wycieczka uczniów klas 0-III 
do Teatru  i Kulkolandii

4 listopada uczniowie z  klas 
0-III Szkoły Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich wybrali się 
na wycieczkę do Samorządowe-
go Centrum Kultury w  Mielcu na 
spektakl teatralny w  wykonaniu 
aktoróW z  Katolickiego Teatru 
Edukacji z  Krakowa pt.” Alladyn”. 
Dzieci nie mogły oderwać oczu od 
tego co działo się na deskach te-
atru. Nastrojowa muzyka i  piękne 
oświetlenie powodowało, że zacie-
kawienie widowiskiem nie malało. 
Słodkie uśmiechy, radosne opowie-

ści oraz gromkie brawa po spekta-
klu są z pewnością dowodem na to, 
że obcowanie ze sztuką było pięk-
ne i  potrzebne naszym najmłod-
szym. Drugą częścią wycieczki 
był pobyt w  Sali Zabaw „ Kulko-
landia”. Dwugodzinne odwiedziny 
w KULKOLANDII dzieci spędziły 
bardzo aktywnie. Niezwykłą fraj-
dą okazał się tor sprawnościowy - 
konstrukcja złożona z rur, przejść, 
zjeżdżalni i basenów z piłeczkami. 
Dzieci z  wielką chęcią znajdowa-

ły sobie zajęcie korzystając z mini 
pojazdów, ścianki wspinaczkowej 
lub innych zajęć w kącikach tema-
tycznych. W czasie pobytu wszyscy 
spalili mnóstwo kalorii, dlatego 
by nabrać sił do dalszych zabaw 
dzieci uzupełniały niedobory ener-
gii przekąskami z  małego bufetu 
znajdującego się w sali zabaw. Wy-
jazd okazał się wspaniałą atrakcją 
i mimo zmęczenia uczestnicy wró-
cili bardzo zadowoleni.

SP Ostrowy Tuszowskie
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GMINA CMOLAS Modernizacja przestrzeni sportowych
Okres wakacyjny to czas 

wzmożonych inwestycji, moderni-
zacji i  remontów placówek oświa-
towych. Wykorzystując przerwę 
w zajęciach lekcyjnych i pustki na 
szkolnych placach a także sprzyja-
jącą aurę pogodową przystąpiliśmy 
do realizacji planowanych inwesty-
cji tak by już na wiosnę młodzież 
z  okolicznych szkół mogła korzy-
stać z nowych obiektów. W ramach 
planowanego zadania zostały wy-
konane remonty obiektów sporto-
wych w  czterech miejscowościach 
tj. Cmolas, Ostrowy Tuszowskie, 
Ostrowy Baranowskie i Poręby Dy-
marskie. 

Przy Szkole Podstawowej 
w  Cmolasie została wyremon-
towana nawierzchnia trawiasta, 
która w  części była w  złym stanie 
technicznym. Dodatkowo w połu-
dniowej stronie szkolnego boiska 
została wykonana bieżnia o  na-
wierzchni poliuretanowej o  dłu-
gości 60 metrów i  trzech torach 
o szerokości 1,25 m. Planowana in-
westycja obejmowała także zmia-
nę lokalizacji istniejących dwóch 
wiat dla zawodników w  kierun-
ku południowym, a  także trybun 
dla kibiców na skarpę ponad bo-
iskiem. Ponadto w  ramach zada-
nia zostało wykonane ogrodzenie 
z  brama wjazdową o  szerokości 
4,50m i furtką o szerokości 1,0 m. 
Inwestycja została odebrana 31 
października. Realizacja inwestycji 
wyniosła: 155 677,36 zł. 

Kolejnym sportowym zada-
niem inwestycyjnym zrealizowa-
nym przez Gminę Cmolas jest 
remont nawierzchni kompleksu 
boisk szkolnych: do gry w  piłkę 
nożną i treningowego o nawierzch-
ni trawiastej, zlokalizowanych przy 
Szkole Podstawowej w  Ostrowach 
Baranowskich. Dodatkowo w  ra-
mach zabezpieczenia przed dewa-
stacja terenu przez krety została 
zamontowana siatka. W  ramach 

Bieżnia w Cmolasie

Boisko w O. Baranowskich

Boisko w Porębach Dymarskich

zadania została wykonana wy-
miana istniejących piłkochwytów, 
a także wiat dla zawodników, oraz 
istniejącego ogrodzenia od strony 
drogi na panelowe z siatki ocynko-

wanej. Ponadto stare bramki, które 
nie nadawały się do użytku zostały 
wymienione na nowe. Nad prawi-
dłowym funkcjonowaniem i pielę-
gnacją boiska czuwa nowy system 
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nawadniający. Inwestycja została 
odebrana 3 października. Realiza-
cja inwestycji wyniosła 317 380 zł.

Odświeżonej wersji boiska 
doczekali się również mieszkań-
cy Ostrów Tuszowskich. Zuży-
ta nawierzchnia boiska została 
wyremontowana, tym samym 
stwarzając nowe warunki do in-
tensywnego użytkowania. Ponadto 
w celu zabezpieczenia nawierzchni 
została zamontowana siatka prze-
ciwko kretom. W  przypadku tego 
zadania również zostały zamonto-
wane nowe wiaty dla zawodników 
z  napisami Goście i  Gospodarze 
na tylnej ścianie i dodatkowe nowe 
bramki do piłki nożnej. Teren zo-
stał wyposażony w  ogrodzenie 
panelowe, bramę wjazdową oraz 

dwie furtki zlokalizowane w  po-
łudniowo-zachodniej i  południo-
wo wschodniej części działki. Nad 
prawidłowym funkcjonowaniem 
i  pielęgnacją czuwa nowy system 
nawadniający. Zgodnie z  proto-
kołem końcowego odbioru robot 
inwestycja została odebrana dnia 
25 października. Wartość zadania: 
269 002, 30 zł.

Ostatnim wykonanym zada-
niem inwestycyjnym jest wymia-
na nawierzchni trawiastej boiska 
do piłki nożnej zlokalizowanego 
przy Szkole Podstawowej w  Po-
rębach Dymarskich. Ponadto bo-
isko zostało wzbogacone o  siatkę 
przeciwko kretom by zapobiec 
dewastowaniu powierzchni przez 
insekty. Stare i  zniszczone bramki 

do piłki nożnej zostały zastąpione 
nowymi, których lokalizacja nie 
uległa zmianie. W  związku z  po-
wyższą inwestycją została także 
wykonana wymiana części istnieją-
cego ogrodzenia na panelowe wraz 
z brama i furtką. Zgodnie z proto-
kołem końcowego odbioru robot 
inwestycja została odebrana dnia 
25 października realizacja inwesty-
cji wyniosła 149 735,38 zł. 

Inwestycje zostały wykonane 
w oparciu o dotacje z Ministerstw 
Sportu i  Turystyki w  ramach 
programu „Sportowa Polska” – 
Program rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej – edycja 2018. 
Wartość dotacji: 455 935 złotych. 

UG Cmolas

Dnia 8 listopada 2019 r. w naszej 
szkole odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji 101 rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Po 
wciągnięciu flagi państwowej na 
maszt i  odśpiewaniu hymnu cała 
społeczność szkolna zebrała się 
na sali gimnastycznej. Część arty-
styczną rozpoczął dyrektor szkoły, 
pan Krzysztof Wrona, który powi-
tał wszystkich serdecznie i podkre-
ślił jak ważne jest dla nas, Polaków, 
to niezwykłe święto obrazujące 
trudny okres w  dziejach naszej 
Ojczyzny. Z kolei uczniowie kl. III 
w wierszach oraz piosenkach: „Jak 
szło wojsko raz ulicą” i „Co to jest 
niepodległość?” w radosny sposób 
złożyli hołd pokoleniom bohate-
rów, którzy w walce o wolną Polskę 
oddali rzecz najcenniejszą – swoje 
życie. 

Dokładnie o  godz. 11. 11 spo-
łeczność szkolna wzięła udział 
w  ogólnopolskiej akcji „Szkoła do 
hymnu”, polegającej na wspólnym 
odśpiewaniu 4 – zwrotkowego 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Ce-
lem tej akcji było przypomnienie 
o  wielkim sukcesie Polaków, któ-

TRZĘSÓWKA Szkoła do Hymnu!
rzy po 123 latach niewoli odzyskali 
niepodległość.

Następnie uczniowie kl. VI 
w  swoim występie artystycznym 
zaprezentowali trudną drogę do 
niepodległości, naznaczoną krwią 
i  cierpieniem wielu pokoleń Pola-
ków, drogę, na której Bóg i  wiara 
pomagały im przetrwać najbar-
dziej dramatyczne chwile; ucznio-
wie pokazali, że Rzeczpospolita 
swego odrodzenia nikomu nie za-
wdzięcza – powstała jak Feniks 
z popiołów!

Występ przybliżył postać im-
peratorowej Rosji – Katarzyny II, 
która miała decydujący wpływ na 
rozbiory Polski; rozmowa zaś gu-
bernatora Warszawy, niemieckiego 
generała Hansa von Beselera z  Jó-
zefem Piłsudskim, pokazała bez-
kompromisowość i  zdecydowanie 
komendanta Pierwszej Brygady 
Legionów Polskich w stosunku do 
niemieckich zaborców.

Uczniowie występ swój ozdobili 
piosenkami patriotycznymi: „War-
szawskie dzieci”, „Serce w plecaku” 
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i „Pieśń Legionów Polskich”. Na za-
kończenie zespół instrumentalny 
pana Kamila Pezdy wykonał utwo-
ry: „Pałacyk Michla”, „Przybyli uła-
ni pod okienko” i „Rotę”.

Podsumowując, pan dyrektor 
podziękował artystom i nauczycie-
lom za przygotowanie akademii, 
a  także uzmysłowił zgromadzo-
nym, że musimy być patriotami 

i pamiętać o dziejach naszego kra-
ju, o  polskiej tradycji, kulturze, 
gdyż jest to nasz moralny obowią-
zek jako Polaków.

