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Ze względu na trudną sytuację, 
jaka zaistniała, zmodyfikowali-
śmy plan naszych działań, aby 
przedsięwzięcia mogły być kon-
tynuowane.

W kwietniu odbył się konkurs 
recytatorski on-line. Nasi ucznio-
wie we współpracy z  partnerską 
szkołą Leuven w  Belgii mieli za 
zadanie nauczyć się wiersza Mi-
chała Rusinka na pamięć, następ-
nie nagrać filmik i  przesłać go do 
organizatorów. Przedsięwzięcie 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem, a dzieci zaprezentowały bo-
gaty wachlarz swoich umiejętności 
i zdolności. 

W technicznej obróbce zapew-
ne pomagali rodzice, za co serdecz-
nie dziękujemy. 

20 czerwca koordynatorzy wraz 
z uczestnikami konkursu zarówno 
z Belgii, jak i z Polski mogli wziąć 
udział w spotkaniu on-line z poetą 
– Michałem Rusinkiem. Ucznio-
wie zadawali pytania, a autor w hu-
morystyczny i  ciekawy sposób na 
nie odpowiadał. Później wieszcz 
odczytał wyniki konkursu recy-

tatorskiego dla uczniów z  Belgii 
i  z  Polski. Było to nowe doświad-
czenie zarówno dla dzieci, jak i na-
uczycieli.

Oto wyniki konkursu naszych 
uczniów:

Kategoria 0 – III
I miejsce – Karol Petejko kl. 0
II miejsce – Nikodem Serafin 

kl. II
III miejsce – Wiktoria Chmie-

lewska kl. 0
Wyróżnienia: Agata Czachor 

kl. I, Jakub Serafin kl. I
Kategoria IV-VII

I miejsce – Klaudia Chmielew-
ska kl. V

II miejsce – Weronika Kacz-
marska kl. IV

III miejsce – Anna Myszka kl. 
VI, Aleksander Sudoł kl. IV

Wyróżnienia: Antonina 
Wrzask kl. V, Gabriela Pytlak kl. V, 
Magdalena Ruman kl. V, Tymote-
usz Maciąg kl. V, Bartłomiej Czerw 

kl. V, Mateusz Janus kl. V, Konrad 
Wilk kl. VI, Daria Misiak kl. VII, 
Katarzyna Ruman kl. VII.

Dla osób, które z  ortografią są 
za pan brat, został przygotowany 
Quiz Ortograficzny. Mogli wziąć 
w nim udział uczniowie z klas IV-
-VI. Poziom testów był dostosowa-
ny do możliwości dzieci zarówno 
z  Polski, jak i  z  Belgii. Trzeba za-
znaczyć, że nasza współpraca ma 
na celu pielęgnować język ojczysty, 
którym rzadziej posługują się dzie-
ci w  Leuven. Kto chciał otrzymać 
tytuł „Mistrza Ortografii”, mu-
siał zmierzyć się z  kilkunastoma 
trudnymi wyrazami. Kolejny raz 
uczniowie udowodnili, że nie boją 
się wyzwań i z dużym zapałem po-
deszli do quizu. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał link i  w  wy-
znaczonym terminie uczestniczył 
„w walce z bykami”. Wzięło w nim 
udział ponad sto osób. Tytuł „Mi-
strza Ortografii” zdobył Konrad 
Wilk z kl. VI, a wicemistrzami zo-
stały: Julia Pakłos z kl. IV, Antoni-
na Wrzask z kl V i Natalia Małek 
kl.V.

Ogłoszenie wyników w  szkole 
w  Belgii również odbyło się przez 
nauczanie zdalne. Ta innowacja 
będzie kontynuowana w kolejnych 
przedsięwzięciach.

Maj był miesiącem szczegól-
nym dla Polaków na całym świecie, 
ponieważ obchodziliśmy Dzień 
Flagi, Dzień Polonii i  Polaków za 
Granicą i Święto Konstytucji. Nasi 
uczniowie wzięli udział w  otwar-
tych lekcjach on-line, które łączy-
ły dzieci z  całego świata. Podczas 

CMOLAS Współpraca polsko-belgijska w dobie 
pandemii w Szkole Podstawowej 

w Cmolasie

Nagrody i dyplomy dla uczniów w konkursach realizowanych w ramach pro-
jektu Szkoła 6_0
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zajęć maluszki mogły powtórzyć 
sobie wiedzę o symbolach narodo-
wych i o hymnie Polski, natomiast 
młodzież uczestniczyła w zajęciach 
poświęconych Konstytucji 3 Maja. 
Spotkanie było ilustrowane dzieła-
mi ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go w Warszawie. Udział w lekcjach 
na You Tube był niezwykle cieka-
wy, gdyż uczniowie mogli słuchać 
prowadzących i  wykonywać prace 
związane z  przygotowanym mate-
riałem.

W maju obchodziliśmy również 
Dzień Matki. W  tym niezwykłym 
okresie dzieci składały życzenia 
wszystkim Mamusiom naszych 
uczniów i  partnerskiej szkole 
w  Belgii. Oprócz ciepłych słów, 
kolorowych laurek, młodzi poeci 
napisali kilka wierszy. Oto jeden 
z nich:

Mamo! Ty jesteś jak wiosna,
pomimo trudności uśmiechnięta 
i radosna.
Ty w domu wciąż pracujesz,
Ty sprzątasz i gotujesz
i Ci za to teraz serdecznie podzięku-
ję.

