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Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych życzymy,
aby ten czas był pełen pokoju i wiary

oraz stał się źródłem radości i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie da siłę w pokonywaniu

codziennych trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzymy radosnego nastroju,

a także odpoczynku w ciepłej rodzinnej atmosferze.

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.

Niech radosna nowina o Zmartwychwstaniu 
Pańskim

wypełni Wasze serca nadzieją na lepsze 
jutro,

niech przyniesie wiarę w to, że miłości nie 
można pokonać,

a Święta Wielkanocne niech staną się
czasem wyjątkowej refleksji i duchowego 

odnowienia.

Dyrektor oraz Pracownicy
Samorządowego Ośrodka Kultury

w Cmolasie
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Nadchodzi dla nas wszystkich trudny czas. Wykażmy się odpowiedzialnością i solidaryzmem. Staraj-
my sobie wzajemnie pomagać w sąsiedztwie zwracając szczególną uwagę na osoby starsze, osoby niepeł-
nosprawne, osoby samotne. Ograniczmy do niezbędnego minimum wyjście z domu.

Stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych, Wojewody Podkarpackiego i obowiązujących ograniczeń 
wynikających z ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. Stanu Epidemii. 

Urząd Gminy Cmolas i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie będą funkcjonować starając 
się pomagać mieszkańcom gminy i  załatwiając najpilniejsze potrzeby. Śledźmy na bieżąco informacje 
w mediach i na stronie www.cmolas.pl.

Z wyrazami szacunku
Eugeniusz Galek

Wójt Gminy Cmolas

Szanowni mieszkańcy gminy Cmolas

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020r. do odwołania Urząd Gminy Cmolas oraz jed-
nostki organizacyjne Gminy Cmolas nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP. Jedynie w sytuacjach 
wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt 
w urzędzie. Prosimy o kontakt z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.

Poniżej numery telefonów.
Jednocześnie informujemy, że terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania 

jakichkolwiek sankcji prawnych.
Wszelkie informacje dotyczące załatwiania konkretnych spraw w poszczególnych jednostkach organizacyj-

nych gminy przekazywane będą na bieżąco w odrębnych komunikatach.
TELEFONY:

• Urząd Gminy Cmolas - (17) 2837702, (17) 2837067
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - (17) 7444440, (17) 2837702 w. 35, (17) 2837067 w. 35, 
• Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie – (17) 2837714
• Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie – (17) 2837295,
• Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie – (17) 7445454,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie – (17) 2837725,
• Szkoła Podstawowa w Cmolasie – (17) 2837708,
• Szkoła Podstawowa w Trzęsówce – (17) 2837391,
• Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich – (17) 7441547

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

Komunikat

CMOLAS
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W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywo-
łanej wirusem SARS-CoV-2 proszę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Cmolasie o zachowanie szczególnych środków ostrożności:

- na miejscu załatwiane są sprawy wyłącznie pilne, w pozostałych sprawach 
prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową – gopscmolas@cmolas.pl

- praca socjalna, poradnictwo socjalne udzielane jest wyłącznie w formie te-
lefonicznej,

- wymagane jest zachowanie odległości od drugiej osoby powyżej 1 metra.
Ważne telefony i kontakty:
GOPS Cmolas - 17 744 44 40, 785 744 004
Infolinia NFZ - 800 190 590
SANEPID Kolbuszowa: 17 2271 150, 606 946 473, 782 496 856 
PCPR Kolbuszowa: 725 600 666 (pomoc psychologiczna)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Bożena Kubik

K O M U N I K A T 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W CMOLASIE

Komunikat
Celem bezpiecznego doręczania 

przesyłek pocztowych oraz przesyłek 
urzędu gminy przypominam o  obo-
wiązku umieszczenia na budynkach 
mieszkalnych – w  miejscach widocz-
nych – tabliczek z numerami posesji.

Prosimy także o  umieszczenie 
w miejscu ogólnie dostępnym skrzyn-
ki pocztowej.

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

Z ostatniej chwili:

Ministerstwo Zdrowia: Wprowadzamy nowe zasady 
bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawo-
dowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo do-
jechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową 
działalnością.

• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwa-
rantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalno-
ści.

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne 
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa 

miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się 
maksymalnie 35 osób.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spo-
tykać z najbliższymi.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze 
religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W  mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie 
mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zachęcamy jednak do 
uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalece-

nia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności 

galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
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Rok 2019 był rokiem zasobnym 
w  nowe inwestycje w  zakresie in-
frastruktury drogowej, o  których 
pisaliśmy we wcześniejszych wyda-
niach Panoramy. 

Ostatnią inwestycją zrealizo-
waną w  2019 roku była budowa 
chodnik przy drodze powiatowej 
Nr 1224 R Kosowy - Trzęsówka – 
Cmolas w km 2+690 – 2+906 stro-
na lewa, którego realizacja została 
ukończona w  grudniu. W  ramach 
zadania został wykonany chodnik 

przy krawędzi jezdni o  szeroko-
ści podstawowej 2,0 m. Całkowita 
szerokość chodnika wynosi 2,23 
m w  tym krawężnik betonowy 15 
cm i  obrzeża betonowe szeroko-
ści 8 cm. Chodnik z nawierzchnia 
z kostki brukowej o grubości 6 cm 
został wykonany na podbudowie 
z pospółki zagęszczonej oraz z kru-
szywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie na podsypce cemen-
towo piaskowej. Krawężniki beto-
nowe posadowione na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 
cm oraz ławach fundamentowych 
o grubości 5 cm. Betonowe obrze-
ża chodnikowe osadzone na ławie 
z betonu. Na obniżonych terenach 
wykonano ściek powierzchniowy 
z prefabrykatów betonowych. Wy-
konana kanalizacja deszczowa ma 
na celu odprowadzenie wody opa-
dowo-roztopowe. 

Wartość zadania wyniosła: 132 
564,73 zł

UG Cmolas

CMOLAS Infrastruktura drogowa

Ważnym elementem ciągu ko-
munikacyjnego jest oświetlenie 
uliczne, które przede wszystkim 
wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych i  zwiększa komfort 
podczas jazdy. Na terenie gmi-
ny intensywnie realizowane są 
inwestycje związane z  budową 
oświetlenia ulicznego. Tak, więc 
oświetlenie w  Cmolasie zlokali-
zowane przy cmentarzu zostało 
wzbogacone o nowe lampy w ilość 
5 sztuk osadzonych na 4 nowych 
słupach. Tym samym oświetlając 
dotąd jeden z najciemniejszych za-
kątków Cmolasu. Wartość zadania 
wyniosła 26 600,00 zł 

Jak wiemy oświetlenie uliczne 
jest podstawowym składnikiem 
infrastruktury technicznej, bio-
rąc pod uwagę fakt, że w  naszej 

CMOLAS Oświetlenie uliczne 
strefie klimatycznej prawie 
przez pół roku w  godzinach 
popołudniowych panuje 
mrok. Ponadto przemyśla-
ne i  dobrze zaprojektowane 
oświetlenie ciągów komuni-
kacyjnych, potrafi min. zre-
dukować liczbę wypadków po 
zmroku, w szczególnie dla nas 
trudnym okresie jesienno-zi-
mowym. Dlatego więc wła-
dze Gminy Cmolas traktują 
priorytetowo inwestycje tego 
rodzaju i  przystępują do re-
alizacji następnych projektów 
związanych z  oświetleniem, 
o  których będziemy na bie-
żąco informować w kolejnych 
numerach Panoramy. 

UG Cmolas
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Jednym z  wielu ważnych kro-
ków, które powinniśmy podej-
mować, jest właściwa segregacja 
śmieci, która ma na celu nie tylko 
ochronę środowiska naturalnego, 
ale także jest to sposób na napraw-
dę ogromne oszczędności. Śmieci 
produkowane przez nas każdego 
dnia to doskonałe źródło tzw. su-
rowców wtórnych, które nadają się 
do ponownego użytku. 

Obecnie społeczeństwo do-
świadcza zaostrzenia zasad segre-
gacji śmieci i  podnoszenia opłat. 
Z tego powodu mnóstwo gmin dla 
dobra społeczeństwa i  środowiska 
realizuje wiele inwestycji związa-
nych z budową punktów składowa-
nia i segregacji odpadów.

Gmina Cmolas dla dobra 
mieszkańców również podjęła 
się budowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Po długotrwałym i  pracochłon-
nym okresie tworzenia dokumen-
tacji projektowej już w  listopadzie 
został ogłoszony przetarg na re-
alizacje inwestycji. Po weryfikacji 
złożonych ofert została wyłoniona 
najkorzystniejsza oferta, którą zło-
żyła firma budowlana REMBISZ 
Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 
36-130 Raniżów.

Budowa inwestycji została roz-
poczęta 8 stycznia 2020 r., a  jej 
zakończenie planowane jest na 
początek drugiego kwartału 2021 
roku. W  ramach zadania zostanie 
wykonana stalowa wiata do cza-
sowego magazynowania odpadów, 
budynek socjalno-bytowy na po-
trzeby PSZOK-u, nawierzchnie 
utwardzone, droga dojazdowa 
oraz ogrodzenie. Planowana jest 
budowa stalowej wiaty jednokon-
dygnacyjnej w  kształcie litery L 
o  konstrukcji ramowej z  dwute-
owników posadowiona na sto-
pach fundamentowych. Dach 
jednospadowy kryty blachą tra-
pezową. Wiata będzie wyposażona 
w  pomieszczenia o  różnych funk-
cjach służących do składowania 
różnego typu odpadów tj.: odpa-
dy wielogabarytowe, budowlane 
i rozbiórkowe, tworzywa sztuczne, 
makulatura, szkło białe i  koloro-
we, opakowania aluminiowe, złom, 
zużyte opony, odpady zielone i od-
pady wielomateriałowe. Natomiast 
budynek socjalno-biurowy będzie 
parterowy i  niepodpiwniczony, 
również w kształcie litery L. Kon-
strukcja nośna tradycyjne mu-

rowana, posadowiona na ławach 
fundamentowych.

Po uruchomieniu Punktu Se-
lektywnego Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mieszkańcy będą 
mieli możliwość dostarczania 
i  przekazywania zbieranych od-
padów według wyznaczonych 
frakcji. Głównym celem przedsię-
wzięcia jest ograniczenie antro-
popresji na środowisko i  poprawa 
środowiskowych warunków życia 
mieszkańców poprzez zwiększenie 
efektywności systemu gospodaro-
wania odpadami na terenie gminy 
Cmolas. 

Całkowita wartość projektu: 1 
115 000, 00 zł

Cel projektu: Poprawa gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Cmolas poprzez 
zwiększony udział odpadów zebra-
nych selektywni

Realizacja inwestycji współfi-
nansowana przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 w kwocie 770 000, 
00 zł.

UG Cmolas

CMOLAS Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

Cmolas 2020-01-27

Ogłoszenie
Urząd Gminy Cmolas informuje mieszkańców gminy o zmianie numerów kont bankowych 

do opłat za podatki oraz odpady komunalne dla osób fizycznych. 
Od stycznia 2020 roku obowiązują indywidualne rachunki bankowe dla każdego podatnika na 

poszczególne rodzaje płatności. W  związku z  powyższym nr indywidualnego konta bankowego 
na odpłatności z tytułu podatków zostanie dostarczony wraz z nakazem podatkowym, natomiast 
nr indywidualnego konta bankowego z  tytułu opłat za odpady komunalne zostanie dostarczony 
mieszkańcom w  formie stosownych zawiadomień. W  przypadku zamiaru dokonania wcześniej-
szych wpłat tj. przed obowiązującymi terminami płatności prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
Cmolas tel. (017) 2837702, fax (017) 2272873, w celu dokonania wpłaty na prawidłowy numer konta 
bankowego. 

Wójt Gminy 
Eugeniusz Galek
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CMOLAS Dostojny Jubilat
Miło nam poinformować czy-

telników, że mieszkaniec naszej 
gminy – miejscowości Cmolas ob-
chodził niedawno setną rocznicę 
urodzin. Z tej okazji rodzinne świę-
to odbyło się 15 marca w  Domu 
Ludowym w  Mechowcu. O  Do-
stojnym Jubilacie nie zapomnia-
ło kierownictwo urzędu gminy, 
odwiedzając pana Zagrobę w  jego 
domu rodzinnym w dniu 13 marca 
2020r. Były kwiaty i życzenia, które 
złożył i przekazał Eugeniusz Galek 
– Wójt Gminy Cmolas z  towarzy-
szącymi mu zastępcą i sekretarzem. 
Również kwiaty i okolicznościowy 
adres przekazał Sekretarz Gminy 
Marian Posłuszny w imieniu Staro-
sty Powiatu Józefa Kardysia. Po tej 
wzruszającej części przy herbatce 
i  ciastku wszyscy spędzili bardzo 
miły czas z Jubilatem, rozmawiając 
i słuchając wspomnień z czasów II 

wojny światowej. Były również roz-
mowy o  teraźniejszości i pięknym 
dorobku życiowym i  rodzinnym 
Jubilata, który doczekał 4 synów, 
18 wnuków i  35 prawnuków. At-
mosfera spotkania przerodziła się 

szybko w taką domową, rodzinną, 
refleksyjną i miłą… 

200 lat życia Panie 
Stanisławie!!!

UG Cmolas

„Zapraszamy Was na Nasze ja-
sełka będzie zaduma i radość wiel-
ka” - tymi słowami przedszkolaki 
z Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie (gr. II „Misie”) zaprosiły 
swoich kolegów i  swoje koleżanki 
z  gr. I  wraz z  wychowawcami na 
styczniowe jasełka. Przedszkolaki 
z  zaangażowaniem odegrały po-

CMOLAS „Hej kolęda…” 
wierzone role. Przedszkolna sala 
dzięki odpowiedniej scenerii prze-
niosła wszystkich do miasteczka 
Betlejem. Zza sceny rozbrzmiewał 
głos aniołów, który prócz gwiazdy 
prowadził pastuszków do stajenki. 
Pokłon nowonarodzonemu Jezuso-
wi złożyli również Trzej Królowie. 
Na zakończenie wszyscy odśpie-

wali kolędę „Dzisiaj w  Betlejem”. 
Wszystkich aktorów nagrodzono 
gromkimi brawami. Jasełka w wy-
konaniu „Misiów” stały się przed-
szkolną tradycją. Przedszkolaki już 
teraz obiecują, że to nie koniec ich 
przygody z teatrem. 