E. Wilk

GMINA CMOLAS „O podatkach – słów kilka…”
Trzeci i  czwarty kwartał każ-

dego roku to dla samorządu 
gminnego, czas analiz i  plano-
wania budżetu na rok następny. 
Czynności te w  gminie Cmolas 
rozpoczęły się od września a eta-
pem pośrednim, przed przyję-
ciem uchwały budżetowej na 
rok 2020 było przyjęcie na sesji 
w  dniu 20.11.2019r. stawek po-

datków od nieruchomości, od 
środków transportu, oraz obni-
żenia cen skupu zboża wg które-
go ustalany jest wymiar podatku 
rolnego. Propozycja wysokości 
ww. stawek skalkulowana zosta-
ła w oparciu o  szereg przesłanek 
(m.in. ich wysokość w roku 2019 
– także w  innych gminach po-
wiatu, zakładane kwoty wpływów 

w  2019 i  2020r., makroekono-
miczne wskaźniki gospodarcze 
– jak wzrost PKB i inflacja). I tak 
na 10 we wszystkich kategoriach 
gruntów i budynków jedna staw-
ka pozostała bez zmian, a w dzie-
więciu nastąpił niewielki wzrost 
o kilka groszy, co obrazuje poniż-
sza tabela:

GMINA CMOLAS
PODATEK 2019 2020
Grunty zw. z prow. dział. gospodarczej 0,74 0,75
Grunty pod jeziorami 4,20 4,50
Grunty pozostałe 0,23 0,25
Grunty objęte rewitalizacją 2,00 2,00
Budynki mieszkalne 0,61 0,63
Budynki zw. z prow. dział. gospodarczej 18,90 19,00
Budynki zw. z prow. dział. gosp. – mat. siewny 9,20 9,20
Budynki zw. z udz. świad. zdrowotnych 4,78 4,87
Budynki pozostałe 4,80 4,90
Budowle 2% 2%

Nie uległy zmianie żadne staw-
ki podatku od środków transpor-
towych. Również na tegorocznym 
poziomie utrzymany został po-
ziom obniżki ceny skupu żyta 
– który stanowi podstawę usta-

lenia podatku rolnego (z kwoty 
58,46 zł. do kwoty 50 zł. za 1 dt). 
Należy jednak zasygnalizować, 
że nie będzie możliwe w  2020r. 
utrzymanie dotychczasowych 
cen wody i  ścieków – ponieważ 

zapowiadana jest podwyżka cen 
energii elektrycznej, płacy mini-
malnej oraz ceny wody kupionej 
przez gminę od Zakładu Produk-
cji Wody.

UG Cmolas
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25 października 2019  r. – 
w ostatni piątek przed 1 listopada, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Ostrowach Tuszowskich włą-
czyli się do akcji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Szkoła pa-
mięta”, której celem było uwraż-
liwienie dzieci i  młodzieży na 
potrzebę pielęgnowania pamięci 
o  tych, którzy odeszli, zwłaszcza 
o  bohaterach naszego kraju, re-
gionu, naszej małej ojczyzny.

Listopad to miesiąc, w którym 
w  szczególny sposób pamiętamy 
o zmarłych. Porządkujemy groby 
i zapalamy znicze. Wspominamy 
naszych bliskich i  tych, którzy 
zapisali się w historii Polski i  lo-
kalnej społeczności. Zwłaszcza 
w  roku ważnych wydarzeń – 80 
rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej i 75 rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego – pamięć 
o nich jest wyrazem szacunku dla 
ich życia i dokonań.

W ramach akcji „Szkoła pa-
mięta” uczniowie i  nauczycie-
le naszej szkoły podjęli szereg 
działań. Zorganizowano zbiórkę 
zniczy, które później zapalono 
na grobach nauczycieli, wielolet-

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

„SZKOŁA PAMIĘTA” 
w Ostrowach Tuszowskich

niego dyrektora szkoły, probosz-
cza parafii w  okresie II wojny 
światowej – osób zasłużonych 
i  cenionych w  społeczności wsi 
Ostrowy Tuszowskie, a  także na 
grobach bezimiennych i  opusz-
czonych. Odbyło się spotkanie 
z  panem Marianem Czachorem, 
który opowiedział o życiu miesz-
kańców wsi w czasie wojny. 

Uczniowie zgłębili historię 
związaną z  lokalnymi bohatera-
mi – obejrzeli film „Ojciec i syn” 
mówiący o jednej z ostatnich bi-
tew Żołnierzy Wyklętych – Nie-
złomnych stoczonej w Ostrowach 
Tuszowskich, zaznajomili się 

z informacjami na gazetce ścien-
nej oraz losami mieszkańców wsi 
w  czasie wojny, spisanymi przez 
uczniów w ramach akcji.

25 października – w  ostatni 
piątek przed 1 listopada ucznio-
wie klasy VI i  VIII wraz z  na-
uczycielkami odwiedzili lokalne 
miejsca pamięci – mogiłę party-
zantów – Żołnierzy Wyklętych, 
którzy w  pobliskim lesie zostali 
zamordowani przez oddział MO 
i  UB, zapalili znicze, odmówi-
li „Wieczne odpoczywanie…”. 
W  ten sposób oddano hołd bo-
haterom, którzy ginęli, byli mor-
dowani za wolną Polskę. Warto 
byśmy o nich pamiętali. 

Społeczność szkoły podjęła 
decyzję o kontynuowaniu działań 
upamiętniających ważne postacie 
i wydarzenia w kolejnych latach. 
Tylko od nas zależy, co ocalimy 
i o czym będziemy pamiętać. 

Dzięki uczestnictwu w  zaini-
cjowanej w  tym roku akcji Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła Pamięta”, Szkoła Podsta-
wowa w Ostrowach Tuszowskich 
dołączyła do społeczności pielę-
gnujących pamięć o naszej histo-
rii. 

SP Ostrowy Tuszowskie
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Szkoła Podstawowa im. prof. J. 
Czekanowskiego w Cmolasie przy-
stąpiła do projektu Wspólnoty Pol-
skiej - „Szkoła 6.0”. Jest to projekt 
tworzący platformę współpracy 
pomiędzy polskimi i  polonijnymi 
środowiskami oświatowymi. Na-
zwa nawiązuje do najwyższej oce-
ny stosowanej w polskim systemie 
edukacyjnym oraz do szacunkowej 
liczby Polaków z  kraju i  z  zagra-
nicy obliczanej na 60 milionów. 
Jest symbolicznym podkreśleniem 
wagi jakości w nauczaniu oraz roli, 
jaką placówki oświatowe odgry-
wają w  procesie podtrzymywania 
polskości. Szkoła w  Cmolasie na-
wiązała współpracę z Polską Szkołą 
im. Wisławy Szymborskiej w Leu-
ven. Dzieci na początek przygoto-
wały listy w  języku polskim, które 

jeszcze przed mikołajkami zosta-
ną przekazane do Belgii. Udział 
w  projekcie pozwala poszerzyć 
ofertę edukacyjną, przełamać ba-

riery językowe i  społeczne oraz 
umożliwia sprostanie wymogom 
współczesnej edukacji.

Elżbieta Łagoda

CMOLAS  „Szkoła 6.0” w Cmolasie

JAGODNIK Wycieczka do Muzeum 
Bombki Choinkowej Na kilka tygodni przed Święta-

mi Bożego Narodzenia uczniowie 
z  Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w  Jagodniku rozpoczęli przy-
gotowania do tego wspaniałego 
czasu. Z tej okazji 6 listopada dzieci 
z klas 0-III wybrały się do magicz-
nego miejsca – Muzeum Bombki 
Choinkowej w Nowej Dębie. Mia-
ły okazję zobaczyć jedyne, nie-
powtarzalne i  unikatowe ozdoby 
choinkowe. Poznały proces ich 
powstawania i  ozdabiania. Mogły 
również podziwiać bombki cha-
rakterystyczne dla różnych krajów 
świata. Po zwiedzaniu przyszła 
kolej na samodzielną twórczość. 
Każdy uczeń ozdobił swoją bomb-
kę, która zapewne zawiśnie na jego 
świątecznym drzewku. Teraz już 
pozostaje nam tylko czekać na naj-
piękniejsze święta w roku.

SRW Jagodnik
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20 listopada 2019r. przedszko-
laki z Niepublicznego Przedszkola 
„Jagódka” w Jagodniku wraz z od-
działem „0” wybrały się na wspól-
ną, integracyjną zabawę do Parku 
Rozrywki FLYO w  Mielcu. Dwu-

JAGODNIK Wycieczka do Parku Rozrywki
godzinne szaleństwo wśród wielu 
dmuchańców, kolorowych piłeczek 
i  koleżeńskich zabaw sprawiło 
dzieciom wiele radości i dostarczy-
ło niezapomnianych emocji. Dzie-
ci zmęczone ale szczęśliwe i pełne 

wrażeń powróciły do przedszkola. 
Jesteśmy pewni, że jeszcze przyje-
dziemy do tego miejsca na wspólną 
zabawę.

SRW Jagodnik

CMOLAS O „Cmolasianach”
„Zespół Cmolasianie dzisiaj z tego słynie, że lubią pośpiewać wiedzą w całej gminie. 
Bo nasze występy wszystkich przyciągają, skecze i piosenki widzów rozśmieszają. 
Wspólnie pracujemy na nasze sukcesy i czasem niszczymy u butów obcasy. 
Lata pracujemy choć się starzejemy, to po sobie poznać nigdy nie dajemy. 
Tak nas doceniają, fundusze przyznają nawet inne gminy chętnie zapraszają. 
Tu się pogościmy, wspólnie zabawimy i do naszych domów później powrócimy. 
Jest nas grupa mała ale tak wytrwała to co dzisiaj mamy Panu Bogu chwała. 
My się szanujemy, wspólnie rozumiemy, bo na to wytrwale wszyscy pracujemy.”