Ty się troszczysz najwięcej
i Ty dla swych dzieci oddałabyś ser-
ce
i choć siwa Twoja głowa
dobrze, że Cię mam, jesteś wyjątko-
wa!

Gabrysia

Głównym celem naszej współ-
pracy jest nauczanie języka pol-
skiego oraz historii Polski. Ważne 
jest też przybliżenie uczniom oj-
czystej kultury i  tradycji. Staramy 
się pomagać dzieciom na drodze 
do dorosłości, w  której, jako doj-
rzali ludzie będą dumni ze swojego 
pochodzenia. Dzięki podejmowa-
nym inicjatywom wśród dzieci 
i  młodzieży rośnie świadomość 
bogactwa obydwu kultur – polskiej 
i belgijskiej. 

Koordynatorzy:
Elżbieta Łagoda, Edyta Urban 

Spotkanie autorskie z panem Michałem Rusinkiem uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Cmolasie oraz Polskiej Szkoły w Belgii.

Recytacja „on line” wierszy uczniów Szkoły Podstawowej w Cmolasie

Kartki wykonane przez uczniów klasy 2 SP Cmolas dla Mam z okazji ich świę-
ta, „ w ramach projektu „Szkoła 6.0”
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W tym roku szkolnym w okresie 
od stycznia do końca  maja 2020r. 
w Niepublicznej Szkole Podstawo-
wej w  Jagodniku była realizowana 
innowacja pedagogiczna z  języka 
angielskiego „Z językiem angiel-
skim ruszamy w  przyszłość” skie-
rowana do uczniów klasy II i  III. 
Realizacja innowacji odbywała się 
w ramach zajęć lekcyjnych i kółek 
z języka angielskiego. 

Realizowane cele to m.in. kształ-
towanie i  rozwijanie u  uczniów 
umiejętności komunikowania się 
w języku angielskim, kształtowanie 
umiejętności współpracy w grupie 

i zespole, wzbogacanie słownictwa, 
rozwijanie umiejętności wykorzy-
stania nowoczesnych technologii, 
podnoszenie motywacji do nauki, 
aktywizacja uczniów, rozwijanie 
postawy ciekawości, otwartości 
i  tolerancji wobec innych kultur, 
rozwijanie umiejętności mówienia 
i słuchania w języku angielskim.

W trakcie zajęć uczniowie 
mieli okazję rozwijać swoje zain-
teresowania, umiejętności języko-
we, poszerzać i  zdobywać nową 
wiedzę, doskonalili wymowę. Po-
szerzali również bierny i  czynny 

zasób słownictwa, umiejętności 
językowe poprzez różnorodne for-
my obcowania z  językiem obcym 
(fragmenty filmów, bajki, piosenki, 
materiały internetowe, prezentacje, 
materiały autentyczne itp.), wyko-
nywali projekty i plakaty związane 
z językiem angielskim oraz kulturą 
krajów anglojęzycznych. Na zaję-
ciach korzystano z  nowoczesnych 
technologii komputerowo-infor-
macyjnych i  stosowano metody 
aktywizujące. Zdobyte umiejętno-
ści z pewnością pomogą im w dal-
szym kształceniu.

Ilona Sekman

JAGODNIK Innowacja pedagogiczna z języka 
angielskiego w NSP w Jagodniku

W dniach od 4.05.2020  r. do 
8.05.2020 r. w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w  Jagodniku obcho-
dzono w sposób zdalny TYDZIEŃ 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 

Uczniowie mieli okazję dowie-
dzieć się wielu cennych informacji 
o  Wielkiej Brytanii. Mogli m.in. 
wyruszyć w  wirtualny spacer po 
Londynie, poznać zabytki, zwycza-
je, informacje związane z  geogra-
fią, historią i  kulturą tego miasta. 
Był to również czas doskonałej 

zabawy. Uczniowie mogli zagrać 
w różnorodne gry i wykonać ćwi-
czenia online. Poznali ciekawe, no-
woczesne i  aktywizujące sposoby 
samodzielnej nauki języka angiel-
skiego i poszerzania swojej wiedzy. 

W tym czasie został również 
ogłoszony konkurs plastyczny ‘A 
trip to Great Britain’ dla oddzia-

łu przedszkolnego oraz uczniów 
klas 1-3. Zadaniem uczestników 
było wykonać pracę plastyczną 
przedstawiająca dowolną atrakcję 
turystyczną, zabytek lub symbol 
Wielkiej Brytanii. Konkurs był 
wspaniałą okazją do zaprezentowa-
nia dziecięcych talentów, kreatyw-
ności i twórczości.

Ilona Sekman

JAGODNIK Tydzień Języka Angielskiego i Szkolny 
Konkurs Plastyczny ‘A trip to Great 

Britain’ w NSP w Jagodniku

Coraz więcej osób bez maseczek 
Przypominamy: w wielu miejscach reżim sanitarny wciąż obowiązuje

Stopniowe znoszenie sanitarnych 
obostrzeń skłoniło wiele osób 

do zdjęcia maseczek także tam, 
gdzie nadal powinny je nosić. 