AP Cmolas
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CMOLAS

XVI Otwarty 
Turniej Szachowy 

w Cmolasie
W niedzielę 23.02.2020 Cmolas 

po raz szesnasty stał się miejscem 
spotkań miłośników królewskiej gry 
jakimi są oczywiście szachy. Tradycyj-
nie już turniej podzielony był na dwie 
kategorie wiekowe: Junior (do 13 r.ż.) 
oraz Open.

Rozgrywki rozpoczęły się przed 
godziną 15:00 w  Samorządowym 
Ośrodku Kultury w  Cmolasie, który 
we współpracy z Towarzystwem Sza-
chowym "Skoczek" z Sędziszowa Młp. 
byli organizatorami całego turnieju. 
Oficjalnie turniej został otworzo-
ny przez Dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury w  Cmolasie - Pa-
nią Edytę Kus-Mokrzycką oraz Wój-
ta Gminy Cmolas - Pana Eugeniusza 
Galka. Rozgrywki w obu kategoriach 
były naprawdę zacięte i  stały na bar-
dzo wysokim poziomie.

A oto jak się przedstawiają wyniki 
w obu kategoriach:

Kategoria Junior:
1. Piotr Szuban
2. Izabela Idzior
3. Tymoteusz Przybyło
Najlepszym zawodnikiem z  Gmi-

ny Cmolas został: Piotr Szuban
Kategoria OPEN:

1. Jacek Mroczek
2. Robert Stefański
3. Rafał Mędygrał
Najlepszy zawodnik z  Gminy 

Cmolas: Patrycja Starzec
Nadzór nad przebiegiem całości 

zawodów pełnili sędziowie: Krzysztof 
Skiba (Kategoria Open) oraz Woj-
ciech Zagroba (Kategoria Junior). 

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za udział i liczymy na 
dalszy rozwój zawodników i do zoba-
czenia na kolejnym turnieju.
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28 lutego 2020 roku, po raz 
dziewiąty w  NSP w  Jagodniku 
został zorganizowany Gminny 
Turniej Warcabowy pod hasłem 
„Nauka, relaks czy strata czasu?” 
dla uczniów kl. 0- III, którego ce-
lem była: popularyzacja zabawowej 
formy spędzania czasu wolnego 
wśród dzieci, rozwijanie zaintere-
sowań i  uzdolnień, kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru po-
przez sportową rywalizację, twór-
cze spędzanie czasu wolnego 
i promocja szkoły.

W rozgrywkach wzięło udział 
18 uczniów z  terenu gminy Cmo-
las. Pani Dyrektor Dorota Terlaga 
przywitała przybyłych uczestników 
konkursu wraz z opiekunami. Na-
stępnie zostały przypomniane za-
sady turnieju przez organizatorów. 
Przed przystąpieniem do rozgry-
wek odbyło się losowanie grup do 
etapu I. Trzech uczniów z najwięk-
szą ilością punktów z każdej grupy 
rywalizowało w II etapie o miejsca 
na podium grając „każdy z  każ-
dym”. Pozostali uczestnicy walczyli 
o miejsca od 10-18. Grze towarzy-
szyły miłe i niezapomniane emocje. 
Zawodnicy bardzo odpowiedzial-
nie podeszli do każdej rozgrywki. 
Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:
• I miejsce – Hubert Cudo 

uczeń kl. III ze SP w  Ostro-
wach Tuszowskich

• II miejsce – Filip Rachwał 
uczeń kl. „0” z NSP w Jagod-
niku

• III miejsce – Adrian Piłat 
uczeń kl. III ze SP w Trzęsów-
ce.

Nagrody wręczali: Sekretarz 
Gminy Cmolas – Pan Marian Po-

słuszny, Pani Małgorzata Szostak 
– Prezes Stowarzyszenia i Pani Dy-
rektor Dorota Terlaga. Wszystkie 
dzieci biorące udział w  konkur-
sie zostały nagrodzone. Nagrody 
i  puchary zostały sfinansowane ze 
środków zebranych w  ramach 1% 
podatku przekazanych na „Nasze 
Jagódki” za 2018r.

Podsumowując z  całą pewno-
ścią można powiedzieć, że turniej 
warcabowy to nauka, relaks, ale 
nie strata czasu. Gratulujemy zwy-
cięzcom i  zapraszamy za rok na 
jubileuszowy - X Gminny Turniej 
Warcabowy w NSP w Jagodniku.

NSP Jagodnik

JAGODNIK IX Gminny Konkurs Warcabowy 
w Jagodniku
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Patrz
Oto teatr, przyszedłeś, boś chciał,
Bo tu mądrzej lub chociaż zabaw-
niej…
Bo wiadomo, kto gra,
Z kogo śmiech, nad kim łza
I że nic się nie stanie naprawdę.”

Jacek Korczakowski
Cytatem Jacka Korczakowskie-

go dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce, pan Krzysztof Wro-
na, rozpoczął uroczystą Galę XVIII 
Festiwalu Teatrów. Zimowa nie-
dziela w  jesiennej szacie, dnia 12 
stycznia 2020 roku, zakończyła wę-
drówkę Melpomeny na sali wido-
wiskowo-sportowej w  Trzęsówce, 
w obecności licznie przybyłych go-
ści. W podniosłej atmosferze pani 
Justyna Panek wyśpiewała prawdę 
o  teatrze w  piosence „Teatr uczy 
nas żyć.”

Następnie gospodarz uroczy-
stości, pan Krzysztof Wrona, po-
witał serdecznie wszystkich licznie 
przybyłych gości. 

Gorące słowa powitania dyrek-
tor Festiwalu skierował także do 
rodziców, uczniów i  całej publicz-
ności, życząc jednocześnie, aby ten 
wieczór upłynął w miłej i serdecz-
nej atmosferze.

Galę XVIII Festiwalu Teatrów 
poprowadziły panie: Natalia Wro-
na i  Justyna Panek. Na początku 
uroczystości przypomniały, że 
w 13 przedstawieniach teatralnych 
wzięło udział 186 aktorów, których 
do występów przygotowało 30 na-
uczycieli i opiekunów. Prezentacje 
trwały w  sumie 5 godzin i 50 mi-
nut. Efekty pracy podziwiała pu-
bliczność, która chętnie i  licznie 
przybywała do szkoły w  Trzęsów-
ce, by swoimi brawami dodać otu-
chy i uskrzydlić młodych aktorów. 
Po zakończeniu Gali, jak co roku, 
trzy płyty z  prezentacjami XVIII 
Festiwalu, w drodze losowania, tra-
fiły do publiczności.

Przedstawienia teatralne oglą-
dało i  oceniało profesjonalne jury 

w  składzie: Renata Draus, Justyna 
Niepokój – Gil, Katarzyna Cesarz 
oraz Justyna Panek. Jury podsumo-
wało XVIII Festiwal Teatrów, po 
czym postanowiło przyznać: w ka-
tegorii Przedstawienia – 6 wyróż-
nień, 2 miejsca trzecie, 2 miejsca 
drugie, 2 miejsca pierwsze, jedno 
Grand Prix, 8 wyróżnień za Reali-
zację, 15 wyróżnień i 2 Grand Prix 
w  kategorii Aktor. Zaczynając od 
nagrody dla najmłodszych aktorów 
w  tym roku otrzymali je: Lilianna 
Jachyra oraz Wiktor Sobolewski.

Wyróżnienia w kategorii Aktor 
otrzymali: Dominika Brózda, Emi-
lia Dziuba, Zuzanna Macina, An-
dżelika Fieluba, Grzegorz Wójcik, 

Aleksandra Walaszek, Wiktoria 
Rachwał, Gabriela Guźda, Klaudia 
Rzeszutek, Daria Blicharz, Kacper 
Dziedzic, Bartosz Magda, Natalia 
Sobolewska, Karolina Bujak, Seba-
stian Wilk
Grand Prix w kategorii Aktor:

1. Filip Noga
2. Wiktoria Brózda
Wyróżnienia w kategorii 

Realizacja:
1 „Królowa Śniegu” – SP 

w  Ostrowach Baranowskich (Sce-
nografia)

2. „Wesoły świat bajek” – SP 
w Trzęsówce (Kostiumy)

TRZĘSÓWKA Gala XVIII Festiwalu Teatrów



12

Kwartalnik nr 1/2020

3. „W poszukiwaniu szczęścia” 
– SP w  Ostrowach Tuszowskich 
(Kostiumy)

4. „A niech to gęś kopnie” – SP 
w Hadykówce (Reżyseria)

5. „Dlaczego nie?” – SP w Trzę-
sówce (Reżyseria)

6. „Baśń o  dwunastu miesią-
cach” – SP w Siedlance (Kostiumy)

7. „Kopciuszek” – SP w Ostro-
wach Tuszowskich (Muzyka 
i Śpiew)

8. „Królowa Śniegu” – SP 
w  Ostrowach Baranowskich (Mu-
zyka i Śpiew)

W kategorii Przedstawienia:
Kategoria klas 0-III:

Wyróżnienie „Kopciuszek” – SP 
w Ostrowach Tuszowskich

Wyróżnienie „Malinowe zalo-
ty” – SP w Trzęsówce

Wyróżnienie „Baśń o dwunastu 
miesiącach” – SP w Siedlance

Wyróżnienie „Bajka o  Kaptur-
ku, wilku i ekologii” – SP w Jagod-
niku

III miejsce „Królowa Śniegu” – 
SP w Ostrowach Baranowskich

II miejsce „Wesołe życie bab-
ci Gieni i  dziadka Mariana” – SP 
w Jagodniku

I miejsce „Kozucha Kłamczu-
cha” – SP w Hadykówce

Kategoria klas IV-VI szkoły 
podstawowej:

Wyróżnienie „Wesoły świat ba-
jek” – SP w Trzęsówce

Wyróżnienie „Kopciuszek” – SP 
w Cmolasie

III miejsce „Zbuntowany Czer-
wony Kapturek” – SP w  Porębach 
Dymarskich

II miejsce „W poszukiwaniu 
szczęścia” – SP w  Ostrowach Tu-
szowskich

I miejsce „A niech to gęś kop-
nie” – SP w Hadykówce

Kategoria klas VII-VIII:
Grand Prix – „Dlaczego nie?” – 

SP w Trzęsówce
Nagrodę publiczności otrzyma-

ło przedstawienie „Dlaczego nie?” 
ze Szkoły Podstawowej w Trzęsów-
ce.

Nagroda ta cieszy się dużą po-
pularnością, o  czym świadczy ro-
snąca liczba oddawanych głosów. 
W pierwszym roku Festiwalu gło-
sowało 408 widzów, zaś w  2019 – 
678. Uczniowie zostali nagrodzeni 
przez sponsora – reprezentanta fir-
my przewozowej Bujak – Bus, pana 
Andrzeja Bujaka darmowym prze-
jazdem na dwudniową wycieczkę.

Podczas Gali nastąpiło również 
losowanie terminów prezenta-
cji XIX Festiwalu Teatrów. Grupy 
teatralne biorące udział w  XVIII 
Festiwalu zaprezentują się 22 i  29 
listopada, zaś te, które zgłoszą się 
dodatkowo, będą mogły wystąpić 
6 grudnia.

Tegoroczną Galę uświetniły wy-
stępy uczniów Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce. Grupa „Horyzont”, 
w  skład której wchodzą ucznio-
wie klasy VIII, zaprezentowała się 

w  dwóch skeczach: „Chory facet” 
oraz „Poczta”. Zespół instrumen-
talny złożony z  uczniów klas VI 
– VIII wykonał tradycyjne polskie 
kolędy: „Wśród nocnej ciszy” oraz 
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”. 
Dziewczęta z klas IV – VI, tworzą-
ce grupę taneczną STARS, zoba-
czyliśmy w  dwóch nowoczesnych 
układach tanecznych. Opiekunami 
wyżej wymienionych grup są: pani 
Stanisława Magda, pan Kamil Pez-
da oraz pani Henryka Misiak. Ze-
spół instrumentalny przygotował 
utwór „Bella Ciao”, a piosenkę za-
śpiewał uczeń klasy VII – Konrad 
Krupa.

Teatr w  Trzęsówce obchodził 
swoje osiemnaste urodziny. Z  tej 
okazji Samorząd Uczniowski złożył 
na ręce pana dyrektora, Krzysztofa 
Wrony, najlepsze życzenia, a  jed-
nocześnie podziękowania za moż-
liwość rozwijania uczniowskich 
pasji na deskach szkolnej sceny. 
Prezentem był oczywiście urodzi-
nowy tort i tradycyjne „Sto lat”.

źródło: 
http://www.zs.trzesowka.org/
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Festiwal Teatrów w  Trzęsów-
ce to cykliczne przedsięwzięcie 
skupiające grupy teatralne z  oko-
licznych szkół podstawowych 
(wcześniej także z  gimnazjów) na 
jednej scenie przez kilka niedziel 
na przełomie listopada i  grudnia. 
Co roku kilkanaście przedstawień, 
blisko 200 aktorów oraz ogromne 
zaangażowanie nauczycieli i  mi-
łośników teatru bawi publiczność 
przed sceną oraz dokonuje ogrom-
nego spektaklu organizacyjnego za 
kulisami, by tuż po nowym roku, 
na wspaniałej gali, dzielić wspólnie 
radość z  wyróżnień, tytułów i  na-
gród.