Autor: Teresa Jadach – Członkini Zespołu 
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23 października uczniowie Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jagodniku wraz z nauczycielami 
wybrali się na jesienną wyciecz-
kę do Nadleśnictwa Kolbuszowa 
w  Świerczowie. Na miejscu pra-
cownicy nadleśnictwa zaprosili 
wszystkich do Centrum Edukacji 
Ekologicznej, gdzie uczniowie 
wysłuchali pogadanki na temat 
funkcji lasu, żyjących tam zwie-
rząt i roślin, warunków w których 
żyją i polują na co dzień, również 
poznali różne gatunki drzew i wy-
roby z  drewna takie jak puzzle 
i  zabawki oraz dowiedzieli się jak 
funkcjonuje nadleśnictwo. W  sali 
edukacyjnej podziwiali naturalnej 
wielkości zwierzęta oraz rozpo-
znawali ich odgłosy. Podczas za-
jęć uczniowie mogli wykazać się 
swoją wiedzą rozpoznając wybrane 
drzewa i  zwierzęta oraz układając 
puzzle wykonane z  drewna. Ko-
lejnym punktem wycieczki było 
pokonanie ścieżki sensorycznej 
wykonanej z  darów jesieni z  za-
mkniętymi oczami oraz rozpo-
znanie ich. Ostatnim etapem był 
spacer po lesie podczas, którego 
dzieci zbierały różnej wielości i ko-
loru liście. Następnie uczniowie 
przeszli na teren szkółki leśnej, 
gdzie mogli zobaczyć jak wygląda 
zakładanie szkółki z  sadzonkami, 
jej pielęgnacja, podlewanie w okre-
sie wzrostu. Na zakończenie wszy-
scy uczestnicy wycieczki wykonali 

piękne sowy z zebranych wcześniej 
liści. Dzieci nieco zmęczone, ale 
szczęśliwe wróciły do szkoły. Dzię-
kujemy Paniom z nadleśnictwa za 

wspólnie spędzony czas oraz bar-
dzo ciekawe zajęcia edukacyjne.

SRW Jagodnik

JAGODNIK Wycieczka do Nadleśnictwa 
Kolbuszowa w Świerczowie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Spotkanie z Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Mielec 

W dniu 7 listopada 2019  r. 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich odbyło się 
spotkanie z  Nadleśniczym Nadle-
śnictwa Mielec Panem Hubertem 
Sobiczewskim. 

W trakcie spotkania z  ucznia-
mi i  nauczycielami Pan Nadleśni-
czy zapoznał dzieci z pracą leśnika 

i  środowiskiem lasu. Przedstawił 
również informacje o  przyrodzie 
polskiej i zakresie działalności La-
sów Państwowych. Opowiedział 
dzieciom o  bezpiecznym wypo-
czynku w  lesie i  zasadach prze-
ciwpożarowych, jakie w  lesie 
obowiązują. Odpowiadając na 
pytania uczniów uświadamiał 

dzieci o  ogromnym znaczeniu la-
sów - gospodarczym, społecznym 
i  przyrodniczym. W  trakcie spo-
tkania ukazywał jak poszczegól-
ne elementy przyrody oddziałują 
wzajemnie na siebie. Przekazywał 
uczniom jak wielkie znaczenie ma 
zachowanie możliwie dużej róż-



35

Kwartalnik nr 4/2019

norodności biologicznej polskich 
lasów. 

Dzieci bardzo angażowały się 
w spotkanie, chętnie zadawały py-
tania dotyczących przyrody i pracy 
w  lesie, na które otrzymały wy-
czerpujące odpowiedzi. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze, a wy-
słuchane ciekawostki i wiadomości 
poszerzyły wiedzę przyrodniczą 
dzieci.

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Odwiedziny w Zespole Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni27 listopada uczniowie klasy VI 
i  VIII z  SP w  Ostrowach Tuszow-
skiech udali się do Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w  Weryni. Celem wyjazdu było 
zapoznanie się uczniów z  ofertą 
kształcenia w  tej szkole, oraz bliż-
sze poznanie wybranych zawodów. 
Preorientacja miała formę warszta-
tów, gdzie każdy uczeń miał moż-
liwość praktycznego sprawdzenia 
swoich umiejętności w danym za-
wodzie.

Na pierwszych zajęciach – 
z  zakresu architektury krajobra-
zu – uczniowie tworzyli własne 
kompozycje roślinne i  ozdoby 
ogrodowe. Na kolejnych, zapo-
znali się z  nowoczesną technolo-
gią z zakresu inżynierii sanitarnej. 
Samodzielnie mogli spróbować 
połączyć rurki ze sobą, uciąć je, 
a  także ułożyć elementy ogrzewa-
nia podłogowego. Następnie uda-
li się na warsztaty kulinarne. Po 
części teoretycznej, w czasie której 
dowiedzieli się o  współczesnych 
trendach, oraz przeznaczeniu po-
szczególnych elementów zastawy 
kuchennej, próbowali ułożyć zasta-
wę do danego menu. Przyjemnym 
akcentem tej części warsztatów 
była degustacja deserów, przygoto-
wanych przez tamtejszych uczniów. 
Na koniec uczniowie odwiedzili 
pracownię ekonomiczną i  zasiedli 
do komputerów. Mieli możliwość 

sprawdzenia swojej wiedzy z  za-
kresu ekonomii, oraz zmierzyć się 
z wyzwaniem gry planszowej „Czas 
na start-up”. Niestety czas przezna-
czony na pobyt w  szkole bardzo 

szybko dobiegł końca. Uczniowie 
zabrali ze sobą miłe wspomnienia 
i wytwory swojej pracy na warszta-
tach z architektury krajobrazu.

SP Ostrowy Tuszowskie
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CMOLAS Modernizacja budynku 
na Stadionie Sportowym w Cmolasie Sołectwo Cmolas w  2017 roku 

przystąpiło do Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020. Program ten w  zało-
żeniach ma sprzyjać zmianom 
strukturalnym obszarów wiej-
skich związanych z  rozwijaniem 
pozarolniczych form aktywności 
mieszkańców wsi i  bardzo mocno 
promujący postulat wielofunkcyj-
nego rozwoju obszarów wiejskich. 

W 2019 roku w ramach uczest-
nictwa w PPOW na lata 2017-2020 
został opracowany wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Moder-
nizacja budynku klubu sportowego 
Tempo Cmolas”. Decyzją Zarządu 
Województwa Podkarpackiego 
Gmina Cmolas otrzymała 10.000zł 
dotacji z  budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację tego 
przedsięwzięcia. W  wyniku reali-
zacji projektu na Stadionie Sporto-
wym w Cmolasie została wykonana 
modernizacja budynku polegająca 
głównie na adaptacji poddasza na 
cele użytkowe, remoncie sanitaria-
tów, malowaniu elewacji oraz wy-
mianie drzwi zewnętrznych. 

Koszt całkowity wykonanego 
zadania to 63.000zł. Realizacja za-
dania przyczyniła się do poprawy 
zaplecza sportowego w  miejsco-
wości Cmolas i  zwiększenia jego 
atrakcyjności, a także podniesienia 
standardu i jakości życia mieszkań-
ców wsi. Zapraszamy wszystkich 

mieszkańców to korzystania z efek-
tów realizacji projektu poprzez 
aktywne uczestnictwo w wydarze-
niach sportowych i  rekreacyjnych 
organizowanych na terenie Stadio-
nu Sportowego.

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

CMOLAS Warsztaty rękodzielnicze w SOK
W poniedziałkowy wieczór 18 

listopada 2019 w  Samorządowym 
Ośrodku Kultury w  Cmolasie od-
były się warsztaty tworzenia kwia-
tów z  bibuły i  krepiny pod okiem 
Pani Danuty Olszowy. 

Tradycja wykonywania kwia-
tów z  bibuły sięga czasów drugiej 
połowy XIX wieku i związana jest 
ze zdobieniem mieszkań głównie 
przy okazji świąt kościelnych, albo 
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uroczystości rodzinnych. Dawniej 
przyozdabiano obrazy z  posta-
ciami świętych, wykorzystywano 
do przygotowania rózgi weselnej, 
przyozdabiano nimi konie oraz 
przybierano krzyże i  kapliczki 

przydrożne. Kwiaty z  bibuły za-
nurzano też w  wosku żeby dłużej 
przetrwały. 

Uczestnicy warsztatów 
w  Ośrodku Kultury poznali róż-
ne metody i techniki bibułkarskie, 

takie jak: wycinanie, skręcanie, 
zwijanie, rolowanie, cukierkowa-
nie a  efektem tego spotkania były 
samodzielnie wykonane piękne 
kwiaty z bibuły.

SOK Cmolas

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

„BohaterOn - włącz historię” 
w Szkole Podstawowej 

w Ostrowach Tuszowskich Dnia 4 października 2019  r. 
Szkoła Podstawowa w  Ostrowach 
Tuszowskich wzięła udział w akcji 
„BohaterON – włącz historię! Wy-
ślij kartkę do Powstańca”.

BohaterON – włącz historię! to 
ogólnopolska kampania o  tema-
tyce historycznej mająca na celu 
upamiętnienie i  uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszaw-
skiego poprzez wysłanie im pocz-
tówki, kartki, laurki z  życzeniami 
bądź listu. Projekt ma charakter 
edukacyjny, krzewi postawy pa-
triotyczne oraz buduje wrażliwość 
społeczną. Akcja trwała od 1 sierp-
nia do 2 października. Powstanie 
Warszawskie to zbrojne wystąpie-
nie  Polaków przeciwko III Rzeszy 
okupującej Warszawę  od wrze-
śnia 1939  r. Wybuchło 1 sierpnia 
1944  r. Było zorganizowane przez 
Armię Krajową w  ramach akcji 
„Burza”. Jego głównym celem było 
wyzwolenie Warszawy. Pomimo 
wielu zwycięstw w  trakcie trwa-
nia walk, powstanie zakończyło 

się po 63 dniach porażką Polaków. 
Ale prowadzenie walki przeciwko 
III Rzeszy przez ponad 2 miesiące 
było niezwykłym sukcesem  i wy-
razem determinacji mieszkańców 

Warszawy, którzy chcieli odzyskać 
wolność. Wybuch powstania i  he-
roiczna walka nie byłyby możliwe 
bez bohaterstwa tysięcy Polaków, 
w tym dzieci i młodzieży. Powsta-
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nie Warszawskie do dzisiaj odgry-
wa ważną rolę we wzmacnianiu 
polskiego patriotyzmu i  zapisało 
się na kartach historii jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń kształ-
tujących polską tożsamość.  Po II 
wojnie światowej i  w  okresie PR-
L-u pamięć o Powstaniu była sku-
tecznie niszczona. Upamiętnienie 
Powstania Warszawskiego stało się 
możliwe dopiero po przełomie po-
litycznym w 1989r. 31 lipca 2004r. 
zostało otwarte Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. W 2009r. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej z  inicja-

tywy prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego ustanowił Narodowy Dzień 
Pamięci Powstania Warszawskiego 
obchodzony 1 sierpnia. 