Problem dotyczy sklepów, dużych 
centrów handlowych czy zbiorowej 

komunikacji. Policja przestrzega 
przed takimi ryzykownymi 
zachowaniami, a Sanepid 

przypomina, że za łamanie 
niektórych przepisów nadal grożą 

kary finansowe!



5

Kwartalnik nr 2/2020

Zapraszamy do zapoznania się z ustaleniami, zasadami i sposobami postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracowników oraz uczestników zajęć wakacyjnych „Lato 2020” w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie na czas epidemii 
SARS CoV 2. Szczegółowy regulamin zajęć LATO z SOKiem dostępny do pobrania na stronie www.sok.cmolas.org
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Od 15 czerwca wznowiona zo-
stała działalność pływalni krytej 
Ośrodka Wypoczynku i  Rekreacji 
w  Cmolasie. Zapraszamy do ak-
tywnego wypoczynku na pływalni. 
Niezwykle istotną informacją jest 
to, że zgodnie z  obecnym stanem 
wiedzy wirusy, w tym grypy i Co-
vid-19, nie mogą być przenoszo-
ne przez wodę basenową. Liczne 
instytucje zdrowia publicznego 
na całym świecie, w  tym WHO 
i CDC, zgodnie podkreślają, że nie 
wykazano dotychczas przypadków 

zakażenia SARS-CoV-2 poprzez 
wodę przeznaczoną do spożycia 
ani wodę do celów rekreacyjnych 
o  kontrolowanej jakości, w  tym 
wodę w  basenach kąpielowych, 
poddawaną uzdatnianiu i  dezyn-
fekcji. Oznacza to, że nie istnie-
je szczególne ryzyko zakażenia 
się na basenie. Baseny są jedny-
mi z  najbezpieczniejszych obiek-
tów użyteczności publicznej pod 
względem sanitarnym. Na naszej 
pływalni zastosowanie mają do-
datkowe środki ostrożności, tzn. ze 

względów zapobiegawczych inten-
syfikujemy nasze działania w  za-
kresie czyszczenia i  dezynfekcji, 
w  szczególności klamek i  uchwy-
tów drzwi, stosując certyfikowane 
środki do dezynfekcji. Aby chronić 
pracowników i  klientów pływalni 
wprowadzone zostały dodatkowe 
środki zapobiegawcze, tj.
- obowiązek utrzymania dystan-

su społecznego - min 2 metry
- obowiązek dezynfekcji rąk 

przed wejściem do obiektu
- obowiązek zakrywania ust 

i  nosa w  strefie od wejścia do 
przebieralni,

- zakaz korzystania z  pływalni 
przez osoby z objawami jakiej-
kolwiek infekcji, przede wszyst-
kim dróg oddechowych

- ograniczenie liczby klientów do 
24
Zapraszamy zatem do korzysta-

nia z usług pływalni krytej. 
OWiR Cmolas

CMOLAS Pływalnia kryta zaprasza
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Przed nadejściem wiosny 
w  NSP w  Jagodniku został ogło-
szony Szkolny Konkurs Plastyczny 
„Zima”, którego celem było m.in. 
uwrażliwienie dzieci na piękno 
przyrody zimą, rozwój wyobraźni 
plastycznej poprzez twórczą in-
terpretację przyrody, stworzenie 
możliwości wymiany doświadczeń 
artystycznych, możliwość zapre-

zentowania i  popularyzowania 
własnej twórczości, poszerzanie 
wiedzy z  zakresu różnych technik 
plastycznych oraz wyrabianie po-
czucia estetyki. Konkurs cieszył 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem uczniów, którzy przygotowali 
piękne i  pomysłowe prace. Każ-

dy uczestnik konkursu otrzymał 
dyplom oraz nagrodę rzeczową. 
Wszystkie prace uczniów znala-
zły się na wystawie w  Gminnej 
Bibliotece Publicznej w  Cmolasie, 
dzięki uprzejmości i dużemu zaan-
gażowaniu ze strony pracowników 
i Dyrekcji Biblioteki. 

Ilona Sekman

JAGODNIK Szkolny Konkurs Plastyczny „Zima” 
w NSP w Jagodniku

Podobnie jak w  ubiegłych la-
tach, przez cały rok szkolny 2019/20 
w  Szkole Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w  Cmolasie 
po raz kolejny trwała akcja zbiórki 
plastikowych nakrętek (PET) pn. 
„Pomagaj razem z  nami”. Dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu 

przede wszystkim uczniów i  ro-
dziców, jak również pracowników 
szkoły, zebraliśmy 420 kilogramów 
nakrętek, które zostały przekaza-
ne na rzecz niepełnosprawnej Mai 
Pyzińskiej z Padwi k. Mielca. Nasi 
uczniowie nie zapomnieli o  akcji 

nawet w  trakcie zawieszenia zajęć 
stacjonarnych w szkole, w związku 
z  epidemią Covid-19. Uzbierane 
nakrętki zostaną zebrane i przeka-
zane w odpowiednim czasie. 