Poznajmy genezę tego kultural-
nego przedsięwzię-
cia. Historia teatru 
w  Trzęsówce sięga 
czasów międzywo-
jennych. Od po-
czątku tego okresu 
nauczyciele, oprócz 
pracy dydaktyczno 
– wychowawczej, 
prowadzili dzia-
łalność społeczną 
i  kulturalną. Orga-
nizowali poranki, 
wieczornice i  aka-
demie z okazji świąt 
państwowych: 11 
listopada – Świę-
ta Niepodległości, 
3 maja – rocznicy 
uchwalenia Konsty-
tucji Majowej czy 
19 marca – z okazji 
imienin marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 
Akademie uświet-
niał 4 – głosowy 
chór starszej mło-
dzieży założony 
w  1929  r. przez na-
uczyciela Jana Sa-
rapuka. Już wtedy 
w  szkole rozwijał 
działalność zespół 
teatralny. Organi-

zowano różne przedstawienia np. 
nauczycielki Michalina Settmaje-
równa (kierowniczka szkoły) i Eu-
genia Golisówna przygotowały 
wystawienie sztuki pt. „Krakowia-
cy i  górale”. Później Jan Sarapuk 
wystawił „Ojcowiznę”, w  której 
grali m. in. Ludwik Czajkowski, 
Ludwik Magda czy Skiba z Koczu-
baja. W tym czasie do dworu Celiny 
Otowskiej w  Trzęsówce przyjeż-
dżał znany aktor, pisarz i  publi-
cysta, Zygmunt Nowakowski, 
który spędzał letnie miesiące we 
dworze i pisał powieści oraz felie-
tony do największej gazety tego 
okresu – „Ilustrowanego Kuriera 

Codziennego”. Dzięki wsparciu pi-
sarza oraz pomocy dworu szkoła 
w  Trzęsówce była organizatorem 
corocznego „Święta Pieśni” – fe-
stynu artystyczno -sportowego, na 
który przybywali nauczyciele, 
uczniowie i  rodzice okolicznych 
szkół: z  Siedlanki, Kosów, Ostrów 
Baranowskich i  Jagodnika; nasza 
szkoła przygotowywała program, 
zaś zaproszone szkoły stanowiły 
publiczność. To święto odbywało 
się na łące dworskiej zwanej Buga-
jem, która znajdowała się między 
pałacem a  karczmą. Nauczyciele 
urządzali różne zawody i  zabawy, 
a  fundatorem cennych nagród był 

Zygmunt Nowa-
kowski (np. buty, 
zegarki, torebki, 
płótno na sukien-
kę czy spodnie). 
Nagród było wię-
cej niż tylko dla 
zwycięzców, pozo-
stałe dzielono mię-
dzy najbiedniejsze 
dzieci, które szły 
z  karteczką od na-
uczyciela do dworu, 
gdzie otrzymywały 
np. kawałek mate-
riału na ubranie. 
Tak jak dziś na Fe-
stiwalu Teatrów są 
rozmaite atrakcje, 
wtedy też były np. 
pewnego dnia na 
Święcie Pieśni wiel-
ką niespodzianką 
był pokazowy lot 
samolotu nisko 
nad łąką, z  którego 
zrzucano bukiety 
kwiatów dla pisa-
rza i  dobroczyńcy 
dzieci – Zygmun-
ta Nowakowskie-
go. Takie wspólne 
zabawy i  występy 

TRZĘSÓWKA „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
innych”
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dostarczały wiele radości nie tyl-
ko dzieciom, ale i  ich rodzicom. 
Widowiskom przyglądała się dzie-
dziczka, Celina Otowska, która 
fundowała najmłodszym słodycze. 
Na wszystkich uroczystościach 
obecni byli księża uczący w  szko-
le religii: ks. Józef Kuczek i ks. Jan 
Wielgus – proboszcz w Trzęsówce 
od 1929 r. Warto także wspomnieć, 
że wtedy (tak jak dziś) we wrześniu 
naukę rozpoczynano i  kończono 
w  czerwcu mszą św.; dzieci szły 
parami do kościoła parafialne-
go prowadzone przez nauczycie-
li. W  czerwcu, przed rozdaniem 
świadectw, odbywał się tzw. popis 
szkolny. Uczniowie deklamowali 
wiersze, śpiewali piosenki, tańczy-
li. Uczestniczyli w  tym rodzice, 
ksiądz, zaproszeni goście. Wielki 
wkład w organizowanie życia kul-
turalnego w  Trzęsówce w  okresie 
międzywojennym miało Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży, które 
od 1933r. (od chwili powstania) do 
wybuchu II wojny światowej przy-
gotowało i  wystawiło kilkadziesiąt 
sztuk teatralnych o  tematyce reli-
gijnej i patriotycznej. Na przedsta-
wienia przychodziło zwykle bardzo 
dużo ludzi, bo były one rzadkością 
i  dostarczały wielu niezapomnia-
nych przeżyć biednym, spracowa-
nym mieszkańcom. Warto dodać, 
że młodzież KSM-u przygotowała 
jasełka i  wyjeżdżała z  nimi do in-
nych miejscowości; sukcesy i  ak-
tywna działalność motywowały 
młodych do dalszej pracy. 

Po okresie nocy okupacyjnej, 
w latach powojennych, działalność 
teatralną w  Trzęsówce wznowił 
długoletni nauczyciel– Stanisław 
Wąsowicz (od 1950 – 1983 – dyrek-
tor szkoły). Przygotowywał z dzieć-
mi i  młodzieżą sztuki teatralne 
oraz jasełka, które do dziś wspo-
minają najstarsi mieszkańcy wsi. 
Wystawiano je corocznie m. in. 
na zabawie choinkowej dla dzieci: 
najpierw były przedstawienia, po-
tem św. Mikołaj rozdawał prezenty, 
a później były zabawy i tańce przy 

prawdziwej orkiestrze. Wszystko 
odbywało się w  dużej świetlicy, 
która posiadała swoistą drewnianą 
scenę i prowadzące na nią również 
drewniane, skrzypiące schodki 
(pod deskami sceny była pusta 
przestrzeń, idealne miejsce dla su-
flera, ale tam kryli się chłopcy, ro-
bili różne psikusy…). Całość sceny 
obudowana była po bokach drew-
nianymi ściankami (kulisami), 
co dawało jej teatralny charakter. 
Wtedy na zabawę choinkową, tak 
jak i dziś, przychodziło dużo rodzi-
ców, gości; była to impreza jedyna 
w swoim rodzaju, cały rok wszyscy 
czekali na nią z  utęsknieniem … 
Później zwyczaje te podtrzymywa-
li kolejni dyrektorzy szkoły – pan 
Tadeusz Zygmunt i  pani Czesła-
wa Zygmunt. Z  biegiem lat zaba-
wy karnawałowe odbywały się już 
w nowo wybudowanej sali gimna-
stycznej.

Obecny dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Zygmunta Nowa-
kowskiego, pan Krzysztof Wrona, 
pragnąc kontynuować tradycje 
teatralne w  Trzęsówce, w  2000r. 
zainicjował utworzenie Festiwa-
lu Teatrów i  Przedstawień Gminy 
Cmolas, który corocznie, w  cią-
gu kilku niedziel w  listopadzie 
i  grudniu, gromadzi na sali wido-
wiskowo–sportowej w szkole setki 
gości, artystów, nauczycieli z naszej 
i  okolicznych miejscowości. Dziś 
przegląd ten ma charakter powia-
towy i  cieszy się dużą popularno-
ścią wśród lokalnej społeczności; 
młodzież, często samodzielnie, 
pod kierunkiem nauczycieli, two-
rzy scenariusze, które przynoszą 
największe sukcesy. Nasz Festiwal 
Teatrów ozdabiają i  doceniają go-
ście ze sceny politycznej – Poseł 
na Sejm, pan Zbigniew Chmie-
lowiec, wójt gminy Cmolas, pan 
Eugeniusz Galek, przewodniczący 
Rady gminy, radni i sołtysi gminy, 
reprezentanci powiatu, przedsta-
wiciele firm. Poza tym w  festiwa-
lowych zmaganiach biorą udział 
– dyrektor SOK-u w  Cmolasie, 

dyrektorzy szkół, księża, nauczy-
ciele, uczniowie, przedstawiciele 
Rady Rodziców, Koła Gospodyń 
Wiejskich, sponsorzy nagród, 
członkowie jury. Dumny byłby pa-
tron szkoły, Zygmunt Nowakowski 
z  naszej działalności scenicznej, 
gdyż największą jego miłością był 
właśnie teatr. Porzucił go dla pi-
sarstwa, ale wspomnienia z  nim 
związane grały pierwsze skrzypce 
we wszystkich jego utworach. On 
sam był wybitnym aktorem, ge-
nialnym reżyserem i  doskonałym 
dyrektorem Teatru im. Słowackie-
go w Krakowie. To pierwszy aktor 
polski, który ozdobił swe nazwisko 
tytułem doktorskim krakowskiej 
uczelni Alma Mater. Grał główne 
role w  „Weselu”, „Dziadach”, „Nie 
– Boskiej komedii”, „Księciu Nie-
złomnym” i wielu innych sztukach. 
W kraju, w 1937 r., wielką popular-
nością cieszyło się jego widowisko 
legionowe pt. „Gałązka rozmary-
nu”. Publiczność entuzjastycznie 
przyjmowała tę sztukę, a w Teatrze 
Polskim w Warszawie spektakl ten 
przedstawiono 99 razy! Tak samo 
przyjmowano tę sztukę na scenach 
Krakowa, Lwowa, Wilna, Katowic, 
Łodzi, Torunia. Cała Polska oglą-
dała „Gałązkę rozmarynu”, nawet 
Józef Cyrankiewicz pisał o  niej 
z  zachwytem. W  Londynie, gdzie 
mieszkał Nowakowski, też wysta-
wiono „Gałązkę rozmarynu, ale już 
po jego śmierci i na pewno każdy 
z żyjących tam Polaków ją obejrzał. 
Sztuka przybliżała przeszłość, pod-
trzymywała marzenia o wolnej Pol-
sce, jak pisał Marian Hemar: Gdzie 
są dzisiaj chłopcy o  błyszczących 
oczach, których Piłsudski porwał 
ostatnią komendą i pieśnią, że po-
legną albo wolni będą”. Cieszyłby 
się Zygmunt Nowakowski, gdyby 
żył, z tego, że tutaj, na deskach te-
atru w Trzęsówce dzieci i młodzież 
realizują jego pasję – miłość do 
teatru, gdyż spełnia on ogromną 
rolę w życiu społeczności szkolnej: 
uczy, bawi i wychowuje. 

Elżbieta Wilk
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W sobotnie popołudnie, 11 
stycznia br. w  Akademii Przed-
szkolaka w  Cmolasie odbyła się 
uroczystość z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Wnuczęta w ten zimowy 
czas bardzo ciepło i serdecznie po-
witały swoich Dziadków. 

O Tym kim są dla dziecka dziad-
kowie można by było mówić go-
dzinami. Wszystkie te wypowiedzi 
sprowadzają się jednak do jednego 
bardzo ważnego zdania: Babcia 
i  Dziadek to prawdziwe skarby. 
Sobotni występ przedszkolaków 
był tego najszczerszym dowodem. 
Wnuki poprzez zaprezentowane 
tańce, wiersze, piosenki wyraziły 

jak najwięcej najszczerszej, dziecię-
cej miłości. Grupa młodsza – „Bie-
droneczki” podczas uroczystości 
zaprezentowała Babciom i  Dziad-
kom zimowe przedstawienie, które 
zostało nagrodzone gromkimi bra-
wami. Z kolei grupa starsza „Misie” 
przedstawiła Jasełka i zaprosiła do 
wspólnego kolędowania. 

Po występach wnuczęta ze 
szczerego serca wyśpiewały swo-
im Babciom i  Dziadkom piękne 
życzenia: „Bądź babciu szczęśliwa, 
dobry humor miej i  z  wnuczętami 
z  wszystkiego się śmiej(…)”, „Byś 

był zdrowy i szczęśliwy drogi dziad-
ku, by humoru nigdy nie zabrakło 
Ci, by spełniło się choć jedno Twe 
marzenie i  być zawsze dużo czasu 
dla wnuków miał!”. Radości pu-
bliczności nie było końca. W  tym 
podniosłym nastroju przedszko-
laki odśpiewały uroczyste „Sto 
lat” i  wręczyły swoim dziadkom 
własnoręcznie wykonane prezen-
ty, w które włożyły dużo serca. To 
był dzień wielu wrażeń, szczęścia, 
wdzięczności oraz nieprzebranej 
miłości. 

AP Cmolas

CMOLAS Babciu, Dziadku coś Wam dam… 
jedno serce, które mam

Jak co roku święto „Dzień 
Babci i  Dziadka” jest jednym 
z  najważniejszych uroczystości 
w Szkole Podstawowej w Trzęsów-
ce. To przecież Dziadek i  Babcia 
zawsze mają czas dla wnuczków, 
uśmiechają się, przytulają i  pocie-
szają. Za to im serdecznie w  dniu 
ich święta uczniowie podziękowali 
życząc słowami piosenki „Sto lat”.

Uroczystość „Dnia Seniora” 
rozpoczął powitaniem drogich se-
niorów oraz zaproszonych gości 
dyrektor szkoły – pan Krzysztof 

Wrona. Następnie wiele ciepłych 
słów skierował do wszystkich wi-
cewójt gminy Cmolas - pan Lesław 
Budzisz.

Dzieci z klasy „0”, II i klasy III 
przedstawiły przygotowany na tą 
okazję montaż słowno- muzyczny, 
natomiast klasa I  zaprezentowa-
ła przepiękny taniec. Dziewczyn-
ki z klas IV-VI należące do grupy 
tanecznej zaprezentowały swoje 
umiejętności, które zostały doce-
nione przez zebranych. Seniorzy 
z  zainteresowaniem i  podziwem 

oglądali prezentację tych talentów. 
Nie zabrakło też inscenizacji w wy-
konaniu uczniów klasy IV i  V pt. 
„Moja babcia i dziadziu” oraz dow-
cipnego przedstawienia „W kolejce 
do doktora” przygotowanego przez 
klasę VI.

H.M.