Musimy dbać o  to, by pamięć 
o bohaterach Powstania Warszaw-
skiego nie zanikła i  była wciąż 
żywa, dlatego dnia 4 październi-
ka nasza szkoła po raz pierwszy 
przystąpiła do akcji BOHATERON 
– WŁĄCZ HISTORIĘ! Ucznio-
wie klas II – VIII wzięli udział  w 
zajęciach poświęconych Powsta-
niu Warszawskiemu, zapoznali 
się z  sylwetkami Bohaterów – Po-

wstańców Warszawskich, a następ-
nie wykonali własnoręcznie kartki 
i  napisali życzenia dla żyjących 
uczestników powstania. Obej-
rzeli też prezentację „Powstanie 
Warszawskie”, którą przygotowa-
ła uczennica klasy VIII oraz wy-
słuchali kilku piosenek i  wierszy 
związanych z powstaniem w wyko-
naniu uczennic z klasy VI i VIII 49 
własnoręcznie zrobionych kartek 
z życzeniami zostało wysłanych do 
Powstańców. CZEŚĆ I  CHWAŁA 
BOHATEROM!

SP Ostrowy Tuszowskie

JAGÓDKA Wspólne śniadanie daje moc
„Śniadanie to najważniejszy 

posiłek w  ciągu dnia”. Pod takim 
hasłem 21 listopada w  NSP w  Ja-
godniku odbył się Dzień Zdrowe-

go Śniadania.  Najpierw uczniowie 
klasy III przedstawili młodszym 
kolegom zasady prawidłowego od-
żywiania. Podkreślili ogromną rolę 

śniadania, które dostarcza energii 
na cały dzień. Zwrócili uwagę na 
to, czego należy unikać, aby zdro-
wo się odżywiać oraz jak ważny jest 

sport dla rozwoju organizmu. 
Pamiętając o  tym, że śniada-
nie musi być pożywne, ale 
powinno być również przy-
jemnością, dzieci z  ogrom-
nym zapałem przygotowały 
bogate w  witaminy kanapki. 
Znalazły się na nich ogórki, 
pomidory, sałata, szczypio-
rek oraz nabiał. Kanapki wy-
glądały smakowicie, wszyscy 
zjedli je z  wielkim apetytem. 
Były to wspaniałe zajęcia 
uczące dzieci samodzielności 
i zdrowego stylu życia.

SRW Jagodnik
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień pluszowego misia

Pluszowe misie zagościły 25 
listopada w  Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich ze swo-
imi właścicielami, aby bawić się, 
świętować i  uczyć. Mimo coraz 
nowocześniejszych i  atrakcyjniej-
szych zabawek moda na misie nie 
przemija. Tego dnia każde dziec-
ko przyszło do szkoły ze swoim 
małym lub dużym przyjacielem – 
Misiem, aby świętować Dzień Plu-
szowego Misia. Każdy pluszak był 
piękny, wyjątkowy i  towarzyszył 
dzieciom przez cały dzień.

Uroczyste spotkanie rozpocząło 
się od układania przyniesionych 
pluszaków w  „Krainie Pluszowe-
go Misia” tuż obok tronu, na któ-

rym siedział król dnia – Pan Miś. 
Na początku dzieci wysłuchały 
krótkiej historii powstania tego 
święta, następnie wspólnie ze swo-
imi maskotkami wesoło bawiły 
się przy muzyce. Odbyły się także 
konkursy na największego i  naj-
mniejszego misia. Właściciele zo-
stali nagrodzeni słoiczkami miodu. 
Nie zabrakło również konkursu dla 
nauczycieli – rysowanie na sztalu-
gach misia z zamkniętymi oczami, 
co wywołało u  dzieci wiele śmie-
chu.

Ciekawą atrakcją była przy-
gotowana fotobudka misiowa, 
w której dzieci mogły zrobić sobie 
zdjęcie. Ten dzień był pełen uśmie-
chu oraz wspólnej zabawy, jednak 

najwięcej radości sprawił dzieciom 
fakt zaprezentowania swojego mi-
sia kolegom i  możliwość zabawy 
z pluszakiem.

Wesołe spotkanie zakończyli-
śmy zajęciami plastycznymi. Każde 
dziecko z kolorowego papieru i na-
pompowanego balonika wykonało 
uroczego miśka.

Dzień przebiegł w bardzo miłej, 
sympatycznej i słodkiej atmosferze, 
gdyż każdy z  uczestników mógł 
posmakować ulubionego jedzonka 
misia czyli miodu.

Na zakończenie zabawy wszyscy 
uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy Przyjaciela pluszowego 
Misia.

SP Ostrowy Tuszowskie

TRZĘSÓWKA Święto Patronów Szkoły Podstawowej 
w Trzęsówce11 października 2019r. odbyły 

się w naszej szkole obchody Święta 
Patronów – Zygmunta Nowakow-
skiego i Jana Pawła II. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem „Ma-
zurka Dąbrowskiego” i  wciągnię-
ciem flagi państwowej na maszt. 
Następnie cała społeczność szkol-
na, na czele z  pocztami sztanda-
rowymi, udała się do kościoła na 
Mszę świętą. 

Kolejnym punktem uroczysto-
ści było złożenie kwiatów przed 
tablicami upamiętniającymi Pa-
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tronów szkoły oraz byłego dyrek-
tora – pana Stanisława Wąsowicza. 
W  święcie szkoły połączonym ze 
Świętem Edukacji Narodowej, 
oprócz uczniów, rodziców i  na-
uczycieli, wzięli też udział przed-
stawiciele władzy samorządowej 
na czele z  wójtem gminy Cmolas 
panem Eugeniuszem Galkiem oraz 
księża naszej parafii. 

Rozpoczęcie nauki w  szkole 
jest ważnym momentem w  życiu 
każdego dziecka, które czeka na 
dzień, kiedy zostanie włączone 
do społeczności szkolnej. Toteż 
uroczysta akademia, którą popro-
wadziły uczennice – Patrycja Woź-
niak i Gabriela Dańko, rozpoczęła 
się od pasowania na uczniów kla-
sy pierwszej. Następnie uczniowie 
przypomnieli o  zasługach Zyg-
munta Nowakowskiego dla Trzę-
sówki, zainteresowaniu pisarza 
losem dzieci i  młodzieży, w  któ-
rych widział przyszłość narodu. 
Wspominając Jana Pawła II pod-
kreślili, że powinniśmy dziękować 
Bogu za takiego Człowieka. Pa-
pież przez swoje gesty dawał ra-
dość i  wzruszenie, a  przez słowo 
umacniał wiarę, nadzieję i miłość. 
Program artystyczny został wzbo-
gacony o  inscenizację opowiada-
nia Zygmunta Nowakowskiego pt. 
„Rozgrzeszenie” (w  roli księdza 
wystąpił Bartłomiej Ofiara, zaś 
chłopca – Karolina Kaczmarska), 
piosenkę „Biały Pasterz” w  wyko-
naniu uczniów klasy IV i V, tańce 
uczennic klasy IV, V i  VI do pie-
śni „Barka” i piosenki „Girls” oraz 

wiersze recytowane przez Aleksan-
drę Fryc i Karolinę Bujak. 

Z okazji Święta Patronów Szko-
ły zostały przeprowadzone dwa 
konkursy. Zarówno pierwszy, 
plastyczny, jak i  drugi – poetyc-
ki ujawniły zdolności artystyczne 
i  twórcze naszych uczniów. Wy-
konali oni portrety Zygmunta No-
wakowskiego i  Jana Pawła II oraz 

napisali wiersze poświęcone tym 
wielkim Polakom. Podczas akade-
mii zostały ogłoszone wyniki kon-
kursów, a zwycięzcom – wręczone 
dyplomy i  nagrody. Uroczystość 
dobiegała końca, gdyż: „Wszystko 
ma swój czas… Jest wyznaczona 
godzina na wszystkie sprawy pod 
niebem.(…)” Jest czas spotkań, 
wspomnień, ale i czas pożegnań.

J. Fryc

GMINA CMOLAS Infrastruktura drogowa
Stan infrastruktury drogowej 

jest ważnym czynnikiem stymulu-
jącym rozwój gospodarczy, dlatego 
nasza gmina Cmolas przywiązuje 
tak dużą wagę do tego by budować 
i  modernizować drogi. Rok 2019 
był rokiem intensywnych inwesty-
cji drogowych, dzięki którym już 
dzisiaj możemy się cieszyć rozbu-

Droga na Zapole

dowanym systemem ulepszonych 
dróg, który w  pozytywny sposób 
wpływa na komfort naszego ży-
cia. W  poprzednich numerach 
Panoramy nasi czytelnicy mogli 
na bieżąco obserwować postępy 
w realizowanych inwestycjach dro-
gowych. 

Nową droga mogą być usa-
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tysfakcjonowani mieszkańcy 
Ostrów Baranowskich, bowiem 
już na początku grudnia do użyt-
ku mieszkańców został oddany 
nowy odcinek drogi o  długości 
około 1,5 km. W  ramach zadania 
została wyremontowana istnieją-
ca droga, która posiadała liczne 
deformacja a  pobocza były zaro-
śnięte trawą. Remont polegał na 
ułożeniu nowej nawierzchni bi-
tumicznej szerokości 3,5 o spadku 
dwustronnym o wartości 3% wraz 

z poboczami gruntowymi ulepszo-
nymi kruszywem łamanym stabili-
zowanym mechanicznie szerokości 
0,75m. Spadek poboczny jedno-
stronny – od drogi- o  nachyleniu 
6%. Odwodnienie korpusu dro-
gowego powierzchniowe poprzez 
odpowiednie spadki poprzeczne 
i podłużne. W ciągu drogi zostały 
zrealizowane dwie mijanki o  dłu-
gości 25 m. Realizacja inwestycji 
wyniosła 446 372,51 zł. 