Rokrocznie nasi uczniowie wy-
kazują ogromną otwartość na po-
trzeby drugiego człowieka nie tylko 
w tej, ale również wielu innych ak-
cjach charytatywnych organizowa-
nych w szkole. Jest to bardzo ważne, 
aby od najmłodszych lat kształ-
tować wśród dzieci i  młodzieży 
postawy dostrzegania i  bezintere-
sownej pomocy innym. Staramy 
się, aby uczniowie w naszej szkole 
byli pełni pasji i  zaangażowania, 
kierowali się wrażliwością i  troską 
o  drugiego człowieka. Uczniowie 
chcą nieść bezinteresowną pomoc, 
służąc tak potrzebującym jak i sa-
mym sobie, nie zapominając o se-
niorach, staruszkach i tych, którzy 
niejednokrotnie potrzebują tak 
niewiele, bo tylko krótkiego spo-
tkania, rozmowy, a  czasem tylko 
uśmiechu. To już nie pierwszy raz 
udowodniliśmy, że wspólne dzia-
łanie w  słusznej sprawie przynosi 
określone, pozytywne efekty. Oby 
ludzi dobrych i  otwartych na głos 
potrzebujących nigdy nie zabrakło.

SP Cmolas
Koordynator akcji pedagog 

szkolny - Renata Krakowska

CMOLAS Kolejny rok akcji i kolejne kilogramy 
nakrętek dla Mai



8

Kwartalnik nr 2/2020

Finansoaktywni, to program 
edukacyjny dla uczniów i  na-
uczycieli organizowany przez 
Ministerstwo Finansów. Misja 
tegorocznej edycji brzmi: Pla-
nujemy budżet. W  tym pro-
gramie wzięli udział uczniowie 
klasy VIIIa Szkoły Podstawo-
wej w  Cmolasie. Trzyosobo-
wy zespół: Dominika Czachor, 
Aleksandra Zagroba i  Łukasz 
Lewandowski pod opieką p. 
Marii Bryk opracował projekt, 
który zakłada wybudowanie na 
terenie Cmolasu „Parku Mło-
dzieży”. Park jest doskonale 
przystosowany do potrzeb na-
stolatków i  jego realizacja była-
by spełnieniem naszych marzeń. 
Co prawda przy naszej szkole 
znajduje się plac zabaw, ale ro-
dzice małych dzieci nie są zado-
woleni z obecności nastolatków 
w  tym miejscu. Dużo mówi 
się o  tym, że młodzież głównie 
spędza wolny czas przed kom-

puterem, ale nie otrzymujemy 
nic w  zamian. „Park Młodzie-
ży”, to miejsce, gdzie można by 
miło i  kreatywnie spędzić czas, 
rozwijać się intelektualnie i  fi-
zycznie. Park byłby otwarty po 
południu w  dni powszednie, 
a w godzinach dopołudniowych 
mógłby służyć szkole jako miej-
sce do przeprowadzenia zajęć 
dodatkowych lub świetlicowych 
i  w  ten sposób zarabiałby na 
własne utrzymanie. Projekt nie 
uwzględnia parkingu na pojazdy 
mechaniczne, tylko 22 miejsca 
na rowery. Jest, to dodatkowa 
zachęta do aktywności fizycz-
nej. Lokalizacja w  centrum wsi 
czyni dostępnym park dla całej 
społeczności lokalnej. Park kusi, 
aby oderwać się od komputera, 
spotkać się z  przyjaciółmi przy 
ognisku, pograć w  planszówki, 
ping-ponga, siatkówkę plażo-
wą, sprawdzić swoją sprawność 

na rampie i tyrolce. Monitoring 
i oświetlenie zapewni wszystkim 
bezpieczeństwo, a  zaplanowana 
zieleń lasu uprzyjemni pobyt na 
terenie parku. 

Niestety z powodu pandemii 
wyniki konkursu zostaną poda-
ne dopiero w listopadzie 2020 r. 
Ale już dzisiaj chcielibyśmy się 
podzielić tym pomysłem z  całą 
społecznością lokalną. Liczymy, 
że inwestycja spodoba się rów-
nież dorosłej części naszej Małej 
Ojczyzny.

SP Cmolas

CMOLAS Finansoaktywni, 
misja: Planujemy budżet
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Uczniowie z  SP w  Ostrowach 
Tuszowskich oprócz nauki rozwi-
jają swoje zdolności i umiejętności. 
Robią ciekawe prace plastyczno-
-techniczne, piszą wiersze. Oto 
niektóre z nich:
NUDA
Cóż tu robić
gdy jest wolne?
Czas do szkoły?
Czy też drzemkę?
Co tu robić spytam mamę?
Kiedy nuda nas dopadnie.
Może rower czy też wrotki?
Może piasek i łopatka,
aż zdobędę medal dziadka.
Mama krzyczy: sprzątać pokój!
a mi zawsze burczy w brzuchu.
Gdy jest wolne czas na nudę
i do garnka wsadzić muchę.
A ta mucha, mnie nie słucha
I wlatuje mi do ucha

Anastazja kl 3

W DOMU
Wie to każdy Maciej
Wie to każda Anna
Zostajemy w domu
Bo jest kwarantanna.
Trochę się uczymy
Czasem się bawimy
Aby czasu nie marnować chętnie 
coś robimy.
Chociaż świat się zmienia
mamy swe marzenia
Nie będziemy już próżnować- wy-
gonimy lenia.
W domu czasem nudno,
czasem jest wesoło
Choć to dziwnie może zabrzmieć:
Tęsknimy za szkołą!