TRZĘSÓWKA „Dzień Seniora”
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21 i 22 stycznia to jedne z naj-
piękniejszych dni w roku, które na 
stałe zapisały się w przedszkolnym 
kalendarzu jako wyjątkowo uro-
czyście obchodzone święto – Dzień 
Babci i Dziadka. W tych pięknych 
dniach każde dziecko chce obda-
rować swoich dziadków szczegól-
nymi dowodami miłości, dlatego 
21 stycznia 2020 roku przedszko-
laki z  Jagodnika zaprezentowały 
wiersze, piosenki i  tańce aby umi-
lić swoim kochanym Babciom 
i Dziadkom czas oraz podziękować 
w  ten sposób za mnóstwo szczę-
śliwych, beztroskich i pełnych mi-
łości chwil. Program artystyczny 
w wykonaniu przedszkolaków roz-
począł się od tańca dedykowane-
go wszystkim babciom – chłopcy 
zaprezentowali układ taneczny do 
piosenki „Wymarzona”. Następnie 
w  specjalnym występie dla dziad-

ków dziewczynki pokazały się 
w pięknych sukniach i szalach boa 
do piosenki „Gdzie Ci mężczyźni”. 
Kolejnym punktem spotkania było 
recytowanie wierszy i  życzeń oraz 
śpiewanie piosenek. Po występach 
dzieci, wręczeniu upominków, zło-
żeniu życzeń przez przybyłych go-
ści m.in. Pana Wójta Eugeniusza 
Galka, Sołtysa Wsi Jagodnik Pana 
Andrzeja Gula, Przewodniczącego 
Rady Gminy Cmolas Pana Ryszar-
da Warzochę, Panią Prezes Małgo-
rzatę Szostak oraz Panią Dyrektor 
Dorotę Terlagę sceną zawładnął ze-
spół „Ego” w składzie: Julian Wilk, 
Wiesław Starzec, Henryk Jadach, 
Marek Widuchowski i  Eugeniusz 
Nowak. Panowie z  zespołu tak 
zagrzali atmosferę, że spotkanie 

zamieniło się w  zabawę tanecz-
ną. I  o  to chodziło żeby wspólnie 
spędzić czas przy dobrej zabawie 
w  miłym towarzystwie. Rodzinna 
atmosfera udzieliła się wszystkim 
zebranym i  gdyby nie zmęczenie 
wnuków spotkanie potrwałoby do 
wieczora. Z  uśmiechem, wyraza-
mi radości i  uznania dziadkowie 
i  babcie wraz z  wnukami opuścili 
progi przedszkola i  zapowiedzieli, 
że już nie mogą doczekać się ko-
lejnego spotkania – Organizatorzy 
również!!! Pamiętajcie, jak śpiewa-
ły przedszkolaki - „Kochamy Was, 
kochamy całym sercem i  radości 
chcemy dać Wam jak najwięcej…” 
Do zobaczenia za rok.

NP Jagodnik

JAGODNIK Święto Babci i Dziadka 
w Niepublicznym Przedszkolu 

„Jagódka”

Babcia i  Dziadek to słowa, ko-
jarzące się każdemu z  ciepłem, 
miłością i  wszystkim co dobre. 
Ich święto to wyjątkowy dzień 
w  kalendarzu Szkoły Podstawo-
wej w  Ostrowach Baranowskich. 
W  tym roku tę uroczystość ob-
chodzono w sobotę, 8 lutego. Na 
spotkanie do Wiejskiego Cen-
trum Kultury zostały zaproszo-

ne wszystkie babcie i dziadkowie 
z  całych Ostrów Baranowskich, 
także Ci, którzy nie mają już wnu-
cząt w szkole.

Uroczystość rozpoczęła Pani 
Dyrektor, która serdecznie przy-
witała przybyłych gości i  złoży-
ła życzenia wszystkim babciom 
i  dziadkom. W  dniu ich święta 
życzyła im wielu szczęśliwych lat 
w zdrowiu, radości i pogodzie du-

cha oraz, aby zawsze byli dumni ze 
swoich wnuków.

Następnie, w  pięknie udekoro-
wanej sali, uczniowie zaprezento-
wali przedstawienie pod tytułem 
„Królowa Śniegu”, a  po nim recy-
towali wiersze, śpiewali piosenki 
i składali życzenia, w których dzię-
kowali swoim babciom i dziadkom 
za ich bezgraniczną miłość, dobroć 

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Babci i Dziadka
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i ciepło, życząc im dużo, dużo zdro-
wia, spokoju oraz długich lat życia.

Występ małych aktorów wpra-
wił wszystkich w  radosny nastrój, 
pojawiły się także łzy wzruszenia. 
Wnuczęta zostały nagrodzone 
gromkimi brawami, po czym uda-
ły się do swoich babć i  dziadków 
z laurkami i miłym upominkiem.

Życzenia seniorom złożył rów-
nież Sołtys Ostrów Baranowskich, 

radny Powiatu kolbuszowskiego 
Pan Jerzy Magda i  radny Gminy 
Cmolas Pan Marian Zieliński. Pa-
nowie obdarowali także dzieci sło-
dyczami.

Uroczystość zwieńczył poczę-
stunek, przygotowany i  podany 
przez niezawodnych rodziców, 
podczas którego nie brakowało 
okazji do rozmów i  wspomnień. 

Spotkanie zostało uatrakcyjnione 
występem Kapeli Widelanie.

Uśmiech, radość i  duma, które 
towarzyszyły tej wyjątkowej uro-
czystości dały wyraz tego, jak waż-
ne są takie chwile w życiu każdego 
z nas. Organizatorzy mają nadzieję, 
że ten radosny dzień na długo po-
zostanie w pamięci zarówno dzieci 
jak i dziadków.

SP w Ostrowach Baranowskich 

„Kochanej Babci, Kochanemu 
Dziadkowi”- pod takim hasłem 28 
stycznia w  NSP w  Jagodniku od-
była się uroczystość z  okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Swoją obecnością 
zaszczycili Babcie i  Dziadkowie 
uczniów Szkoły oraz: Sekretarz 
Gminy Cmolas – p. Marian Po-
słuszny, Przewodniczący Rady 
Gminy Cmolas i Radny Wsi Jagod-
nik – p. Ryszard Warzocha, Sołtys 
Wsi Jagodnik – p. Andrzej Gul.

Przy ciepłej herbacie i  pysz-

nym ciastku zaproszeni goście 
wysłuchali wierszyków, piosenek 
i  oglądali inscenizacje. „Program 
tv - za co kochamy Babcię i Dziad-
ka” przedstawiły dzieci z klasy „0”, 
natomiast, ,Jak to z Babcią i Dziad-
kiem było..?" próbowały opowie-
dzieć dzieci z klas 1-3. Nie zabrakło 
oczywiście życzeń od wnucząt, 
Pani Dyrektor – Doroty Terlagi 
oraz Pani Prezes SRWJ – Małgo-
rzaty Szostak, a  także prezentów 

dla Babć i  Dziadków. Spotkanie 
zwieńczył występ zespołu „Ego”, 
który przypomniał wszystkim sta-
re, zapomniane przeboje, niektó-
rych porywając swą muzyką do 
tańca. Wspaniała atmosfera przy-
czyniła się do umocnienia jeszcze 
większej więzi rodzinnej.

Dziękujemy Radzie Rodziców 
za przygotowanie tego wyjątkowe-
go spotkania.

SP w Jagodniku

JAGODNIK Dzień Babci i Dziadka w Szkole 
Podstawowej w Jagodniku
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Dzień Babci i  Dzień Dziadka 
to wyjątkowe daty w  kalendarzu, 
jedne z  najsympatyczniejszych 
i  najmilszych dni. W  tym roku ta 
niecodzienna uroczystość w Szko-
le Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich odbyła się 01 lutego 
2020 r. Zaproszeni goście, kochani 
Babcie i Dziadkowie, licznie przy-
byli w szkolne mury naszej szkoły, 
gdzie wypatrywały ich podekscy-
towane i roziskrzone oczy wnucząt. 
Swą obecnością uświetnili naszą 
uroczystość: Wójt Gminy Cmolas 
– Pan Eugeniusz Galek, Proboszcz 
Parafii Rzymsko – 
Katolickiej – ksiądz 
Ryszard Madej, Pan 
Ryszard Walczyk – 
Radny Wsi Ostrowy 
Tuszowskie, Pan Zbi-
gniew Łącz – Sołtys 
Wsi Toporów, Pan 
Jarosław Rzeszutek – 
Sołtys Wsi Ostrowy 
Tuszowskie, Prze-
wodnicząca Rady 
Rodziców – Pani 
Paulina Bezak. Pani 
Dyrektor Danuta 
Gacek przywitała 
wszystkich obec-
nych. Przypomniała, 
że tak naprawdę to 
każdego dnia w roku, 
dziadkowie myślą 
i troszczą się o swoje 
wnuki. To codziennie 
ich pociechy potrze-
bują od nich wspar-
cia. Dziadkowie są 
bardzo potrzebni nie 
tylko dlatego, aby 
zajmować się swo-
imi wnukami, kiedy 
to rodzice nie mają 
czasu, pracują albo 
są zajęci swoimi 
sprawami. Dla kil-
kulatków dziadkowie 
to niewyczerpalne 

źródło i  potężny zasób informacji 
o otaczającym nas świecie. Babcia 
i  dziadek – to osoby bardzo po-
trzebne w  życiu każdego młode-
go człowieka. W  imieniu szkolnej 
społeczności Dyrektor złożyła ży-
czenia zdrowia, pomyślności i  ra-
dości na każdy dzień. 

Na pięknie udekorowanej sce-
nie, przeistoczonej w bajkową salę 
balową i  dom Kopciuszka, zapre-
zentowali się najpierw uczniowie, 
którzy przedstawili sztukę teatralną 
pod tytułem „Kopciuszek”. Aktorzy 
otrzymali burzę braw, która była 

jak najbardziej zasłużona. Były też 
wiersze, piosenki i  życzenia, któ-
re prezentowali uczniowie z  klasy 
I oraz dzieci z oddziału przedszkol-
nego. Uczennice z  klasy VIII na 
zakończenie tej części zatańczyły 
przepiękny taniec. Wszyscy chcieli 
wyrazić swoją miłość, wdzięczność 
i  szacunek kochanym Babciom 
i Dziadkom. Występ wypadł pięk-
nie, uczniowie otrzymali gromkie 
brawa, a Babcie i Dziadkowie byli 
dumni ze swych wnuków.

Następnie głos zabrał Pan Wójt 
Eugeniusz Galek, który nie szczę-

dząc ciepłych słów, 
życzył Seniorom wie-
lu szczęśliwych lat 
w zdrowiu i pogodzie 
ducha. Życzenia zło-
żyli także Pan Radny 
i Sołtysi.

Wszystkim Bab-
ciom i  Dziadkom 
życzenia złożyły 
Wnuczęta i  obdaro-
wały ich drobnymi 
prezentami. Uści-
skom, uśmiechom 
i wzruszeniu nie było 
końca.

U r o c z y s t o ś ć 
zwieńczył poczęstu-
nek, wyczarowany 
przez niezawodnych 
Rodziców i  nasze 
szkolne Panie Ku-
charki, podczas któ-
rego nie brakowało 
okazji do rozmów 
i wspomnień.

Dalszą część spo-
tkania uświetniła 
Kapela z  Huty Ko-
morowskiej, która 
zagrała nie tylko 
kolędy, ale również 
skoczne polki i wiele 
innych przepięknych, 
wesołych melodii.

SP Ostrowy 
Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Babci i Dziadka
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Karnawał to czas wspaniałej, ra-
dosnej zabawy. W środę 29 stycznia 
2020 r. w NSP w Jagodniku odby-
ła się zabawa choinkowa, w  któ-
rej uczestniczyli: przedszkolaki, 
uczniowie klas 0-III, nauczyciele, 
pracownicy szkoły i  przedszko-
la oraz rodzice. Dzieci przybyły 
w  pięknych i  pomysłowych stro-
jach, wcielając się w  różne posta-
cie. Nie sposób zliczyć i wymienić 
wszystkie. Niektórzy byli nie do 
poznania, inni budzili podziw. 

Wszyscy bawili się znakomicie 
przy rytmach różnorodnej mu-
zyki, jak przystało na prawdziwy 
bal. Były pociągi, korowody, zaba-
wy z  chustą animacyjną, kółecz-
ka, tańce ze wstążeczkami i  wiele 
innych ciekawych zabaw. Atrakcją 
okazały się efekty specjalne: zamy-
kanie w  wielkiej bańce mydlanej 
i brokatowe tatuaże. Humor dopi-
sywał zarówno dzieciom, nauczy-
cielom jak i  rodzicom. Punktem 

kulminacyjnym był wybór króla 
i  królowej balu, którymi zostali 
Filip Noga i  Ewelina Pachucka - 
uczniowie kl. III. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości. Kolejny 
bal karnawałowy już za rok. Ser-
deczne podziękowania dla SRWJ, 
Rady Rodziców NSP i NP za przy-
gotowanie tak wspaniałej imprezy 
oraz dla wszystkich czuwających 
nad dobrą zabawą dzieci.

SRWJ Jagodnik

JAGODNIK Bal Karnawałowy w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej i u „Jagódek’’

„W karnawale same bale – 
w  karnawale wszyscy urządzają 
bale…” - urządziliśmy i My w Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie.

19 lutego br. w Naszym przed-
szkolu odbył się długo wyczekiwa-
ny bal karnawałowy. Był to dzień 
niezwykły, wypełniony aż po brze-
gi radością, tańcem, muzyką i do-
skonałą zabawą. 

Sala przedszkolna w  tym dniu 
zyskała niecodzienny widok. Za-
mieniła się w bajeczną wyspę przy-

gód, na której pierwszoplanowe 
role odgrywały księżniczki, smoki, 
super bohaterzy, rycerze, zwierząt-
ka i  wiele innych. Dzieci z  dumą 
prezentowały w  tańcu swoje prze-
brania. Serpentyny podczas zabaw 
wirowały w  powietrzu, a  muzyka 
unosiła się nad bajeczną wyspą.