Kolejna zrealizowanym zada-
niem jest przebudowa drogi na 
Zapole zlokalizowanej w  Hady-
kówce. Wykonywane zamierzenie 
budowlane polegało na przebudo-
wie dotychczasowej drogi, która 
posiadała liczne deformacja, a po-
bocza i rowy były zarośnięte niską 
roślinnością. Zakres zadania obej-
mował powstanie drogi jednopa-
smowej o ruchu dwukierunkowym 
o szerokości 3 m i długości 475 m. 
Ponadto w  ramach inwestycji zo-
stała położona nowa nawierzchnia 
bitumiczna na podbudowie z kru-
szywa łamanego o  frakcji 0-31,5 
mm grubości min. 15 cm po za-
gęszczeniu. 

Ponadto dzięki otrzymanej do-
tacji z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w  wysokości 75  000,00 
zł została zmodernizowana droga 
w  Cmolasie zlokalizowana bez-
pośrednio przy cieku Konotopa 
w  kierunku Porąb Dymarskich, 
która uległa zniszczeniu podczas 
tegorocznych powodzi. Zadanie 
zakładało wykonanie podbudo-
wy oraz nawierzchni z tłucznia na 
długości 980m, szerokości 3,5m, 
wraz z  uzupełnieniem obustron-
nym poboczy z  gruntu rodzime-
go, wykonanie oraz odnowienie 
przydrożnych rowów i przepustów 
zjazdowych. W ramach powyższe-
go dofinansowania została także 
zmodernizowana droga w  Trzę-
sówce. Zakres robót obejmował 
wykonanie nawierzchni z  tłucznia 
kamiennego na długości 550 m 
i  szerokości 3,5 m wraz z  uzupeł-
nieniem poboczy oraz wykonanie 
rowów i  przepustów zjazdowych. 
Realizacja inwestycji wyniosła 
142 126,50 zł. 

UG Cmolas

Droga - Ostrowy Baranowskie

FOGR- Cmolas

FOGR- Trzęsówka

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Pomagamy zwierzętom z Przytuliska 
w Kolbuszowej

W październiku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowach 
Tuszowskich brali udział w  akcji 
„Pomagamy zwierzętom z  Przy-
tuliska w  Kolbuszowej”. Ucznio-
wie pod opieką Pani Ewy Kurda 
zbierali posłania, a przede wszyst-
kim karmę dla bezdomnych psów 
i  kotów. Punktem kulminacyjnym 

akcji było przekazanie zebranych 
darów w dniu 30 października oraz 
spotkanie uczniów z  przedstawi-
cielami Straży Miejskiej w  Kol-
buszowej Panem Grzegorzem 
Dzimierą i  Panią Magdaleną Fi-
lipowicz. Zaproszeni goście opo-
wiadali o porzuconych zwierzętach 
i ich losach. Dzieci ze wzruszeniem 

reagowały na historie o  błąkają-
cych się zwierzętach, które trafiają 
do przytuliska. Pracownicy trosz-
czą się o nie, pielęgnują, dożywiają, 
często leczą. Komendant przekazy-
wał jak przykre jest to, że przybywa 
ich coraz więcej, brakuje żywności, 
posłań, a szczególnie miejsca. Stąd 
skierowano do dzieci naszej szkoły, 
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HADYKÓWKA Nagrody dla laureatów konkursu 
„Bezpieczne Wakacje 2019″

rodziców apel o pomoc i wsparcie 
oraz o  adopcję zwierzaków. Spo-
tkanie było bardzo ciekawe, uwraż-
liwiało na opiekuńczy stosunek 

do zwierząt. Podziękowania skła-
damy do Pana Komendanta oraz 
rodziców i  dzieci za dobre serce, 
za zaangażowanie w  akcję. Mamy 

nadzieję, że inicjatywa będzie kon-
tynuowana.

SP w Ostrowach Tuszowskich

„Bezpieczne Wakacje 2019” 
to konkurs organizowany przez 
Komendę Wojewódzką Policji 
w  Rzeszowie wraz z  Kuratorium 
Oświaty w  Rzeszowie i  Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Społecz-
nej w  Rzeszowie. Jego celem jest 
edukowanie i  uwrażliwienie na 
właściwe zachowania w  różnych 
sytuacjach społecznych oraz kształ-
towanie umiejętności i  nawyku 
wyboru bezpiecznych zachowań 
przez dzieci i młodzież w codzien-
nych sytuacjach życiowych. Dlate-
go tematyka prac konkursowych 
dotyczyła szeroko rozumianego 
bezpiecznego zachowania w  sy-
tuacjach zagrażających zdrowiu 

i  życiu młodego pokolenia. Pra-
ce uczniów Szkoły Podstawowej 
w  Hadykówce głownie poruszały 
tematykę: bezpiecznego pobytu 
w  górach, nad morzem i  w  lesie, 
bezpiecznej szkoły, bezpiecznego 
miejsca zamieszkania, bezpiecznej 
drogi oraz zagrożeń używkami. Do 
konkursu na szczeblu powiatowym 
przekazaliśmy wiele pomysłowych 
i starannych prac z klas młodszych 
i  starszych. Każdy plakat był wy-
jątkowy i  niepowtarzalny, często 
opatrzony ciekawym hasłem. 13 
listopada w  budynku Komendy 
Powiatowej Policji w  Kolbuszowej 
odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom konkursu. Na 
to wydarzenie zaproszone zostały 
Klaudia Kosiorowska i  Joanna Se-
rafin. Dziewczynki są uczennica-
mi klasy IV i  to ich prace urzekły 
jury, które wyróżniło je zaszczyt-
nymi miejscami na podium. Klau-
dia zajęła I miejsce, zaś Joanna III. 
Nagrodzone prace uczennic bio-
rą udział w  finale wojewódzkim, 
gdzie będą walczyć o  tytuł najlep-
szego plakatu z województwa pod-
karpackiego.

Wszystkim uczniom biorącym 
udział w  tym konkursie gratuluje-
my pomysłowości i kreatywności.

Monika Kosiorowska-Puk
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Aby móc zachować w  pa-
mięci piękno tegorocznej jesieni 
w  Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w  Ostrowach Tuszowskich 
odbyły się warsztaty plastyczne 
dla uczniów ze szkoły podstawo-
wej. W blaskach jesiennego słońca 
uczniowie z  klasy I  z  wielkim za-
angażowaniem starali się uchwycić 
na sztalugach niepowtarzalny urok 
jesieni, jej nastrój, barwy i światło. 
Wystawę prac dzieci można było 
oglądać w Centrum do 13 grudnia.

E.Rz.

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Żegnając jesień

JAGODNIK Wizyta Mikołaja w Jagodniku
Święty Mikołaj lubi odwiedzać 

dzieci w każdym miejscu na całym 
świecie. Aby zdążyć z  prezentem 
dla każdego dziecka  29 listopa-
da z  workiem pełnym prezentów 
przyjechał do Niepublicznego 
Przedszkola ,,Jagódka” oraz Szkoły 
Podstawowej w Jagodniku. W tym 
dniu nastrój mikołajkowy udzie-
lał się wszystkim od samego rana. 
Piękny wystrój i  muzyka przypo-
minały, że jest to właśnie ten dzień, 
w którym Mikołaj odwiedzi dzieci 
z naszego przedszkola i szkoły.

Dzieci z wielką niecierpliwością 
oczekiwały przyjścia niezwykłe-

go gościa. Cały czas nasłuchiwały 
dzwonków Świętego. Aby podkre-
ślić wyjątkowy charakter tego 
wydarzenia wszystkie dzieci były 
odświętnie ubrane w czerwone mi-
kołajowe czapeczki.

Tak długo oczekiwany gość 
przybył do naszego przedszkola 
w  towarzystwie pomocników - el-
fów. Został powitany gromkimi 
brawami. Na wstępie dzieci zasko-
czyły Świętego, wręczając mu pre-
zent z okazji jego Imienin, a także 
zaprezentowały swoje umiejętno-
ści wokalne i recytatorskie. Mikołaj 
bardzo dziękował za pamięć, pięk-

ne wiersze i piosenki. Miło spędzo-
ny czas uświetniło wspólne zdjęcie 
oraz wręczenie przez Mikołaja pa-
czek z prezentami. W to piątkowe 
przedpołudnie na wszystkich dzie-
cięcych twarzach gościł uśmiech 
oraz radość. Na koniec wizyty 
życzliwy i sympatyczny Mikołaj nie 
zapomniał o złożeniu obietnicy, że 
odwiedzi nas za rok.

Serdecznie dziękujemy Za-
rządowi Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi „Nasza Wieś” za ufundowanie 
paczek a  Radzie Rodziców za ich 
przygotowanie. 