W MOJEJ RODZINIE
W domu miesiąc już siedzimy
Bo się koronawirusa boimy.
Mama piecze chleb bułeczki
Tata wędzi nam szyneczki.
Z bratem fajnie się bawimy i się
Wcale nie nudzimy
Zadania odrabiam w domu,
bo do szkoły nie wolno wejść niko-
mu
Jak to się skończy i  z  domu wyj-
dziemy
To na wycieczkę z mamą, tatą i bra-
tem pojedziemy.

Bartek kl 3

KORONAWIRUS
Do szkoły nie chodzimy,
tylko w domu siedzimy.
Zadania odrabiamy,
czasami nie wyrabiamy.
W domu się kisimy,
różne prace na technikę,
plastykę robimy.
Tam palma, zajączek, baranek
skaczą mi w głowie przez cały ra-
nek.
Więc już nie świrujemy
tylko za lekcje online się bierzemy.

Gabrysia kl 3

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich 

przebywając w domu 
nie marnowali czasu
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Już od wielu lat w Szkole Podsta-
wowej w  Ostrowach Tuszowskich 
panował zwyczaj robienia palm czy 
na zajęciach plastyczno-technicz-
nych czy w formie konkursu.

Zawsze spotykało się to z rado-
ścią podczas wykonywania tej pra-
cy. Z uwagi na panująca epidemię 

Palma wielkanocna – gałązka pal-
my lub wierzby bądź wiązanka żywych 
i  suszonych roślin przygotowywana 
przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy i święcona podczas 
uroczystości Niedzieli Palmowej.

Palma wielkanocna ma być koloro-
wa jak wiosna. Ma też dawać nadzieję, 
bo nadzieja rodzi się wiosną, jak przyro-
da budzi się do życia. Rdzeniem palmy 
może być prosty patyk, kijek. W palmie 
znajdują się nie tylko gałązki wierzby 
z rozwiniętymi kotkami. Kto chce ją sam 
zrobić, może przystroić ją bukszpanem, 
żonkilami, krokusami, gałązkami malin, 
porzeczek oraz iglaków, a także suszony-
mi kwiatami, kłosami, trawami.

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Palma wielkanocna – Szkoła 
Podstawowa w Ostrowach 

Tuszowskich
w  tym roku było trochę inaczej. 
Uczniowie szkoły zrobili je jed-
nak i z racji świąt przystroili nimi 
domy. Wszyscy bardzo się starali. 
Efekt był oszałamiający! 

SP Ostrowy Tuszowskie
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Dzieci z  oddziału przedszkol-
nego ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich realizo-
wały w nauczaniu zdalnym temat „ 
Powrót ptaków.” Głównym boha-
terem zajęć był Bocian. Ulubiony 
ptak Polaków i duma naszego kra-
ju. Okazało się, że ¼ z ponad 2000 
tysięcy bocianów mieszka właśnie 
w naszym kraju. Dlatego też Polska 
stała się symbolem bocianów. Lek-
cja zdalna była okazją do zwróce-
nia uwagi na szczególne miejsce, 
jakie bociany zajmują w  polskiej 
kulturze i  krajobrazie, a  także na 
zagrożenia i potrzeby ochrony tych 
ptaków.

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Powroty ptaków
W tym dniu dzieci poznały 

wiele ciekawostek o  tych ptakach, 
o zagrożeniach i sposobach ochro-
ny tego gatunku. Wykonując pracę 
plastyczną wyraziły jak z utęsknie-

niem czekają na powrót bociana do 
gniazda w okolicach szkoły. 

SP Ostrowy Tuszowskie
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w  praktyczny sposób mogły wy-
korzystać zdobytą wiedzę wyko-
nując ciekawe prace plastyczne 
przestrzenne, np. makiety, stworki 
i  kwiaty, które z  dumą prezentu-
ją na zdjęciach. To dzień owocny 

i pełen wrażeń. Mamy nadzieję, że 
akcja przyczyni się do wyrobienia 
nawyków dbania o nasze środowi-
sko.

SP Ostrowy Tuszowskie
22 kwietnia 2020  r. obchodzi-

my DZIEŃ ZIEMI znany też jako 
Światowy Dzień Ziemi. To nazwa 
akcji prowadzonych corocznie 
wiosną, których celem jest pro-
mowanie postaw ekologicznych. 
Jesteśmy mieszkańcami tej plane-
ty, dlatego każdy z  nas powinien 
czuć się odpowiedzialny za jej stan. 
Nasze życie jest od niej uzależnio-
ne. Ziemia nas żywi oraz stanowi 
istotę naszej egzystencji - naszej 
i  naszych dzieci. Z  tego powodu 
musimy o  nią dbać, nie tylko 22 
kwietnia, ale w każdy dzień.