Zabawom, tańcom, konkursom 
nie było końca. Na twarzach przed-
szkolaków malował się uśmiech, 
który nie znikał pomimo małego 
zmęczenia. Jednak wszystko co 

dobre - szybko się kończy. Zabawa 
karnawałowa dostarczyła przed-
szkolakom wielu radości i niezapo-
mnianych wrażeń. Kolejny bal już 
za rok. 

AP Cmolas

CMOLAS W karnawale same bale…



20

Kwartalnik nr 1/2020

Tuż przed feriami 11 stycznia 
sala gimnastyczna Szkoły Podsta-
wowej w  Ostrowach Tuszowskich 
zamieniła się w salę balową wypeł-
nioną dekoracjami, balonami i ser-
pentynami. Na parkiet wkroczyli 
uczniowie z  klas 0 – III oraz naj-
młodsze dzieci z naszej miejscowo-
ści, które jeszcze nie uczęszczają do 
szkoły. Było bardzo kolorowo, bo 
troskliwe mamy zadbały o  orygi-
nalne stroje, kostiumy i przebrania. 
Dziewczynki wybrały stroje księż-
niczek, królewien i  innych postaci 
bajkowych, chłopcy stroje wojow-
ników, sportowców.

Atrakcji było co niemiara, 
Wszystkie dzieci chętnie brały 
udział w tańcach, zabawach rucho-
wych, prezentowały swoje prze-
brania w pokazie mody. Na koniec 
zabawy rozstrzygnęliśmy konkurs 
na najciekawsze stroje karnawa-
łowe, w jakie przebrane były dzie-
ci. Nagrody otrzymały nie tylko 
wyróżnione dzieci, ale wszyscy 
uczestnicy balu.

W późniejszych godzinach salę 
balową opanowała starsza grupa 
uczniów z  klas IV, V, VII i  VIIII. 
Błyszczące dziewczyny i  nieco-
dziennie wyglądający chłopcy ba-
wili się przy utworach z aktualnych 

list przebojów, pojawiały się też mocniejsze rytmy, a  od czasu do 
czasu spokojniejsza muzyka.

Do samego końca nasi ucznio-
wie świetnie się bawili i  w  znako-
mitych humorach pożegnali się 
z opiekunami.

Organizatorem zabawy kar-
nawałowej była Rada Rodziców, 
Dyrekcja i  Wychowawcy poszcze-
gólnych klas. To mamy zadba-
ły o  przygotowanie posiłków dla 
wszystkich uczestników tanecz-
nych zabaw, a  słodkie dodatki nie 
pozwoliły nikomu czuć się głod-
nym. Rada Rodziców przekazała 
również nagrody dla uczestników 
konkursu oraz Pan Ryszard Wal-
czyk.

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Zabawa Choinkowa
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W dniu 11 stycznia 2020 roku 
w  Wiejskim Centrum Kultury 
w  Ostrowach Baranowskich od-
było się spotkanie opłatkowe. Jego 
organizatorem była tutejsza szko-
ła podstawowa. Każdy, kto się na 
nim pojawił, został ciepło przyjęty 
i  mógł poczuć radosną, rodzinną 
atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia.

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się przede wszystkim ostrow-
scy seniorzy, a także Ksiądz Prałat 
Tadeusz Kulig, Ksiądz Proboszcz 
parafii Trzęsówka Stanisław Majda, 
radny Pan Marian Zieliński, sołtys 
Pan Jerzy Magda, Pan Karol Zię-
tek, Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Zgromadzeni licznie goście 
wypełnili odświętnie przystrojoną 
salę świetlicy. Spotkanie rozpoczę-
ła Pani Dyrektor, która powitała 
wszystkich zebranych oraz przy-
pomniała, jak wielką wartość mają 
dla nas Święta Bożego Narodze-
nia. Następnie rozpoczęła się część 
artystyczna. Na scenę wkroczyli 
młodzi aktorzy, uczniowie szkoły, 
którzy z wielkim zaangażowaniem 
wcielali się w  swoje role. Zapro-
szeni goście mieli okazję obejrzeć 
przedstawienie jasełkowe. Widowi-
sko zostało zaprezentowane przez 
uczniów klas 0-3. Dzieci podczas 
występu nie tylko pokazały swo-
je talenty aktorskie, ale również 
zaśpiewały wzruszające pasto-
rałki i  kolędy, które wprowadziły 
zebranych w  świąteczny nastrój. 
Wszyscy występujący zostali obda-
rowani słodyczami ufundowanymi 
przez zaproszonych gości.

Po zakończeniu części arty-
stycznej nastąpił najważniejszy 
punkt uroczystości, który stano-
wiła wspólna modlitwa zainicjo-
wana przez ks. Stanisława Majdę 
oraz łamanie się opłatkiem. Go-
ście przekazali sobie ciepłe, szczere 
i pełne wzajemnej sympatii życze-
nia. Wszyscy goście mogli poczę-

stować się tradycyjnymi daniami 
wigilijnymi. Następnie wysłucha-
li koncertu kolęd w  wykonaniu 
Pań z  Koła Gospodyń Wiejskich 
z Ostrów Baranowskich oraz Kape-
li z Huty Komorowskiej. Spotkanie, 
a także radosny nastrój sprawiły, że 
rozmowy i wspólne śpiewanie ko-
lęd wypełniały mury świetlicy do 
godzin wieczornych. Organizato-
rzy życzą wszystkim Gościom uro-

czystości opłatkowej w Ostrowach 
Baranowskich, by za rok mogli się 
spotkać w tym samym gronie oraz 
składają serdeczne podziękowania 
za pomoc w organizacji spotkania 
Panu Wójtowi Eugeniuszowi Gal-
kowi, anonimowym sponsorom 
oraz Paniom Halinie Macina, Elż-
biecie Witas, Urszuli Paluszek, Elż-
biecie Macina, Ewelinie Kusak.

SP w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Spotkanie opłatkowe w Ostrowach 
Baranowskich
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6 marca br. od porannych go-
dzin przedszkolnych w  Akademii 
Przedszkolaka w  Cmolasie można 
było usłyszeć śpiew piosenki „Nie-
chaj każdy dziś się dowie, że jest 
Święto Wszystkich Kobiet”. Tego 
dnia w  przedszkolu wszystkie ko-
biety zarówno te duże, jak i te małe 
mogły liczyć na wiele niespodzia-
nek i  moc życzeń płynących z  ust 
chłopców. 

Radosna atmosfera towarzy-
szyła wszystkim od początku dnia. 
Chłopcy zadbali o  najmniejszy 
szczegół, wykazali się dużą kre-
atywnością i  dawką humoru. Za-
troszczyli się o to, by każda kobieta 
tego dnia poczuła się wyjątkowo. 
Na dziewczynki prócz niezwy-
kłej piosenki, przebojowego tańca 
i  zachwycających życzeń czekały 
przepiękne kwiaty. Chłopcy dzięki 

swojej dżentelmeńskiej postawie 
wywołali na twarzach wszystkich 
pań niegasnący uśmiech. 

Święto Kobiet w Naszym Przed-
szkolu obchodzone jest corocz-
nie. Jest to doskonały sposób do 

kształtowania uprzejmości wobec 
koleżanek, okazywania szacunku 
kobietom oraz obdarowywania 
upominkami najbliższych. 

AP Cmolas

CMOLAS „Niechaj każdy dziś się dowie, że jest 
Święto Wszystkich Kobiet”

„Być kobietą, być kobietą…” 
Szczęścia, uśmiechu, dużo rado-
ści, spełnienia wszystkich najskryt-
szych marzeń, samych przyjemnych 
w  Twym życiu zdarzeń… tego 
i wiele innych ciepłych słów życzy-
li chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich 5 marca 
2020  r. wszystkim Paniom i  Kole-
żankom.

Podczas uroczystej akademii 
z  okazji Dnia Kobiet uczniowie 
z klasy IV i V zaprezentowali pro-
gram artystyczny, ujawniając swo-
je zdolności aktorskie i muzyczne. 
Wszystkie kobiety - duże i  małe 
- wysłuchały kilku informacji na 
temat historii tego święta oraz 
obejrzały część artystyczną, skła-
dającą się z wierszy i piosenek. Pa-
nie wysłuchały ciepłych słów oraz 
otrzymały symboliczne kwiatki, 
a  te młodsze panienki - cukier-
ki. Wesoły program wprowadził 
wszystkich w dobry humor, a Pani 
Dyrektor Danuta Gacek podzięko-
wała artystom i organizatorom. 

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Kobiet 
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Dla przedszkolaków z  Aka-
demii Przedszkolaka w  Cmola-
sie kosmos stał się tematem wielu 
dziecięcych dyskusji, wciągającej 
zabawy oraz nowych, pasjonują-
cych doświadczeń. Celem zajęć 
było rozbudzanie zainteresowań 
dzieci otaczającym Wszechświa-
tem. Poprzez zabawę przedszko-
laki miały okazję poznać planety 
Układu Słonecznego, wzbogacić 
słownik pojęciowy związany z ko-
smosem, a także wcielić się w rolę 
kosmonauty. Podczas „kosmicznej 
przygody” dzieci przeprowadziły 
mnóstwo eksperymentów z przed-
miotami codziennego użytku, np. 
latarką i  globusem oraz poznały 
niezliczoną ilość galaktycznych 
ciekawostek. Wszystkie te działa-

nia zainspirowały przedszkolaków 
do skonstruowania kolorowej ra-
kiety. Kosmiczne atrakcje zakoń-
czyła niezapomniana wyprawa 
na Księżyc, którą wszyscy długo 

wspominają z uśmiechem na twa-
rzy. Mali odkrywcy udowodnili, że 
kosmos to miejsce niezwykłych ta-
jemnic, które warto odkrywać. 

AP Cmolas

CMOLAS Mali odkrywcy wielkich kosmicznych 
tajemnic…

3 marca Szkołę Podstawową 
w  Ostrowach Baranowskich od-
wiedziła Grupa Artystyczna Re-
konstrukto, która przedstawiła 
program „Wrzesień 39” czyli rzecz 
o tym jak wybuchła II wojna świa-
towa, a zniknęła II Rzeczpospolita.

Uczniom, w bardzo przystępny 
dla nich sposób, przybliżono sy-
tuację międzynarodową II Rzecz-
pospolitej, etos żołnierza i  ułana 
w  społeczeństwie polskim. Mogli 

oni zobaczyć, 
jak wyglądał 
mundur woj-
skowy z  tam-
tego okresu, 
e k w i p u n e k 
i  wyposażenie 
używane pod-
czas kampanii 
w r z e ś n i o w e j 

oraz sprzęt bojowy i  bezpieczne 
repliki broni. Wzięli również czyn-
ny udział w  rekonstrukcji m. in. 
w prezentacji musztry wojskowej.

Dla dzieci była to nie tyl-
ko wspaniała zabawa, ale przede 
wszystkim wesoła lekcja historii. 

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Lekcja historii z Grupą Rekonstrukto
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Dnia 10 marca 2020 roku 
uczniowie klas trzecich ze Szko-
ły Podstawowej w  Cmolasie wraz 
z  wychowawczyniami wybrali się 
do Fabryki Czekolady „Coco de 
Mer" w  Rzeszowie. Na początek 
wzięli udział w  warsztatach cze-
koladowych, gdzie zapoznali się 
z etapami produkcji czekolady oraz 
innych słodyczy. Następnie otrzy-
mali papierowe czapki z  własnym 
imieniem, kolorowe fartuszki, 
ochraniacze na buty i  sami wyko-
nywali dla siebie czekoladę w indy-
widualny sposób ją przyozdabiali, 
a  także malowali za pomocą pę-
dzelka i czekolady figurki zwierząt. 
W  ten sposób pokazywali własne 
talenty malarskie. Po warszta-
tach uczniowie bawili się na placu 
zabaw, gdzie mogli w  naturalny 
sposób wytrącać nadmiar swojej 
energii, przy tym świetnie się bawi-
li. Międzyczasie mogli oglądać cu-
deńka czekoladowe i  cukiernicze, 

a także zakupić dla siebie ulubione 
słodycze i owoce zatopione w pysz-
nej czekoladzie. Na zakończenie 
przy wyjściu, każdy otrzymał za-
pakowane w  folię, namalowane 
przez siebie figurki czekoladowe 
i  własnoręcznie wykonane czeko-

lady, a  także pamiątkowy dyplom 
uczestnictwa w  warsztatach. Do 
szkoły wrócili w wyśmienitych hu-
morach i  pełni ciekawych wiado-
mości.

SP Cmolas

CMOLAS „Warsztaty czekoladowe”

W dniu 14 lutego 2020r. 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich obchodzono 
„Dzień św. Walentego”. Dzień ten 
upłynął w atmosferze miłości oraz 
przyjaźni, jak również w  barwach 
czerwieni. Uczniowie, którzy tego 
dnia przyszli w  ubraniach koloru 

miłości, nie byli pytani. Jak co roku, 
Samorząd Uczniowski zorganizo-
wał „Pocztę Walentynkową”, dzięki 
której uczniowie mogli przekazać 
życzenia tym osobom, które darzą 
sympatią i  przyjaźnią. Już od śro-
dy korespondencja walentykowa, 
wrzucana była do specjalnie przy-

gotowanej skrzynki, którą w  dniu 
Walentynek, przedstawicielki Sa-
morządu Uczniowskiego rozdały 
ich adresatom. W  tym dniu każ-
dy mógł zjeść pyszne ciasteczko 
w kształcie serduszka przygotowa-
ne przez uczennice klasy VIII.

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Walentynki
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W Szkole Podstawowej w Trzę-
sówce prowadzona jest inno-
wacja pedagogiczna pt. Lekcja 
z poduszką, dla chętnych uczniów 
wszystkich klas. Oto niektóre 
z przeprowadzonych lekcji.

Uczniowie klasy VII na do-
datkowych lekcjach z  poduszką 
powtarzali wiadomości z  II części 
„Dziadów” Adama Mickiewicza. 
Zaangażowali się ę kodowanie 
za pomocą kodów QR poznając 
jednocześnie zasady gry Escape 
Room. Rozwiązane zadnia popro-
wadziły uczniów do rozwikłania 
zagadki. 