SRW Jagodnik
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Wizyta świętego Mikołaja 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich to jeden z  naj-
bardziej oczekiwanych przez dzieci 
dni w  roku. Uczniowie przygoto-
wywali się do niego starannie. Naj-
młodsi wykonywali ciekawe prace 
plastyczne, na których królował 
Mikołaj oraz przygotowały mon-
taż słowno - muzyczny, który za-
prezentowały przed wyjątkowym 
gościem. Dzieci uwielbiają te przy-
gotowania i  mimo, że zajmują im 
one wiele czasu, robią to z  wielką 
przyjemnością. Kiedy nadszedł 
długo oczekiwany dzień wszystkie 
dzieci już od samego rana z  wiel-
ką niecierpliwością spoglądały na 
drzwi, nasłuchiwały „mikołajko-
wych” dzwoneczków. Święty Mi-
kołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał 
długo na siebie czekać, przybył 29 
listopada br. do Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowach Tuszowskich we 

wspaniałych saniach ciągniętych 
przez parę reniferów. Wszystkie 
dzieci wyszły na spotkanie ze świę-
tym i zaprosiły go, aby odpoczął po 
podróży i ogrzał się przy kominku. 
To było wspaniałe spotkanie. Nie-
które dzieci po raz pierwszy witały 
Mikołaja. Na spotkanie przyszły ze 
swoimi rodzicami również dzieci, 
które jeszcze nie chodzą do szko-
ły. Wszystkie bardzo przeżywały 
to spotkanie. Na niejednej twarzy 
można było zobaczyć niepewność 

i  obawę, ale przede wszystkim ra-
dość. Po wspaniałych występach 
dzieci nadeszła wyczekiwana 
chwila - Mikołaj wręczał każde-
mu dziecku prezent, za który ser-
decznie dziękowały szczerym 
uśmiechem i  głośnym dziękuję. 
Następnie dzieci pożegnały Mi-
kołaja. Szkoda tylko, że ten wyjąt-
kowy gość odwiedza nas tylko raz 
w roku…

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Odwiedził nas Św. Mikołaj

PORĘBY DYMARSKIE Andrzejki – wieczór wróżb i magii
Andrzejki to stary zwyczaj 

wywodzący się z  dawnych cza-
sów. Wówczas miał charak-
ter wyłącznie matrymonialny. 
Wróżyły sobie tylko niezamęż-
ne dziewczęta, a  przepowiednie 
traktowane były bardzo poważ-
nie. Z  czasem dziewczęta orga-
nizowały się w  grupy i  wróżyły 
wspólnie. Współcześnie zwyczaj 
ten na charakter zabawy, w  któ-

rej uczestniczą zarówno chłopcy 
jak i dziewczęta, a przepowiednie 
traktowane są z  przymrużeniem 
oka.

W Szkole Podstawowej w Po-
rębach Dymarskich andrzejkowy 
wieczór magii i wróżb miał miej-
sce 28 listopada, a  zorganizował 
go SU. Uczniowie klas II-VIII 
mieli okazję sprawdzić, jaka cze-
ka ich przyszłość. Oprócz tra-

dycyjnych wróżb był to czas na 
zabawę dyskotekową w  rytmach 
współczesnych piosenek.

Dzieci z oddziału przedszkol-
nego również miały okazję do 
zabawy – andrzejki połączone 
z  balem przebierańców. Wszyst-
kie przedszkolaki pięknie się 
przebrały, a  panie zadbały 
o świetną zabawę. Dla wszystkich 
był to dzień pełen wrażeń! 

M. Frączek



45

Kwartalnik nr 4/2019

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Mikołaj w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich

Już 29 listopada Mikołaj 
odwiedził uczniów w  Szko-
le Podstawowej w  Ostrowach 
Baranowskich. Oprócz dzieci 
szkolnych na wspaniałego gościa 
czekały także najmłodsze dzie-
ci z naszej wioski. Mimo niezbyt 
sprzyjającej pogody, Mikołaj za-
witał do nas na wspaniałych sa-
niach ciągniętych przez renifery. 
Jak się okazało tutejsze dzieciaki 
należą do wyjątkowo grzecznych, 
ponieważ każdy otrzymał upomi-
nek i o dziwo nie było rózgi. Przy-
bycie dostojnego gościa uświetnił 
program artystyczny w  wykona-
niu uczniów z klasy 0- I.

GMINA CMOLAS Idzie zima
Jednym z  tematów listopado-

wych obrad Rady Gminy Cmolas 
było przygotowanie do zimowego 
utrzymania dróg. Stosowną infor-
mację w  tej sprawie złożył Wójt 
Gminy – Pan Eugeniusz Galek. 
Jej podstawę stanowi opracowa-
ny plan operacyjny zawierający 
wszystkie elementy tego typu do-
kumentu, określający wariantowo 
sposoby postępowania na wypadek 
różnych warunków atmosferycz-
nych. Jednostką organizacyjną, 
której powierzono zadanie zimo-
wego utrzymania dróg jest Zakład 
Usług w  Cmolasie. Dysponuje on 
odpowiednim potencjałem by za-
pewnić dobry standard przejezd-
ności dróg gminnych. W  zakresie 
sprzętu są to następujące jednostki:

1. Ciągnik rolniczy CASE IH 
FARMALL 95A,

2. Pług odśnieżny PRONAR 
PUV 3000M,

3. Posypywarka piasku Pronar 
T130,

4. Ciągnik rolniczy MTZ 82A,

5. Pług odśnieżny PRONAR 
PUV 2600M,

6. Koparko-ładowarka TE-
REX 860 wraz z  pługiem 
odśnieżnym,

7. Ciągnik rolniczy KIOTI,
8. Posypywarka piasku Pronar 

PS 250 H,
9. Pług odśnieżny metal-tech-

nik 1520.
Pracą operatorów i sprzętu kie-

rować będą dyżurni (w godzinach 
uzależnionych od występowania 
zjawisk pogodowych). Za cało-
kształt prac przy utrzymywaniu 
dróg odpowiedzialny jest kierow-
nik ZUK w Cmolasie – Pan Krzysz-
tof Urban (telefon interwencyjny 
– 661-916-103 lub 17 28-37-714)

W oparciu o  zarządzenie 
MTiGM nr 46 z dnia 25.10.1994r. 
w sprawie zasad odśnieżania i usu-
wania gołoledzi na drogach pu-
blicznych przyjęty został dla dróg 
gminnych o  długości 80 km V 
standard utrzymania. W  oparciu 
o statystykę występowania śliskości 
z  lat ubiegłych przyjęto założenie, 

że przygotowane zostanie 90 ton 
mieszanki piaskowo-solnej.

Jeżeli chodzi o  odśnieżanie 
chodników to zgodnie z  ustawą 
o  utrzymaniu czystości i  porząd-
ku w  gminach to obowiązek ten 
spoczywa na właścicielach działek 
przylegających. Niemniej jednak 
sprzęt ZUK w  miarę potrzeb bę-
dzie wspomagającym w tym zakre-
sie (chodniki gminne).

Pozostaje mieć nadzieję, że 
zima w  bieżącym sezonie będzie 
łagodna i  nie odnotujemy więk-
szych problemów przy utrzymaniu 
dróg – a założony budżet na ten cel 
tj. 40 tys. zł okaże się wystarczają-
cy. I  jak zawsze apel – do kierow-
ców o ostrożna jazdę, a do pieszych 
i ostrożne poruszanie się po chod-
nikach i jezdniach.

Utrzymanie dróg powiato-
wych oraz przylegających do nich 
chodników jest w  gestii Zarządu 
Dróg Powiatowych w  Kolbuszo-
wej (tel. 17 74-45-774).

UG Cmolas

Wizyta Mikołaja przyniosła 
wszystkim wiele radości. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy pomogli 
spełnić w tym dniu marzenia na-

szych uczniów. Mamy nadzieję, 
że Mikołaj będzie pamiętał o nas 
za rok.

W. Dudek
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13 września 2019r. uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
W  Jagodniku oraz przedszkolaki 
uczestniczyli w  spotkaniu z  poli-
cjantami z  Komendy Powiatowej 
Policji w  Kolbuszowej. Tematem 
spotkania było przede wszystkim 
bezpieczeństwo. Policjanci roz-
mawiali z  dziećmi o  zachowaniu 
bezpieczeństwa w  drodze  do i  ze 
szkoły, o  bezpiecznym przecho-
dzeniu przez ulicę, prawidłowym 

zachowaniu się na przejściach dla 
pieszych. Nasi Goście zwrócili 
uwagę na niebezpieczeństwa, jakie 
mogą czyhać na dziecko na drodze, 
omówili sposoby unikania lub po-
konywania ich. Ponadto podkreśli-
li, jak ważną rolę pełnią elementy 
odblaskowe. Dzieci odpowiadały 
na zadawane pytania, wykazały 
się wiedzą z  zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Najprzy-
jemniejszą częścią spotkania było 

oglądanie przyniesionych przez 
naszych gości podstawowych akce-
soriów policjanta. Uczniowie mogli 
przymierzyć czapkę, kamizelkę ku-
loodporną oraz dokładnie obejrzeć 
kajdanki, pałkę oraz samochód po-
licyjny. Spotkanie było interesujące 
i pouczające, a przekazana wiedza 
teoretyczna z  pewnością znajdzie 
zastosowanie w praktyce.

SRW Jagodnik

JAGODNIK Spotkanie z policjantami

INFORMACJA
W sprawie bezpłatnej zbiórki wyrobów 

zawierających azbest
Urząd Gminy w Cmolasie informuje, że w miesiącu listopadzie br. został przeprowa-

dzony na terenie Gminy bezpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest w sumie ode-
brano 118,05 ton tych wyrobów.

Jednocześnie informuje się, że w latach następnych Gmina zamierza wystąpić do Na-
rodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie o udzielenie dotacji na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierają-
cych azbest. W związku z powyższym, właściciele którzy planują usunąć ze swoich po-
sesji wyroby zawierające azbest, winni zgłosić ten fakt do tut. Urzędu w  terminie do 
28 lutego 2020 roku. Wyroby zawierające azbest winny złożone być na paletach zabez-
pieczone folią oraz złożone w miejscu umożliwiającym dojazd które gwarantuje szybki 
i bezpieczny ich załadunek.

Wójt Gminy 
Eugeniusz Galek
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

Święto Pluszowego Misia

Duże, małe, kolorowe, pucha-
te i mięciutkie- pluszowe misie ze 
swoimi właścicielami, 25 listopada 
zjawiły się w naszej szkole, aby ba-
wić się i świętować Światowy Dzień 
Pluszowego Misia.

Mimo coraz nowocześniejszych 
i  coraz atrakcyjniejszych zabawek, 
moda na misie nie przemija. Tego 
dnia każde dziecko przyszło do 
szkoły ze swoim przyjacielem- Mi-
siem. Przybyły misie małe, duże, 
bardzo duże, białe, różowe, zielone 
wprost bajecznie kolorowe, a każdy 
był piękny i wyjątkowy.

Dla dzieci w  tym dniu przy-
gotowano wiele atrakcji: głośne 
czytanie opowiadań o  przygodach 
Misia Uszatka, zabawy ruchowe, 

plastyczne, przyjęcie dla misiów, 
w czasie którego można było spró-
bować tego, co one lubią najbar-
dziej czyli kanapeczek z miodkiem. 

To był naprawdę niezwykły, pe-
łen wrażeń dzień.