To największe ekologiczne 
święto obchodziły dzieci z Oddzia-
łu Przedszkolnego i uczniowie na-
szej szkoły z klas I-III. Już od rana 
z  radością przygotowywały z  ro-
dzicami garderobę lub jej elementy 
w  kolorze zielonym, jako znak, że 
są Przyjacielami Ziemi.

Dzieci poprzez naukę, zaba-
wę i  różnorodne metody: filmiki 
edukacyjne, quizy, rebusy i piosen-
ki przybliżyły sobie ciekawostki 
o dobrodziejstwach jakie daje nam 
planeta Ziemia, a także niebezpie-
czeństwa jej zagrażające i  działa-
nia, które mają przyczynić się do 
tego, aby Planeta Ziemia była zdro-
wa, czysta i pachnąca.

Tego dnia wszystkie dzieci 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

„Zielony kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje” 
w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich
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Aktualna sytuacja epidemiolo-
giczna w  naszym kraju wymusza 
na nas pewne ograniczenia w pro-
wadzonej przez nas działalno-
ści. Informujemy, że działalność 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Cmolasie oraz filii w Ostrowach 
Tuszowskich, Porębach Dymar-
skich oraz w  Trzęsówce ograni-
czona jest tylko do oddawania 
i  wypożyczania książek, pozostałe 
usługi, tj. ksero, wydruk, czytelnia 
internetowa będą niedostępne do 
odwołania. Również bezpośred-
ni dostęp do regałów z  książkami 
dla czytelników jest niedostępny, 
co za tym idzie nie można prze-
glądać i  wybierać interesujących 
pozycji książkowych w  tradycyjny 
sposób. W  związku z  tym zachę-
camy wszystkich czytelników do 
skorzystania z  naszego katalogu 
online i  zamawiania tam konkret-
nych pozycji książkowych. Katalog 
jest dostępny na stronie interneto-
wej bibliotekacmolas.pl w  zakład-
ce katalogi online. Zamówienia 
na książki można składać również 

poprzez aplikację Messenger na 
funpage’u Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w  Cmolasie, telefonicznie 
pod numerami telefonów: 

 – GBP Cmolas – 172837725
 – Filia Ostrowy Tuszowskie – 

516901350
 – Filia Poręby Dymarskie – 

783656452
 – Filia Trzęsówka – 500101872
 – Mailowo:
 – GBP Cmolas – biblcmolas@

wp.pl
 – Filia Ostrowy Tuszowskie – bi-

bltuszowskie@wp.pl
 – Filia Poręby Dymarskie – bibl-

dymarskie@wp.pl
 – Filia Trzęsówka – bibltrzesow-

ka@wp.pl
Lub poprzez spisanie listy ty-

tułów na kartce bądź przekazanie 
zamówienia ustnie bibliotekarzo-
wi – realizacja zamówienia w ciągu 
godziny. Zgodnie z  obostrzeniami 
panującymi w  naszym kraju czy-
telnicy przychodzący do biblio-
teki mają obowiązek zasłonięcia 
ust i nosa (maseczka, chusta, itp.), 

zalecane jest również osłonięcie 
dłoni (rękawiczki) lub dezynfek-
cja płynem znajdującym się przy 
drzwiach. Liczba osób znajdują-
cych się jednorazowo w bibliotece 
jest ograniczona oraz zachować 
należy bezpieczny dystans, min 2 
metry. Przepraszamy za utrudnie-
nia i  prosimy o  wyrozumiałość, 
ponieważ robimy to dla Waszego 
i naszego bezpieczeństwa. 

Informujemy również, że w se-
zonie wakacyjnym Gminna Bi-
blioteka Publiczna w  Cmolasie 
zamknięta będzie tylko przez jeden 
tydzień od 10 do 14 sierpnia, nato-
miast Filia w  Ostrowach Tuszow-
skich i  Trzęsówce zamknięte będą 
w miesiącu sierpniu, a Filia w Po-
rębach Dymarskich zamknięta bę-
dzie na przełomie lipca i  sierpnia. 
Dokładniejsze informacje dostęp-
ne będą na stronie internetowej 
biblioteki oraz na funpage’u na Fa-
cebooku. 

GBP w Cmolasie

CMOLAS Biblioteka po nowemu
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Uczennica z  Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w  Jagodni-
ku brała udział w III Powiatowym 
konkursie piosenki pt. „Z dedy-
kacją dla mojej Mamy” zorgani-
zowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i  Rekreacji w  Ra-
niżowie, który odbył się 29  maja 
2020r. 

Szkołę w Jagodniku reprezento-
wała uczennica klasy „0” Klaudia 
Flis, która zaśpiewała piosenkę pt. 
„Kocham Cię ti amo je t’aime”. Wy-
jątkowy repertuar i  piękne wyko-
nanie zostało docenione przez jury, 
które przyznało Klaudii III miejsce 
w kategorii przedszkola.

Gratulujemy naszej uczennicy 
oraz życzymy dalszych sukcesów.