Klasa III uczestniczyła w  zaję-
ciach z cyklu „Lekcje z poduszką”. 
Spotkanie było dedykowane bajce. 

Przydały się kocyki, podusie i plu-
szaki. Uczniowie z zaciekawieniem 
słuchali opowiastek, które czytała 
im pani Stanisława Magda. Zajęcia 
tak bardzo się wszystkim spodoba-
ły, że zaplanowana została kolejna 
taka lekcja.

7 lutego klasa IV spędziła miłe 
popołudnie oglądając adaptację 
filmową książki Andrzeja Maleszki 
pt. „Czerwone krzesło”. Uczniowie 
z  wielkim zainteresowaniem śle-
dzili losy małych bohaterów, któ-
rzy od razu zdobyli ich sympatię. 
Niezwykła historia Tosi, Kukiego 
i  Filipa wzbudziła wiele emocji 
i  radości przenosząc oglądających 
w  świat magii. Ekranizacja pobu-

dziła wyobraźnię uczniów, którzy 
w kolejnym etapie omawiania lek-
tury „nadawali” magiczne właści-
wości przedmiotom codziennego 
użytku.

Uczniowie klasy V podczas 
zajęć zapoznali się z  adaptacją fil-
mową lektury „Tajemniczy ogród” 
autorstwa Frances Hodgson Bur-
nett. Efektem omawiania lektury 
były przygotowane przez uczniów 
lapbooki. Dzięki lekturze dzieci 
przekonały się jak wielka rolę w ży-
ciu człowieka odgrywa przyroda 
i  wiara we własne siły. Kto wie, 
może powstanie jeszcze „klasowy 
magiczny ogród”?

S.M.

TRZĘSÓWKA Lekcja z poduszką

Od 2004 roku z  inicjatywy 
Komisji Europejskiej w  lutym ob-
chodzony jest Dzień Bezpiecz-
nego Internetu (Safer Internet 
Day), który odbywa się w  ramach 

programu „Safer Internet”. Ma 
na celu przede wszystkim inicjo-
wanie i  propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci 
i  młodzieży do zasobów interne-

towych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z pro-
blematyką bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie oraz nagłośnienie te-
matu bezpieczeństwa online. 

11 lutego w  Szkole Podstawo-
wej w  Ostrowach Tuszowskich 
obchodzono Dzień Bezpiecznego 
Internetu 2020 pod hasłem „Dzień 
Bezpiecznego Internetu: Działaj-
my razem!”. Celem obchodów było 
zachęcenie wszystkich uczniów do 
aktywnego uczestnictwa we współ-
tworzeniu twórczego i bezpieczne-
go środowiska online. Opiekunem 
akcji był Pan Witold Jurczak. 

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Bezpiecznego Internetu 
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Pomarańczowy to podobno je-
den z kolorów sezonu. Walka z hej-
tem z  kolei jest sformułowaniem 
co najmniej ostatnich kilku lat. 
A gdyby tak połączyć modę i wal-
kę o  słuszną sprawę? Tak właśnie 
zrobiła Fundacja Orange, które 
zachęca wszystkich Polaków do 
przyłączenia się do akcji. #jest-
naswiecej. Jak wynika z  badania 
EU Kids Online 2018, co trze-
ci nastolatek spotyka się w  sieci 
z nienawistnymi lub poniżającymi 
treściami kierowanymi do innych 
internautów. Mało który z  nich 
jednak na słowną przemoc reagu-
je – aż 56,7% ją ignoruje, a 61,8% 
– zamyka okno przeglądarki lub 
daną aplikację.

– Skutki hejtu mogą być bardzo 
poważne, szczególnie wśród nasto-
latków. Duża część ofiar nie wie, jak 
sobie z nim radzić i nie otrzymuje 
wsparcia. Aż 38%. młodych ludzi, 
którzy doświadczyli czegoś nie-
przyjemnego w sieci, nie wskazało 
żadnej osoby, z  którą rozmawiali-
by o  tej trudnej sytuacji. Dlatego 
potrzebna jest edukacja i wsparcie 
dla młodych – mówi Ewa Krupa, 
Prezeska Fundacji Orange. „Wca-
le nie jest najgroźniejszy ten, co 
najgłośniej szczeka” Zainicjowa-
no więc kampanię popularyzującą 
noszenie jednej pomarańczowej 
sznurówki jako symbolu sprze-

ciwu wobec hejtu. Noszą ją m.in. 
muzycy zespołu Afromental, Tom-
son i Baron, którzy przyłączyli się 
do działań Fundacji Orange jako 
ambasadorzy akcji. – My już prze-
szliśmy drogę z hejtem i potrafimy 
sobie z nim radzić. Ale młodzi lu-
dzie nadal nie wiedzą, jak reagować 
na takie komentarze. Wcale nie jest 
najgroźniejszy ten, co najgłośniej 
szczeka – mówi Tomson. Możemy 
tylko powiedzieć, żeby trzymać 
głowę wysoko, bo osób przeciw-
nych wszystkim chamskim komen-
tarzom w sieci jest więcej – dodaje 
Baron. Na specjalnej stronie Jest 
Nas Więcej znajdują się porady, 

jak reagować na hejt oraz scena-
riusz zajęć dla młodzieży. Każda 
placówka (np. szkoła), która zgłosi 
chęć przeprowadzenia warsztatów 
i  wypełni odpowiedni formularz, 
otrzyma pakiet sznurówek dla 
uczestników i  plakat o  akcji. Do-
łączcie do akcji #jestnaswiecej, za-
łóżcie pomarańczową sznurówkę 
i razem pokażmy, że internet może 
być bardziej przyjaznym miejscem 
dla dzieci, młodzieży i  dla nas 
wszystkich – zachęca Ewa Krupa. 

My podejmujemy rękawicę!
Patrycja.W

Justyna.K

TRZĘSÓWKA Pomarańczowe sznurówki są już 
w naszej szkole

5 lutego 2020 roku ucznio-
wie i  uczennice z  klasy VI i  VIII 
Szkoły Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich wzięli udział 
w  warsztatach z  preorientacji za-
wodowej, zorganizowanych w  LO 
i  ZST w  Kolbuszowej, w  ramach 
„AKTYWNEJ ŚRODY”. Podczas 
warsztatów uczniowie mogli po-
znać od strony praktycznej zawody, 
w  których kształcą poszczególne 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Aktywna środa
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szkoły w powiecie kolbuszowskim. 
Spotkanie rozpoczęło się na hali 
sportowej w LO, następnie ucznio-
wie przeszli na warsztaty artystycz-
ne i żywieniowe. Zapoznali się tam 
z  technikami i  sposobami zdobie-
nia gotowych produktów spożyw-
czych. Mogli także, pod okiem 
nauczycieli i  starszych uczniów 
wykonać różne prace malarskie. 
W  przerwie pomiędzy różnymi 
zajęciami był czas na skosztowa-
nie pysznych gofrów oraz gulaszu 
przygotowanego przez uczniów 
z ZSA-E w Weryni. Kto chciał mógł 
też sprawdzić swoje umiejętności 
wokalne lub spróbować zagrać na 
jakimś instrumencie muzycznym. 

W drugiej części warsztatów 
uczniowie przeszli do ZST, gdzie 
zapoznali się bliżej z  kierunkiem 

kształcenia w  zawodzie fryzjera. 
Chętni mogli skorzystać z  usług 
starszych koleżanek i  poddać się 
zabiegom fryzjerskim, z  czego 
chętnie skorzystała jedna z  na-
szych uczennic. Trochę to trwało 

ale efekt był zadowalający. Na ko-
lejnych warsztatach uczniowie po-
znali tajniki szkolenia wojskowego, 
oraz samodzielnie rozłożyć i  zała-
dować karabin. 

SP Ostrowy Tuszowskie

W dniu 26.02.2020 r. uczniowie 
Szkoły podstawowej w  Trzęsówce, 
kl. VI tworzyli mapę myśli dotyczą-
cą zabytków i  ich roli w  środowi-
sku lokalnym, a także w skali kraju. 
Pamięć o  zabytkach jest naszym 
obowiązkiem, gdyż to dziedzictwo 
kulturowe, w  którym zawarta jest 
historia naszych przodków. Dlate-
go należy dbać o ślady przeszłości, 
bo już niewiele ich zostało. Ucznio-
wie znają te najważniejsze w Trzę-
sówce, czyli stary kościółek pw. św. 
Anny, park podworski, a  w  nim 

tulipanowiec – pomnik przyrody 
czy izba pamiątek historycznych, 
mieszcząca się w  naszej szkole. 
Wehikuł czasu przeniósł uczniów 
właśnie do izby pamięci, aby po-
czuli obecność ducha przeszłości, 
który zapoznał ich z  niektórymi 
pamiątkami, nieodzownymi w ży-
ciu naszych przodków: przedmio-
tami codziennego użytku, strojami 
– typu chustki pletówki, koszycz-
kami uplecionymi z korzeni sosny, 
ręcznymi praczkami, dokumenta-

mi, starymi książkami, kroniką itp. 
Każdy eksponat budził ciekawość 
i  zainteresowanie oglądających, 
każdy był częścią drogi do po-
znawania historii regionu i  kraju. 
Tę historię tworzą w  dużej mie-
rze sami uczniowie wzbogacając 
szkolne muzeum w  pamiątki hi-
storyczne. W ten sposób prezentu-
ją właściwą postawę obywatelską, 
dbają o  rozwój i  promocję szkoły. 
Takie bliskie spotkania z  historią 
na długo pozostaną w pamięci. 

E. Wilk

TRZĘSÓWKA Spotkanie z historią zapisaną w izbie 
pamięci
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Od października 2019 r. Szkoła 
Podstawowa im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w  Cmolasie realizuje 
projekt „Szkoła 6.0” organizowany 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”. 

Głównym celem w/w przedsię-
wzięcia jest: podnoszenie jakości 
pracy i  rozwój polonijnych oraz 
polskich placówek oświatowych, 
popularyzowanie wiedzy o  Pol-
sce, języku, kulturze i historii poza 
granicami kraju, wymiana do-
świadczeń placówek partnerskich 
i  zdobycie Certyfikatu Szkoły 6.0. 
Uczniowie z  dużym entuzjazmem 
włączają się w działania podejmo-
wane w  szkole. Piszą listy i  kartki 
z  życzeniami do kolegów z  Belgii, 
nagrywają filmiki z  nauki grama-
tyki i  ortografii, wysyłają słucho-
wiska radiowe i inscenizacje, które 
są przygotowywane w  placówce 

oraz tworzą prezentacje multime-
dialne z życzeniami świątecznymi. 
Uczniowie z zagranicy odpowiada-
ją na listy, a w klasach gości radość 
i  euforia! Podczas czytania kore-
spondencji młodzież dowiaduje 
się, czym się interesują ich rówie-
śnicy, jakie mają przedmioty i  ile 
czasu spędzają w  szkole. Ucznio-
wie z  zagranicy również dzielą się 
z nami swoimi pomysłami.

Kolejnym przedsięwzięciem 
był Międzynarodowy Dzień Języ-
ka Ojczystego, który odbył się 21 
lutego 2020  r. Przygotowany pro-
gram został wysłany do Belgii, aby 
wymienić się doświadczeniami. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie mieli za zadanie przy-
gotować gazetki ścienne poświę-
cone promocji języka polskiego. 
W tym dniu odbyła się Parada Bo-
haterów Literackich, Koło Fortuny 

i losowanie pytań polonistycznych, 
jak również szukanie w  Słowni-
ku języka polskiego objaśnień 
trudnych wyrazów. Osoby, które 
udzielały prawidłowych odpowie-
dzi, otrzymały drobne upominki. 
W  tym dniu można było również 
podziwiać grę aktorską w wykona-
niu uczniów.

Klasa VII b zdobyła I  miejsce 
w  konkursie na najciekawszą ga-
zetkę promującą język polski. Dy-
plom został wręczony na akademii, 
w której wzięła udział Pani Dyrek-
tor z belgijskiej szkoły.

Celem w./w. imprezy szkolnej 
było: atrakcyjne spędzenie wolne-
go czasu, kształtowanie wrażliwo-
ści na piękno języka ojczystego, 
tworzenie życzliwej atmosfery i po-
zytywnych relacji w  grupie rówie-
śniczej.

SP Cmolas

CMOLAS „Szkoła 6.0”
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28 lutego 2020 roku w  Szkole 
Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich odbyła się uroczysta 
akademia z  okazji Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Akademię 
rozpoczęła Pani Dyrektor Da-
nuta Gacek. Odśpiewano hymn 
państwowy, następnie chłopcy 
z  klasy VI wprowadzili zebranych 
w  klimat dramatycznych wyda-
rzeń, które rozegrały się po II 
wojnie światowej. Chłopcy wyja-
śnili, że Żołnierze Wyklęci to żoł-
nierze powojennego podziemia 
niepodległościowego i  antykomu-

nistycznego, którzy stawiali opór 
sowietyzacji Polski i podporządko-
waniu jej ZSRR. Żołnierzy tych do-
tknęły ogromne prześladowania. 
W  walkach podziemia z  władzą 
zginęło 9 tysięcy konspiratorów, 
zaś kilka kolejnych tysięcy zosta-
ło zamordowanych na podstawie 
wyroków komunistycznych sądów 
lub zmarło w więzieniach. 3 lutego 
2011 roku Sejm RP uchwalił usta-
wę o  ustanowieniu dnia 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych.

Kolejnym punktem akademii 

była prezentacja wybranych Żoł-
nierzy Wyklętych, których przed-
stawiły uczennice klasy VIII.

Po prezentacji były wiersze 
poświęcone, pieśni patriotyczne 
oraz inscenizacja. Na zakończenie 
akademii Pani Dyrektor SP po-
dziękowała uczniom klasy VI oraz 
uczennicom klasy VIII za przy-
kładną postawę, piękną recytację 
oraz śpiew. Podziękowania skiero-
wała również do nauczycielek, któ-
rzy przygotowały akademię. Anny 
Kasak, Anny Wilk, Alicji Bańka, 
Witolda Jurczaka. 