W. Dudek

CMOLAS „Miś Miluś zaprasza”
Pod takim hasłem w dniach od 

22 do 26 listopada 2019r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Cmola-
sie odbył się cykl spotkań z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia. 

Uczestniczyli w nich uczniowie 
klas 0, I  i  II ze Szkół Podstawo-
wych w  Cmolasie i  Hadykówce. 
Dzieci zapoznały się z prezentacją 
multimedialną mówiącą o  histo-

rii powstania tego święta i  przed-
stawiającą historię powstania 
maskotki jaką jest pluszowy miś. 
W  programie spotkania było roz-
wiązywanie przygotowanych róż-
norakich zadań a to : uzupełnianie 
postaci pluszowego misia, ukła-
danie puzzli Misia Paddingtona 
,rozpoznawanie misiowych boha-
terów ze znanych bajek czy zabawa 
z  kołem fortuny które zawierało 

pytania na temat jak żyją niedźwie-
dzie. Goście misia Milusia recyto-
wali mu piękne wiersze o misiach, 
śpiewali wesołe piosenki a  nawet 
tańczyli taniec pozytywki „Lalecz-
ka z  porcelany”. Podczas urodzin 
nie zabrakło głośnego „Sto lat”, 
własnoręcznie wykonanych upo-
minków dla jubilata oraz słodyczy 
w postaci lubisiowego toru i misio-
wych żelków.

GBP Cmolas
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Uczniowie klas O, II, III Szkoły 
Podstawowej w  Porębach Dymar-
skich uczestniczyli w wycieczce do 
Gospodarstwa Agroturystycznego 
Pod Rościuszkiem w  Brzostowej 
Górze. Była to kolejna niezwykła 
przygoda, której celem było wzbo-
gacenie wiadomości na temat zwie-
rząt zamieszkujących mini zoo, 
kształtowanie świadomości przy-
rodniczej uczniów, integrowanie 
grupy we wspólnej zabawie, a także 
kształtowanie umiejętności grzecz-
nego i kulturalnego zachowywania 
się w miejscach publicznych. Pod-
czas wycieczki dzieci poznały wiele 
nowych gatunków zwierząt, które 
nie zamieszkują naszych lasów, po-

znały różne ciekawostki o ich życiu 
i zachowaniu. Po zwiedzeniu całe-
go ranczo, Pan gospodarz zaprosił 

wszystkich na pyszną kiełbaskę 
z ogniska.

K. Sudoł

CMOLAS VII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny 
„ABC Ekologii”5 grudnia 2019 r. w Szkole Pod-

stawowej w  Przedborzu już po 
raz siódmy odbył się Wojewódzki 
Konkurs Ekologiczny „ABC Eko-
logii” dla klas trzecich z całego wo-
jewództwa. Szkołę Podstawową im. 
prof. Jana Czekanowskiego repre-
zentowali: Magdalena Mokrzycka 
z Kl. III A i Patryk Skrzypczak z Kl. 
III B. Konkurs był trudny, pytania 
przekraczały wiadomości i  umie-
jętności klasy trzeciej, ale nasi 
uczniowie świetnie sobie dali radę. 
Madzia Mokrzycka zajęła III miej-
sce, a Patryk Skrzypczak otrzymał 
wyróżnienie. Uczniom serdecznie 
gratulujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów.                      Alina Cichoń

PORĘBY DYMARSKIE Wizyta w mini-zoo

CMOLAS Nowe oświetlenie uliczne w Cmolasie
Na przestrzeni miesiąca paź-

dziernika zostały zrealizowa-
ne w  Cmolasie dwie instalacje 
oświetlenia ulicznego. Pierwsza 
na osiedlu (za budynkiem ZUK 
i  bankiem) a  jej składowe tech-
niczne to 5 szt. słupów energe-
tycznych typu ZN, 3 słupy typu 
E, linia napowietrzna AsxXn 2x25 
mm2 – 368 mb i 8 szt. lamp ledo-

wych. Druga przy drodze gminnej 
Cmolas – Pańskie Pola do której 
wbudowano linię napowietrzną 
AsxSSn 2x25 mm2 – 282 mb oraz 
7 szt. opraw ledowych. Koszt za-
dania pierwszego wyniósł 44 tys. 
zł, a drugiego 26 tys. zł. W chwili 
redagowania tej informacji trwały 
ostatnie uzgodnienia z PGE co do 

umowy kompleksowej. Obydwa 
osiedla rozbłysną więc światłem 
przed Świętami około połowy 
miesiąca grudnia. Jesteśmy prze-
konani, że znacząco wpłynie to na 
poprawę bezpieczeństwa, poczucia 
komfortu zamieszkania i  estetykę 
obydwu osiedli. 

UG Cmolas
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W tym roku już po raz drugi 
Szkoła Podstawowa z  Hadykówki 
wzięła udział w  Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia. 4 października 
przeprowadzone zostały egzaminy 
do których przystąpili uczniowie 
klas IV-VII oraz rozstrzygnięto 
konkurs na najładniejszy plakat 
promujący tabliczkę mnożenia.

Przez dwa tygodnie poprzedza-
jące to wydarzenie uczniowie przy-
gotowywali się, przypominając 
sobie tabliczkę mnożenia, wymy-
ślając rymowanki na łatwe zapa-
miętywanie tabliczki i  wykonując 
plakaty. Z  okazji tego wydarzenia 
szkoła została udekorowana. Na 
korytarzu zawieszono piękne i cie-
kawe plakaty promujące tabliczkę 
mnożenia. Konkurs na najlepszy 
plakat wygrała bezkonkurencyj-
nie klasa IV, a szkolnym Mistrzem 
Tabliczki Mnożenia została Marta 
Posłuszna z klasy VIII. „Eksperta-
mi Tabliczki Mnożenia” zostali: Ju-
lia Pakłos z klasy V, Karol Jachyra 
i Paweł Posłuszny z klasy VI. Tego-

roczne obchody Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia miały na celu 
zachęcić wszystkich do powtórze-
nia tabliczki mnożenia, a także po-
kazać jej przydatność w życiu. 

Obchody Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia wzbudziły 

w  uczniach wiele pozytywnych 
emocji, wspólna zabawa zachęciła 
ich do dalszej nauki, a  matema-
tyczne święto na długo zostanie 
w pamięci.

Monika Margańska-Wilk

HADYKÓWKA IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Od początku swego istnienia 
ostrowskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej stało się miejscem 
do którego chętnie przyjeżdżają 
dzieci i  młodzież nie tylko z  na-
szej gminy ale i  z  okolicznych. 
Tym razem- wrześniową porą cen-
trum odwiedzili ( już po raz drugi) 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z Nowej Dęby aby zaczerpnąć wie-

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Odwiedzamy Centrum
dzy z  zakresu ekologii, przyrody 
i  ochrony środowiska. Głównym 
tematem spotkania z  leśniczym 
był „Las jesienią”. W czasie wizyty 
uczniowie mieli możliwość obej-
rzenia ekspozycji m.in. okazów 
geologicznych, dendrologicznych, 
trofeów myśliwskich oraz naj-
większej atrakcji - spreparowanych 
zwierząt. Jednym z  punktów spo-

tkania były warsztaty plastyczne 
„Szyszkowe stworki”. Dzieci pod 
bacznym okiem swoich opiekunów 
z  wielkim zapałem i  zaangażowa-
niem wykonywali prace. Po skoń-
czonych zajęciach wszyscy udali się 
„pod grzybki” na Zieloną Szkołę 
aby przy wspólnym ognisku raczyć 
się upieczoną kiełbaską. 

E.Rz.
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PORĘBY DYMARSKIE Jestem sobie przedszkolaczek…
Oddział przedszkolny w szkole 

w  Porębach Dymarskich rozwija 
się bardzo prężnie. Dzieci uczest-
niczą w  różnych projektach czy 

obchodzą bardzo ciekawe dni np. 
Dzień Kropki, Dzień Misia, Dzień 
Chłopaka. Ponadto, dzięki dobrze 
wyposażonej kuchni, biorą udział 

w  zajęciach kulinarnych, podczas 
których pieką chleb czy robią sałat-
kę owocową.

K. Sudoł

HADYKÓWKA „Szkolny Gang Słodziaków”
Szkoła Podstawowa w  Hady-

kówce po raz drugi przystąpiła do 
programu zorganizowanego przez 
sieć sklepów Biedronka pt. „Szkolny 
Gang Słodziaków”. Ideą przedsię-
wzięcia jest wspieranie inicjatywy 
na rzecz czytelnictwa wśród naj-
młodszych. Już od pierwszych dni 
września klasy I  – III zadeklaro-
wały wzięcie udziału w konkursie. 
Na zajęciach plastycznych i  tech-
nicznych przygotowywaliśmy re-
kwizyty do dekoracji prezentującej 
siłę dziecięcej wyobraźni. Wykona-
liśmy Magiczne Drzewo Słodzia-
ków z materiałów użytych wtórnie. 
Z  zebranej makulatury powstały 
liście i  Słodziaki.  Podczas space-
rów po okolicy zbieraliśmy kasz-
tany, żołędzie, mech i  liście, które 
stanowić miały tło dekoracji, przy 
okazji takich wycieczek mogliśmy 
obcować z  przyrodą i  uczyć się 
szacunku do niej. Zorganizowali-
śmy zajęcia metodą badawczą pt. 
„Skąd się wzięło drzewo?” Zasa-
dziliśmy kasztany i żołędzie w do-
niczkach z  kubków po śmietanie 
i  butelkach po wodzie w  celu ob-
serwacji etapów wzrostu drzewa. 
Podczas obchodów Dnia Głośnego 

Czytania zgromadziliśmy się w sali 
lekcyjnej klasy II i  III, gdzie osta-
tecznie dokończyliśmy dekorację 
sali według wytycznych zamiesz-
czonych w  regulaminie konkur-
su. Następnie według scenariusza 
odbyły się zajęcia, podczas, któ-
rych rozwiązywaliśmy krzyżówki, 
rebusy, a  także rozmawialiśmy na 
tematy segregacji śmieci i zapobie-
gania powstawania odpadów. Pod 
koniec wszyscy uczniowie zostali 
zaproszeni na leśną polanę, gdzie 
wybrane dzieci przeczytały głośno 
opowiadanie pt. „Królestwo”. Re-
lacja z  tego dnia została wysłana 

jako praca konkursowa do orga-
nizatora. Akcja Szkolny Gang Sło-
dziaków nie kończy się jednak tym 
zadaniem. Każdy uczeń z klasy I, II 
i III otrzymał dzienniczek , w któ-
rym zbiera naklejki za 10 minut 
głośnego czytania. W  najbliższym 
czasie na terenie szkoły zaplanowa-
no także inne konkursy związane 
z programem. Zachęcamy do wzię-
cia w  nich udziału i  codziennego 
czytania, dla najlepszych przewi-
dziano atrakcyjne nagrody.