NSP Jagodnik

JAGODNIK III Powiatowy konkurs piosenki 
pt. „Z dedykacją dla mojej Mamy”

Szkolny konkurs poetycki re-
alizowany w  ramach programu 
,,Znajdź właściwe rozwiązanie” był 
przeznaczony dla uczniów klas V – 
VIII Szkoły Podstawowej im. prof. 
J. Czekanowskiego w  Cmolasie. 
Polegał napisaniu wierszy na temat 
życia wolnego od uzależnień i  ra-
dości płynącej z tej wolności.

Zgłębianie tematyki profilak-
tycznej i  wyrażanie jej w  arty-
stycznej formie jest dobrem, które 
będzie procentować w przyszłości, 
pomaga młodym ludziom dokony-
wać odpowiedzialnych wyborów, 
by pozostać sobą, niezależnie od 
tego, co myślą inni lub do czego 
namawiają.

Komisja konkursowa posta-
nowiła przyznać wyróżnienia 10 
autorom wierszy i  nagrodzić ich 
dodatkową pracę ocenami celują-
cymi z języka polskiego i 20 punk-
tami z zachowania.

Oto lista wyróżnionych:
1) Klaudia Chmielewska – kl. V
2) Antonina Wrzask – kl. V

3) Oliwia Mokrzycka – kl. V
4) Kacper Zagroba – kl. V
5) Patrycja Jadach – kl. VI
6) Konrad Wilk – kl. VI
7) Daria Misiak – kl. VII

8) Konrad Burek - kl. VII
9) Aleksandra Zagroba – kl. VIII
10) Gabriela Miroś – kl. VIII

Gratulujemy!
SP Cmolas

CMOLAS Szczęśliwi i wolni od uzależnień
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Od wielu lat nasi Czytelnicy 
przekazują swoje książki w  darze 
do biblioteki. Wielokrotnie przy 
tej okazji padają pytania o  rodzaj 
książek potrzebnych w naszej pla-
cówce oraz w  jaki sposób zostaną 
one zagospodarowane. Cieszymy 
się z  każdego ofiarowanego tomu, 
wszystkie starannie przeglądamy 
i  segregujemy kierując się zasadą, 
aby do biblioteki trafiały tylko te 
pozycje, które z przyjemnością nasi 
czytelnicy będą wypożyczać do 
domu. Pozycje, których nie posia-
damy, są kierowane do działu gro-
madzenia, gdzie po opracowaniu 

i wpisaniu do księgi inwentarzowej 
trafiają na półki biblioteczne.

 W ostatnim czasie kolejni dar-
czyńcy przekazali swoje książki do 
naszej biblioteki, a  byli to zarów-
no najmłodsi, Aleksandra i  Basia, 
które podarowały piękną kolekcję 
książek o  Maszy i  niedźwiedziu, 
Bartosz przekazał ciekawe pozycje 
z literatury młodzieżowej, jak rów-
nież dorośli. Pan Krzysztof ofiaro-
wał ponad 150 pozycji literatury 
dla dorosłych z gatunku kryminału 
i sensacji. 

Cieszy nas fakt, że w naszej Bi-
bliotece obsługujemy na co dzień 

ludzi, którym zasób biblioteczny 
nie jest obojętny i potrafią podzie-
lić się tym co posiadają . Takie miłe 
historie pozostają w naszej pamię-
ci, a podarowane książki z pewno-
ścią służyć będą przez długie lata 
innym czytelnikom.

Dzięki takiej życzliwości i ofiar-
ności wypożyczalnie dla dorosłych 
i  dzieci oraz filii wzbogaciły swój 
księgozbiór o wiele cennych pozy-
cji, dając naszym użytkownikom 
większą możliwość wyboru odpo-
wiedniej literatury. Bardzo sobie 
cenimy ten odruch serca.

Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie pragną podziękować 
wszystkim Ofiarodawcom, którzy przekazali książki na rzecz naszej placówki.

CMOLAS Podziękowanie dla darczyńców

Miniony czas zajęć organizowa-
nych w  roku szkolnym 2019/2020 
w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Cmolasie był z pewnością wy-
jątkowy, chociaż nie do końca taki, 
jakbyśmy tego oczekiwali. Sytuacja 
związana z epidemią koronawirusa 
spowodowała wcześniejsze prze-
rwanie zajęć dla dzieci i młodzieży, 
która w tym roku tak licznie zapi-
sała się do zorganizowanych przez 
SOK grup tematycznych. W  zaję-
ciach organizowanych w Cmolasie 
łącznie udział wzięło 165 uczestni-
ków w  grupach: tanecznych, pla-
stycznych, teatralnych, szachowych 
oraz gier planszowych. W  WDK 
Trzęsówce 14 uczestników nale-
żało do grupy tanecznej. Ponadto 

w  Samorządowych Ośrodku Kul-
tury w Cmolasie działały dwie gru-
py skierowane do osób dorosłych 
i  były to grupa fitness oraz grupa 
artystyczno-rękodzielnicza Art 
Passion.

Dla uczestników zajęć należą-
cych do grup dziecięcych Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Cmolasie 
przygotował pamiątkowe dyplomy 
za udział oraz drobne upominki 
w postaci pluszaków.

Wszystkim Uczestnikom oraz 
Instruktorom prowadzącym, ser-
decznie dziękujemy za współpra-
cę i  zaangażowanie w  realizację 
niezapomnianych i  rozwijających 
zdolności zajęć. Mamy nadzieję na 
spotkanie w  kolejnym roku szkol-
nym 2020/2021. 