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Biały skarb Ziemi – sól” to te-
mat projektu edukacyjnego, który 
realizowany będzie w  Szkole Pod-
stawowej w Porębach Dymarskich. 
W  ramach zajęć dodatkowych 
uczniowie poznają właściwości 

chemiczne, funkcje, walory soli 
kuchennej oraz jej znaczenie 
w  historii, gospodarce i  kulturze, 
a także wykonają prace plastyczno-
-techniczne z użyciem tej substan-
cji. Dotację na realizacje projektu 

szkoła otrzymała z  Regionalnej 
Fundacji Rozwoju – Serce w  ra-
mach konkursu Akademia Kre-
atywności 2020. 

M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE Biały Skarb Ziemi – SÓL
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W Niepublicznym Przedszkolu 
„Jagódka'' 28 lutego 2020r. w  Ja-
godniku odbyło się spotkanie 
„Dzień sąsiada'' w ramach projektu 
„Z sąsiadem za pan brat''.

Projekt „Z sąsiadem za pan brat'' 
powstał z  inicjatywy Pani Magda-
leny Wilk wychowawczyni grupy 
przedszkolnej „Jagódki''. Celem 
projektu jest poznanie osób z naj-
bliższego otoczenia oraz integracja 
mieszkańców. Przedszkole znajdu-
je się w małej miejscowości, gdzie 
wszyscy powinni się znać dlatego 
celem projektu, aby przedszkolaki 
poczuły się jeszcze bardziej związa-
ne ze swoim przedszkolem poprzez 

większe poczucie przynależności 
do miejsca i społeczności tu miesz-
kającej.

W ramach projektu przedszko-
laki odwiedzają najbliższych sąsia-
dów przedszkola. Mają możliwość 
bliższego zapoznania się z  nimi 
oraz zwiedzenia ich gospodarstw. 
Jest to doskonała okazja, aby przy-
pomnieć sobie jak ważne jest dobre 
sąsiedzkie współżycie.

W ramach wdzięczności za miłe 
przyjęcie licznej gromadki malu-
chów, sąsiedzi zostali zaproszeni na 
spotkanie do przedszkola. Zapro-
szonych gości powitała Pani Dy-
rektor Dorota Terlaga, natomiast 

przedszkolaki zaprezentowały wy-
stęp artystyczny przygotowany pod 
okiem Pani Magdaleny Wilk oraz 
zaprosiły sąsiadów do wspólnego 
poczęstunku. Na koniec spotkania 
dzieci zaprosiły gości do wspólnej 
zabawy przy chuście animacyjnej. 
Było miło i wesoło. Mamy nadzieję, 
że takie spotkanie stanie się trady-
cją i na stałe wpisze się w kalendarz 
przedszkolnych imprez.

Dziękujemy sąsiadom, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością 
na „Dniu sąsiada'' oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do organiza-
cji tego spotkania. Do zobaczenia 
za rok!!! 

NP w Jagodniku

JAGODNIK Dzień Sąsiada

W dniu 17.02.2020 roku, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce rywalizowali na 
obiekcie Ośrodka Wypoczynku 
i  Rekreacji w  Cmolasie w  Gmin-
nych zawodach w siatkówce dziew-
cząt i chłopców. W ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, Szkoły Pod-

TRZĘSÓWKA Igrzyska Młodzieży Szkolnej
stawowa z  Trzęsówki i  Cmolasu 
rywalizowały nie tylko o  zwycię-
stwo, ale także o  awans do etapu 
powiatowego. Po dwóch zaciętych 
i  nerwowych spotkaniach, które 
kończyły się tie-brekami, Szkoła 
Podstawowa w Trzęsówce zdobyła 
mistrzostwo gminy zapewniając 

sobie możliwość startu w  kolejnej 
fazie tych rozgrywek.

Wszystkim siatkarkom i  siat-
karzom gratulujemy, oraz życzymy 
powodzenia w  turnieju powiato-
wym. 

T.M.
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"Chodzi mi o to, aby język giętki, 
powiedział wszystko, co pomyśli 
głowa".

Język, jak podają słowniki - 
oznacza " zasób wyrazów, zwrotów 
i  norm określonych przez reguły 
gramatyczne, służy jako narzędzie 
porozumiewania się członków 
jednego społeczeństwa", Język, 
czyli inaczej mowa, to najwyższa 
wartość każdego narodu, nieza-
przeczalne świadectwo jego tożsa-
mości.

Międzynarodowy Dzień Języ-
ka Ojczystego to coroczne świę-
to obchodzone 21 lutego, które 
ustanowione zostało przez UNE-
SCO 17 listopada 1999r. Jego data 
upamiętnia wydarzenia w  Ban-
gladeszu, gdzie w  1952r. pięciu 
studentów uniwersytetu w  Dha-
ce zginęło podczas demonstracji, 
w której domagano się nadania ję-
zykowi bengalskiemu statusu języ-
ka urzędowego. Według UNESCO 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego

niemal połowa z 600 języków świa-
ta jest zagrożona zanikiem w ciągu 
2-3 pokoleń. Od 1950r. zanikło 250 
języków. Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego ma w założeniu 
dopomóc w  ochronie różnorod-
ności językowej jako dziedzictwa 
kulturowego.

21 lutego 2020r. w Szkole Pod-
stawowej w  Ostrowach Tuszow-
skich obchodziliśmy Dzień Języka 
Ojczystego. Przygotowania trwały 
kila dni. Uczniowie włączyli się 
w  różne działania propagujące 
kulturę języka polskiego - wyko-
nali plakaty i  hasła promujące ję-
zyk polski, poszukiwali informacji 
o tym święcie i przedstawili w krót-
kiej akademii. W piątek uczniowie 
klas IV - VIII po odśpiewaniu 
"hymnu dnia" - piosenki pt. "Ucz 
się polskiego", przystąpili do zespo-
łowej rywalizacji, w której musieli 
wykazać się znajomością ortogra-

fii, przysłów, lektur i  gramatyki. 
Klasowy turniej miał formę zabaw 
edukacyjnych, zabaw językiem 
polskim. Uczestnicy rozwiązywali 
rebusy, odgadywali zagadki i  roz-
szyfrowywali ukryte hasła. Brali 
udział w  kalamburach w  grach: 
małe scrable i  jeden z  dziesięciu. 
Musieli się przy tym wykazać spo-
rą wiedzą związaną z językiem pol-
skim. W  turnieju klas zwyciężyły 
uczennice klasy VIII. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a  zwycięzcy dodatkowo drobne, 
słodkie upominki. 

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego upłynęły 
w bardzo miłej i radosnej atmosfe-
rze. Uczniowie nie tylko się świet-
nie bawili, ale też mieli możliwość 
sprawdzenia, powtórzenia i utrwa-
lenia wiedzy o języku polskim. 

Mam nadzieję, że uczniowie 
choć w niewielkim stopniu uświa-
domili sobie, że język ojczysty jest 
naszym skarbem i  symbolem na-
rodowym i  wszyscy powinniśmy 
o niego dbać.

Jestem przekonana, że Dzień 
Języka Ojczystego to dzień godny 
świętowania i za rok znów będzie-
my go obchodzić, a moda na język 
polski na stałe zagości w  naszej 
szkole. Pamiętajmy: "Nie znać ję-
zyka swego - hańbą oczywistą". 

SP Ostrowy Tuszowskie
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Drugi turniej III edycji Regio-
nalnej Ligi Młodzieżowej „Enea 
Cup” odbył się 11 marca w  Hali 
Cmolas. Rozgrywki w  Cmolasie 
stanowiły eliminacje do wielkiego 
finału, który odbędzie się w  maju 
w Mielcu. W turnieju udział wzię-
ły drużyny: Juvenia Rzeszów oraz 
szkoły z  Raniżowa, Dzikowca, 
a  także Cmolasu. Rywalizacja to-
czyła się w  dwóch kategoriach 
wiekowych, gdzie w  młodszej ry-
walizowali ze sobą chłopcy oraz 
dziewczęta z  klas IV – IV zaś 
w starszej zawodnicy i zawodnicz-
ki z  klas VII-VII szkół podstawo-
wych.

W młodszej kategorii bezkon-
kurencyjni okazali się gospoda-
rze, którzy wyprzedzili kolejno SP 
z Raniżowa, Juvenię Rzeszów oraz 
SP z Dzikowca.

W starszej kategorii równych 
sobie nie mieli zaś zawodnicy Ju-
veni Rzeszów, którzy uplasowali się 
przed szkołami z Cmolasu i Rani-
żowa.

Na zakończenie turnieju pa-
miątkowe statuetki otrzymała 
każda z drużyn oraz najlepsi zawod-
nicy. Dodatkowo wszyscy uczestni-
cy nagrodzeni zostali dyplomami.

Zwycięzcy awansowali do wiel-
kiego finału Regionalnej Ligi Mło-
dzieżowej „Enea Cup 2020”, który 
już w maju w Mielcu!

Tabela klasy IV-VI
1. SP Cmolas
2. SP Raniżów
3. Juvenia Rzeszów
4. SP Dzikowiec

Tabela klasy VII-VIII
1. Juvenia Rzeszów
2. SP Cmolas
3. SP Raniżów

OWiR Cmolas

CMOLAS Turniej III edycji Regionalnej Ligi 
Młodzieżowej „Enea Cup”



33

Kwartalnik nr 1/2020

8 marca 2020 roku w  hali 
Ośrodka Wypoczynku i  Rekre-
acji w  Cmolasie odbyła się 8 edy-
cja Futsalowej Podkarpackiej Ligi 
Mistrzów organizowanej przez 
Podkarpacki Związek Piłki Noż-
nej w Rzeszowie. W turnieju swo-
je umiejętności zaprezentowało 
blisko 240 zawodników, którzy 
reprezentowali 18 drużyn z  całe-
go Podkarpacia, tj. Futsal Team 
Zaczernie II, Emeryci Rzeszów, 
Linetech Rzeszów, MAAWSport, 
Sympatyczni Nisko, Serwatka Żab-

no, Buty Jana Rzeszów, PCOW 
Marcow Stalowa Wola, Orzeł Wy-
soka Łańcucka, WSPiA Rzeszów, 
Team Menchester, PBI Przełęcz 
Dukla, Dentar Rzeszów, Tech_Pro-
jekt Jarosław, Onduline Mielec, 
RStechnology Huragan Gniewczy-
na, Delin Munina, SMD LED Rze-
szów.

Po całodniowym turnieju zwy-
cięzcą została drużyna Sympatycz-
ni Nisko, która w  finale pokonała 
Team Manchester 3:2

Klasyfikacja końcowa:
1. Sympatyczni Nisko
2. Team Manchester
3. Buty Jana
4. PBI Przełęcz Dukla

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy strzelec - Adam Ci-

choń (Sympatyczni Nisko)
Najlepszy bramkarz - Łukasz 

Pokrywka (Buty Jana)
Najlepszy zawodnik turnieju 

- Michał Szlachetka (Team Man-
chester)

OWiR w Cmolasie

CMOLAS Futsalowa Podkarpacka Liga Mistrzów

25.01.2020 w  Hali Cmolas od-
był się pierwszy Turniej Piłki Siat-
kowej Dziewcząt o  Puchar Wójta 
Gminy Cmolas. W zawodach wzię-
ło udział 9 zespołów, a  kolejność 
końcowa przedstawia się następu-
jąco:

1. Kadra "Podkarpacie 2005"
2. Stal SMS Mielec

3. MOSiR Karpaty Krosno
4. Vega MOSiR Stalowa Wola
5. MKS Skałka Annopol
6. UKS 15 Przemyśl
7. KS Wisłoka Dębica
8. KPS Nowa Dęba
9. UKS Zaleszany

Wójt Gminy Cmolas Pan Eu-
geniusz Galek podczas podniosłej 
ceremonii zakończenia turnieju 
wręczył nagrody i  medale najlep-
szym zespołom. 

OWiR Cmolas

CMOLAS Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
o Puchar Wójta Gminy Cmolas



34

Kwartalnik nr 1/2020

Dwa ostatnie weekendy lutego 
halę w Cmolasie zdominowały tur-
nieje piłkarskie dzieci ZINA CUP. 
W sumie przez 4 dni w hali spor-
towej o  wygrane w  swoich rocz-
nikach walczyło ponad 400 dzieci 
podzielonych na kategorie wieko-
we, tj. roczniki 2008, 2009, 2010, 
2011. 

W turnieju zaprezentowały się 
drużyny: Start Borek Stary, Junior 
KKS Kolbuszowianka Kolbuszowa, 
SKS WISŁA Sandomierz, Juventa 
Starachowice, KS Legion Pilzno, 
Czarni Oleszyce – piłka nożna, 
Piłkarskie Nadzieje Mielec, Stal 
Gorzyce, Akademia Piłkarska Stal 
Rzeszów, Ziomki Rzeszów, SMS 
Jarosław, SMS Rzeszów, Wisła Jó-

zefów nad Wisłą, Akademia Pił-
karska Perfect Przeworsk, MUKS 
Sokół Kolbuszowa Dolna, UKS 
SMS STAL Mielec, Tarnovia Tar-
nów 1909, FA Stalowa Wola, ZKS 
„Stal” Stalowa Wola, CKM +Sport 
Chorzelów, Szkółka Piłkarska ŁKS 
Stal Łańcut. 

Zina CUP 2020 w  roczniku 
2008 wygrała drużyna Start Borek 
Stary. W  finałowym meczu dru-
żyna ta wgrywała po serii rzutów 
karnych z  Piłkarskimi Nadziejami 
Mielec. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Juventy Starachowice. 

Zina CUP 2020 w  roczniku 
2009 został zdominowany przez 
SMS Rzeszów, którzy przyjechał na 
turniej z dwoma drużynami. W fi-

nale spotkały się obie drużyny przy 
czym cały turniej wygrała drużyna 
SMS Rzeszów niebiescy. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Piłkarskie 
Nadzieje Mielec.