Koordynatorzy projektu: 
Monika Dworaki Monika 

Kosiorowska – Puk
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Papieski

11 października w Szkole Pod-
stawowej w  Ostrowach Baranow-
skich obchodzony był XIX Dzień 
Papieski pod hasłem „Wstańcie, 
chodźmy!”

Został on rozpoczęty wystawą 
prac przygotowanych na Szkolny 
konkurs plastyczny pod hasłem 
„Święty Jan Paweł II w  oczach 
dziecka”. W  każdej klasie prze-
prowadzone zostały także zajęcia 
dotyczące postaci naszego wielkie-
go rodaka. Centralnym punktem 
dnia była akademia, w czasie której 
miała miejsce inscenizacja słow-
no-muzyczna przygotowana przez 
uczniów z klas II-III. Dzieci mogły 
nie tylko posłuchać ciekawych in-
formacji związanych z życiem Jana 
Pawła II, ale także poznać jego pa-
sje i zainteresowania. W czasie aka-
demii wręczono również dyplomy 
i  nagrody zwycięzcom konkursu 
plastycznego.

W. Dudek

HUMOR na święta
Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Miko-
łaj przyniósł ci dwa komplety ko-
lejki elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy 
jesteś w domu.

***
Przedszkolak pyta kolegę:
– Co dostałeś na gwiazdkę?
– Trąbkę.
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 
prezenty!
– To super prezent! Dzięki niej 
zarabiam codziennie złotówkę!
– W jaki sposób?
– Tata mi daje, żebym przestał 
trąbić!

***
Jasio pisze list do świętego Miko-
łaja:
- „Chciałbym narty, łyżwy, sanki 
i grypę na zakończenie ferii świą-
tecznych”.
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CMOLAS Planszówki w SOK Cmolas

Od listopada ruszyła w  ra-
mach stałych zajęć grupa Gier 
Planszowych. Jej działania to 
otwarta formuła spotkań, na któ-
re może przyjść każdy, aby na-
uczyć się grać w nowe gry, pograć 
w  te, które lubi lub zna. Osobą, 
która opiekuje się grupą jest pra-

cownik Samorządowego Ośrodka 
Kultury, którego jedną z  pasji są 
właśnie gry planszowe. Zajęcia 
odbywają się w każdy piątek o go-
dzinie 15:00 oraz co drugi wtorek 
o  godzinie 16:00 i  trwają dwie 
godziny. Mile widziane oprócz 
dzieci, które już grają – dorośli, 

młodzież – każdy, bo Gry Plan-
szowe są dla każdego.

Szczegóły kiedy odbywają się 
zajęcia najlepiej sprawdzać na 
stronie Samorządowego Ośrodka 
Kultury w  Cmolasie – www.sok.
cmolas.org

SOK Cmolas

CMOLAS Muzyczne sukcesy Oliwii
5 grud nia 2019 roku w  Wi-

deł ce odbył się  XIX  Po wia to wy 
Fe sti wal Pio sen ki Ob co ję zycz-
nej.  Ucznio wie pre zen to wa li się 
w  dwóch ka te go riach wie ko-
wych: klasy V-VI oraz VII - VIII. 
Szkołę Podstawową w  Cmolasie 
re pre zen to wa ła  Oliwia Urban  z 
klasy VIII, która pio sen ką Adele 
„Turning tables” wyśpiewała so-
bie GRAND PRIX.

Ten dzień okazał się wy-
jątkowo szczęśliwy dla naszej 

uczennicy. W godzinach wie-
czornych w sali widowiskowej 
SOK w  Nowej Dębie odbył 
się  koncert finałowy kolejnej 
edycji Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki „Śpiewamy 
przeboje naszych rodziców”. 
Konkurs zgromadził dzieci 
i  młodzież z  wielu instytucji 
kultury Podkarpacia i  sąsied-
nich województw. Jego celem 
było rozwijanie zdolności wo-
kalnych, wrażliwości i kultury 
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TRZĘSÓWKA XVIII Festiwal Teatrów rozpoczęty…
Z życiem jest jak ze sztuką w  te-
atrze: ważne, nie jak długo trwa, 
ale jak jest zagrana.

Słowami Seneki Młodszego 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Trzęsówce, pan Krzysztof Wro-
na, uroczyście rozpoczął XVIII 
Festiwal Teatrów. Dzień 24 listo-
pada 2019 roku zgromadził na 
sali widowiskowo – sportowej  
w Trzęsówce liczną publiczność. 
Tego dnia wystąpiło siedem grup 
teatralnych z  pięciu szkół pod-
stawowych gminy Cmolas. Go-
spodarz uroczystości skierował 
słowa serdecznego powitania do 
uczniów, opiekunów grup teatral-
nych, nauczycieli, rodziców oraz 
zaproszonych gości. Następnie 
zostali powitani i  przedstawieni 
członkowie jury: pani Katarzy-
na Cesarz, pani Renata Draus, 
pani Justyna Niepokój – Gil oraz 
pani Justyna Panek. Na rozpo-
częciu Festiwalu głos zabrał pan 
Eugeniusz Galek, który zwró-
cił uwagę na podniosły klimat 
panujący w  Trzęsówce podczas 
festiwalowych niedziel oraz pod-
kreślił fakt, że na scenie dzieją się 
wielkie rzeczy, zwłaszcza dla mło-
dych aktorów. 

Ważne jest zatem ,by każdy 
występ był przez publiczność 
doceniony i  oklaskiwany. Życząc 
miłych wrażeń i wspaniałych do-
znań pan Krzysztof Wrona za-
prosił publiczność do wspólnego 
oglądania przedstawień teatral-
nych.

W pierwszą niedzielę festiwa-

lową 24 listopada młodzi aktorzy 
zaprezentowali swoje umiejętno-
ści w  następujących spektaklach 
teatralnych: 

1. SP w Ostrowach Baranow-
skich, „Królowa Śniegu” 
Opiekunowie grupy, pa-
nie: Wiesława Dudek, Zo-
fia Kraczkowska-Magda 
i pani Barbara

2. SP w Trzęsówce „Malino-
we zaloty” Opiekunowie 
grupy, panie: Małgorzata 
Jemioła, Barbara Kacz-
marska i Anna Szostak

3. SP w  Jagodniku „Bajka 
o Kapturku, wilku i ekolo-
gii” Opiekun grupy: pani 
Aneta Guźda

4. SP w  Jagodniku „Wesołe 
życie babci Gieni i dziad-
ka Mariana” Opiekunowie 
grupy, panie: Anna Kuź-
ma i Paulina Rzeszutek

5. SP w  Porębach Dy-
marskich „Zbuntowa-
ny Czerwony Kapturek” 
Opiekunowie grupy: pani 
Agnieszka Marut, pani 
Katarzyna Sudoł, pani Ur-
szula Dziuba

6. SP w  Cmolasie „Kopciu-
szek” Opiekun grupy: pani 
Edyta Urban

7. SP w Trzęsówce „Dlaczego 
nie?” Opiekunowie grupy, 
panie: Stanisława Magda, 
Małgorzata Lignowska 
i pan Wojciech

Druga niedziela festiwalo-
wych prezentacji przypadła na 1 
grudnia b.r. i  w  tym dniu nastą-

piły prezentacje sześciu sztuk te-
atralnych:

1. SP w  Siedlance „Baśń 
o  dwunastu miesiącach”. 
Opiekunowie grupy, pa-
nie: Wiesława Mazur i Jo-
anna Starzec.

2. SP w  Ostrowach Tuszow-
skich „Kopciuszek”. Opie-
kunowie grupy, panie: 
Danuta Komaniecka, Ewa 
Kurda i Alicja Bańka.

3. SP w  Ostrowach Tuszow-
skich „W poszukiwaniu 
szczęścia”. Opiekunowie 
grupy, panie: Dorota Ko-
peć, Anna Kasa i  Teresa 
Babiarz.

4. SP w  Hadykówce „Kozu-
cha Kłamczucha”. Opie-
kunowie grupy, panie: 
Monika Kosiorowska 
i Monika Polak.

5. SP w Hadykówce „A niech 
to gęś kopnie”. Opiekuno-
wie grupy, panie: Agniesz-
ka Magda i Lucyna Małek.

6. SP w  Trzęsówce „Wesoły 
świat bajek”. Opiekunowie 
grupy, panie: Henryka Mi-
siak i Ewelina Pięta.

Tak zakończył się XVIII Festi-
wal Teatrów, urozmaicony wizytą 
św. Mikołaja. Dyrektor szkoły, 
pan Krzysztof Wrona, podzię-
kował jurorom za wytężoną pra-
cę oraz wszystkim zebranym za 
uczestnictwo i  zaprosił na Galę, 
która odbędzie się 12 stycznia 
2020 roku.

źródło: www.zs.trzesowka.org/

scenicznej oraz promocja piose-
nek z  lat młodzieńczych swoich 
rodziców. W  tym roku uczestni-
czyło w  nim 180 wykonawców. 
Większość z  nich uczęszcza do 
szkół muzycznych i  ma na swo-

im koncie osiągnięcia rangi ogól-
nopolskiej i  międzynarodowej. 
Wśród młodych artystów byli 
uczestnicy „The Voice Kids”, zdo-
bywczyni I miejsca „Wygraj Suk-
ces”.

Miłym zaskoczeniem było 
otrzymanie przez Oliwię Urban 
III miejsca w tym konkursie.

Ser decz nie gra tu lu je my i  ży-
czy my dal szych suk ce sów.
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