Zina CUP 2020 w  roczniku 
2010 wygrała drużyna Tarnovia 
Tarnów, która wygrała w  finale 
z  Wisłą Józefów Nad Wisłą. Miej-
sce 3 zajęła drużyna SMS UKS Stal 
Mielec.

Zina CUP 2020 w  roczni-
ku 2011 wygrała drużyna CKM 
+ SPORT MIELEC, wygrywając 
w finale ze SPEC STAL ŁAŃCUT. 
Miejsce trzecie zajęła UKS SMS 
STAL MIELEC. 

OWiR Cmolas

CMOLAS Turnieje piłkarskie dzieci ZINA CUP

Piękne kwiaty były efektem 
warsztatów jakie zorganizował 
Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w  Cmolasie 28 lutego 2020  r. 
Warsztaty z  bibułkarstwa prze-
prowadziła Pani Danuta Olszowy. 

Panie w  kilkunasto-osobowym 
składzie, o  wielkich zdolnościach 
rękodzielniczych tworzyły z  bibu-
ły i krepiny nie tylko same kwiaty, 

ale wręcz bukiety. Było to już dru-
gie spotkanie, a jego efekty można 
oglądać na stronie internetowej 
SOK Cmolas w zakładce Galeria.

SOK Cmolas

CMOLAS Warsztaty z Bibułkarstwa w SOK 
w Cmolasie
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W dniach 3 i 10 marca b.r. w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie odbyły się warsztaty 
tworzenia makram pod okiem Pani 
Barbary Nycek. W warsztatach rę-
kodzielniczych wzięło udział 16 
Pań zarówno z  gminy Cmolas jak 
i  z  gmin sąsiadujących. Warszta-
ty były podzielone na dwie części. 
W  pierwszej części warsztatów 
uczestniczki poznały podstawowe 
sploty, z  których powstają makra-
my. Następnie Panie otrzymały 
„zadanie domowe", którym było 
dopracowanie rozpoczętych ma-
kram. Podczas drugiego spotkania 
Panie doskonaliły przyniesione 
prace i rozwijały swoje umiejętno-
ści. Warsztaty spotkały się z  wy-
śmienitym odbiorem i uczestniczki 
planują w przyszłości kolejne spo-
tkania, by móc już dzięki zdobytej 
wiedzy utworzyć swoje wymarzone 
makramy pod okiem prowadzącej.

SOK Cmolas

CMOLAS Warsztaty tworzenia makram w SOK 
Cmolas

Makrama – znana od starożyt-
ności sztuka wiązania sznurków, bez 
użycia igieł, drutów lub szydełka.

Technika wiązania przedostała 
się do Europy ze starożytnej Asyrii 
i  Babilonii. W  średniowieczu stoso-
wano ją głównie do ozdoby królew-
skich szat, w  późniejszych wiekach 
wykonywano również pokrycia na 
łoża, sofy, fotele. Technika ponownie 
zyskała popularność w latach 70. XX 
wieku.

Stosując ją można wyplatać wie-
le rzeczy, poczynając od kwietników, 
poprzez naszyjniki, makaty ścienne, 
kończąc na torebkach i  plecakach. 
Do wyrobu przedmiotów za pomo-
cą technik makramy można używać 
nici lnianych, konopnych, jedwab-
nych, sizalu i innych.

Bransoletki „meksykanki”, zwa-
ne też „bransoletkami przyjaźni”, są 
przykładem zastosowania podsta-
wowych węzłów makramy do two-
rzenia biżuterii z muliny.



36

Kwartalnik nr 1/2020

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  
GMINY CMOLAS W MIESIĄCU: KWIECIEŃ 2020 r.

Miejscowość
Zmieszane 

odpady 
komunalne

Segregowane 
odpady 

komunalne 
(papier 

i tektura, szkło, 
tworzywa 
sztuczne)

Odpady 
ulegające 

biodegradacji

Poręby 
Dymarskie,
 Hadykówka

01 15 07

Cmolas 
(Pogorzałki, 
Zapole), 
Jagodnik

06 21 07

Trzęsówka, 
Cmolas- 
Dąbrówka

06 17 07

Ostrowy 
Baranowskie, 
Ostrowy 
Tuszowskie, 
Toporów

08 16 07

Wybrane 
posesje z 
trudnym 
dojazdem 

06 17 07

Pojemniki i worki z segregacją powinny być wystawione do trasy przejazdu śmieciarki 
zgodnie z harmonogramem do godz. 700

Odbiorcą odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cmolas jest 
PHU „Zieliński” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków, tel. 41 370 95 91

Telefon kontaktowy w sprawach reklamacji dotyczących odbioru odpadów komunalnych; 
PHU „ZIELIŃSKI” 41 370 95 91  lub Urząd Gminy Cmolas 17 28 37 702 w.33.

Zapytania i reklamacje można zgłaszać w dni robocze w godz. 8-15 telefonicznie lub 
na adres e-mail: biuro@bioselectodpady.pl .

Uwaga! Osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do zawarcia 
indywidualnych umów /o ile takich nie posiadają/ na odbiór odpadów komunalnych 

z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.
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Mazurek jest tradycyjnym ciastem 
kuchni polskiej. To wypiek, który w 
zdecydowanej większości domów po-
jawia się zazwyczaj raz do roku – oczy-
wiście w okresie Wielkanocy. Istnieje 
całe mnóstwo wersji mazurków wiel-
kanocnych, jednak wszystkie łączy 
to, że powinny być słodkie i… niskie. 
Tradycyjny mazurek nie powinien 
przekraczać wysokości około 4  cen-
tymetrów. To pyszne, słodkie ciasto 
urzeknie każdego, kogo nim poczęstu-
jesz. Udekoruj je starannie, a będzie 
wtedy stanowiło wspaniałą ozdobę 
wielkanocnego stołu!

Składniki:
migdały do dekoracji
Ciasto: mąka krupczatka 500g, 

masło 250g, cukier puder 2 łyżki, żółt-
ko 3szt., jajko całe 1szt., orzechy do 
dekoracji

Pomada śmietanowa: cukier wa-
niliowy 1op., cukier 2szkl., śmietana 
30% 1szkl.

Przygotowanie:
1) Mąkę posiekaj z masłem i cukrem, 

dodaj jajko i żółtka. Szybko za-

gnieć ciasto i wstaw na 30 minut 
do lodówki. Trochę ciasta odłóż 
na wałeczki do podwyższenia 
brzegów mazurków.

2) Resztę ciasta rozwałkuj na dwa 
placki grubości 5 mm, rozłóż na 
dwóch blaszkach.

3) Uformuj wałeczki i ułóż je na 
brzegach mazurków.

4) Piekarnik rozgrzej do 220°C. Piecz 
10-20 minut.

5) Przygotuj pomadę śmietanową: do 
dużego rondla wlej śmietanę, wsyp 
cukier i cukier wanilinowy. Gotuj 
na małym ogniu 10 minut, mie-
szając od momentu wrzenia.

6) Po zdjęciu z ognia ucieraj przez 
chwilę drewnianą łyżką. Poma-
dę wylej na mazurki i rozsmaruj, 
udekoruj płatkami migdałów oraz 
orzechami.

Pisankami nazywamy wszelkie 
jajka, które zostają przyozdobione na 
Wielkanoc. Mogą to być pisanki dra-
pane, oklejana oraz malowane. Na-
tomiast tradycyjna polska pisanka to 
jajko zdobione tzw. metodą batikową 
– na czym ona polega?

Jajko rysujemy roztopionym 
pszczelim woskiem, a  następnie bar-
wimy je w kolorowym wywarze. Tech-
nika wykonania jest prosta, ale aby 
otrzymać wymarzony piękny wzór 
potrzeba doświadczenia w  wykorzy-
staniu techniki batikowej.

Poniżej krok po kroku jak należy 
przygotować pisankę w/w techniką.

Składniki:
jajko, wosk pszczeli, barwnik do 

jajek, olej, szpilka wbita w  kawałek 
drewna – tak aby łepek odstawał od 
drewna.
1) Gotujemy jajka i  czekamy aż wy-

stygną,
2) Rozpuszczamy wosk w garnku,
3) Moczymy szpilkę w  roztopionym 

wosku i  pewnymi, szybkimi ru-
chami tworzymy wzory na jajku,

4) W następnej kolejności należy 
przygotować barwnik w  słoikach 
i  pomalować jaja. Zamiast zwy-
kłych barwników dostępnych 
w  sklepach możemy zrobić wła-
sne, np. z  łupków cebuli, kory 
olchy, orzecha włoskiego. Jajko 
ugotowane w  obierkach z  cebuli 

farbuje się na brązowo, w korze ol-
chy da nam kolor czarny, w korze 
jabłoni – żółty, w  zbożu ozimym 
– zielony, a orzech włoski da nam 
barwę ciemnego brązu,

5) Po wyjęciu jajek z barwnika wosk 
należy rozpuścić lub zeskrobać,

6) Posmarować jajka olejem aby na-
brały żywszej barwy.

SOK Cmolas

Przepis na pisanki wielkanocne

Przepis na mazurek wielkanocny
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Podczas tegorocznych ferii 
Wiejski Domu Kultury oraz Biblio-
teka w Trzęsówce realizowały każ-
dego dnia różnorodne atrakcje dla 
uczestników. Dzieci uczestniczyły 
w  zabawach sprawnościowych, 
grach planszowych, mogły również 
spróbować swoich sił grając w pił-
karzyki oraz tenisa stołowego. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia plastyczne, 
w czasie których uczestnicy wyko-
nywali ozdobną laurkę na Dzień 
Babci i  Dziadka oraz maski kar-
nawałowe, które ozdabiali według 
własnych pomysłów i  upodobań. 
Zajęcia miały na celu rozbudzanie 
wyobraźni i kreatywności dzieci.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się 
także do czego jeszcze można wy-
korzystać pastę do zębów. Okazało 
się, że można nią nie tylko umyć 
zęby, ale także świetnie bawić się 
tworząc niepowtarzalny zimowy 
pejzaż.

Dużo radości sprawiła dzie-
ciom wycieczka na wrotki do Miel-
ca. Oprócz jazdy na wrotkach było 
tam wiele innych atrakcji, w  tym 
małpi gaj, airhockey, karaoke, pił-
karzyki czy basen z kulkami.

Ciekawą atrakcją feryjną dla 
dzieci okazał się udział w  spekta-
klu w  wykonaniu teatru Blaszany 
Bębenek pt. „Renifer Niko ratuje 
zimę’’, na który dzieci z Trzęsówki 
przyjechały do SOK w  Cmolasie. 
Aktorzy wciągnęli dzieci w zabawę, 
dzięki czemu mogły nauczyć się 
rozwiązywać problemy bohaterów.

Dodatkową formą rozrywki był 
wyjazd do kina do Nowej Dęby na 
film pt. „Śnieżna paczka”.

Dzieci z  zadowolenie i  uśmie-
chem na twarzy kończyły każdy 
dzień spędzony na feriach. Był to 
czas pełen radości i  zabawy. Na 
pewno z  chęcią będą wracały do 
tych pięknych wspomnień.

TRZĘSÓWKA Ferie w Trzęsówce
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Bogaty program zajęć organizo-
wanych przez Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie przez cały 
okres ferii zimowych, nie pozwolił 
na nudę. Dzieci w  ciekawy i  kre-
atywny sposób spędzały swój wol-
ny czas, każdy z uczestników mógł 
wybrać coś dla siebie, wziąć udział 
w  swoich ulubionych zajęciach. 
Na zajęcia przybywała duża ilość 
zainteresowanych, łącznie wzię-
ło udział 42 uczestników. Dzieci 
przychodziły często przed czasem 
i z niecierpliwością czekały na ich 
rozpoczęcie. Pierwszy tydzień fe-
rii zaczął się od zabaw integracyj-
nych, które pozwoliły im się bliżej 
poznać. Dużą dawkę ruchu dzieci 
otrzymały podczas zajęć tanecz-
nych, natomiast gry planszowe wy-
zwoliły w  nich ducha rywalizacji 
oraz radość ze wspólnej gry. Praw-

dziwą frajdą okazała się wycieczka 
do Mielca na wrotki do Centrum 
Zabaw WyWrotki - była to świet-
na zabawa, dzieciaki były fenome-
nalne wykazując się dużą odwagą 
i umiejętnościami. W ostatni dzień 
pierwszego tygodnia ferii wszy-
scy młodzi uczestnicy brali udział 
w  zajęciach cyrkowych, podczas 
których pod okiem doświadczo-
nych instruktorek uczyli się m.in. 
kręcenia talerzykami, żonglerki 
piłeczkami oraz kolorowymi chu-
steczkami. Drugi tydzień ferii roz-
począł się spektaklem pt. „Renifer 
Niko ratuje święta” w  wykonaniu 
Teatru Blaszany Bębenek. Spektakl 
był wspaniałą opowieścią, prze-
pełniony wesołymi piosenkami 
i  ćwiczeniami ruchowymi. Dzie-
ci mogły aktywnie uczestniczyć 
w spotkaniu i pomagać bohaterom 

w  rozwiązywaniu ich problemów. 
W  programie drugiego tygodnia 
ferii dzieci mogły zaprezentować 
swoje zdolności manualne podczas 
zajęć plastycznych. Uczestnicy wy-
konali piękne kalendarze z  okazji 
Dnia Babci i Dziadka, a innym ra-
zem ślicznie przyozdobiły domki 
z  kartonów. Jedną z  atrakcji była 
także wycieczka do kina w  Nowej 
Dębie na film pt. „Śnieżna Pacz-
ka”. Finałowym akcentem zakoń-
czenia ferii były warsztaty i zajęcia 
dziennikarskie z  Radiem Cmolas, 
podczas których dzieci przeprowa-
dzały wywiady. Można powiedzieć, 
że dzieci skorzystały z przygotowa-
nych zajęć, a  wolny czas od zajęć 
szkolnych upłynął pod znakiem 
nauki przez zabawę.

SOK Cmolas

CMOLAS Ferie z SOKiem
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