SOK Cmolas

CMOLAS Zakończenie roku w SOKu
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Dzień Matki i  Dzień Ojca to 
dwa magiczne święta. Dzieci za-
równo te maleńkie, jak i te starsze 
składają swoim rodzicom życzenia, 

dają kwiaty i  prezenty, dziękując 
w ten sposób za trud wychowania 
i bezgraniczną miłość.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Hadykówce, choć w  nietypo-
wy sposób, bo wirtualnie, także to 
uczynili. Słowem i piosenką, a tak-

że poprzez swój talent plastyczny 
wyrazili wdzięczność za matczyną 
dobroć i cierpliwość, za serce, które 
tak wiele rozumie i tak wspaniało-
myślnie wybacza, a  także za mą-
drość i ojcowski autorytet.

SP w Hadykówce

HADYKÓWKA

„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą 
i z wielu względów najważniejszą…” – Św. Jan Paweł II

Święty Jan Paweł II – 18 maja 
2020 roku, to imię wspomina cały 
świat i upamiętnia na różne spo-
soby. Przywołujemy wspomnie-
nie Jana Pawła II w 100. rocznicę 
jego urodzin. Wiele osób miało 
z  nim codzienny kontakt, inni 
– w  którymś momencie swojego 
życia – spotkali go na swej dro-
dze, część oglądała go jedynie 
za pośrednictwem transmisji 
telewizyjnych, a  dzisiejsi nasto-
latkowie i dzieci mogą poznać tę 
szczególną postać już tylko dzięki 
opowieściom najbliższych, mate-
riałom archiwalnym, filmom, czy 
poprzez twórczość i  publikacje, 
jakie wyszły spod ręki samego 

papieża. Z pewnością jednak, ze-
tknięcie z postacią Jana Pawła II 
pozostawia w człowieku ślad, któ-
ry w  znacznej mierze każdemu 
z nas pokazuje dziś, jak upamięt-
nić tego polskiego duchownego, 
którego Boskie drogowskazy za-
prowadziły do Rzymu, gdzie na 
prawie 27 lat objął tron Stolicy 
Apostolskiej.

Msze święte, wspominanie, czy-
tanie dzieł, koncerty, odwiedzanie 
miejsc związanych z Janem Pawłem 
II, zaduma przy jego pomnikach to 
ważne i  namacalne oznaki naszej 
pamięci o  Świętym. Warto jednak 
w  ciszy serca zadać sobie pytanie: 
Kim dla mnie był Jan Paweł II? Co 
w jego życiu, działalności, relacjach 
z  innymi wywarło na mnie zna-

czący wpływ? Jaki pierwszy obraz 
ukazuje mi się przed oczami na 
dźwięk słów Święty Jan Paweł II? 
Być może odpowiedzi na te pyta-
nia podpowiedzą nam, w jaki spo-
sób indywidualnie podziękować 
za życie Karola Wojtyły, ojcowską 
miłość, opiekę i  naukę dla świata 
papieża Jana Pawła II oraz orędow-
nictwo i  łaski otrzymane za spra-
wą Świętego. Jeśli widzę go jako 
niestrudzonego, wytrwałego wę-
drowca, mogę jak on każdego dnia 
z ufnością pokonywać swoją drogę. 
Kiedy mój pierwszy obraz dotyczy 
papieża nieustającego w  poszuki-
waniu płaszczyzn porozumienia 
między ludźmi, religiami, syste-
mami politycznymi, mogę starać 

HADYKÓWKA

„[…] Dzisiaj na Bożej hali gazdujesz i szlak do nieba 
nam wskazujesz […]”
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się pielęgnować relacje z  osobami 
wokół mnie…

Osobiste, rodzinne upamięt-
nienie tej ważnej rocznicy powin-
no wybrzmieć szczególnie mocno 
w obecnym czasie, kiedy „normal-
ność” została tak silnie zachwiana. 
Niech wyrazy i słowa podziękowa-
nia popłyną od każdego z nas, aby 
połączyć się w  wielką modlitwę 
dziękczynną.

Nasza hadykowska społecz-
ność szkolna, pomimo trudnych 
warunków wywołanych pande-
mią, pragnęła uczcić 100. rocznicę 
urodzin Wielkiego Polaka, dlatego 
w  miejscowej kaplicy pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, w pią-
tek 15 maja 2020 r., odbyła się msza 
św. podczas której Rada Rodziców 
naszej szkoły złożyła kwiaty pod 
obrazem Świętego Jana Pawła II 
oraz przygotowała wystawę prac 
poświęconych tej szczególnej po-
staci. Również dzieci i  młodzież 
Szkoły Podstawowej w Hadykówce 
pod opieką nauczycieli zaangażo-
wały się w  jubileuszowe obchody. 
Uczniowie klas I- III wraz z  wy-

chowawczyniami: panią Moniką 
Kosiorowską – Puk i  panią Mo-
niką Dworak przygotowali hasło: 
Pamiętamy. Jan Paweł II – Nasz 
Święty. Dzieci wykonały piękne 
prace plastyczne, ukazujące różne 
aspekty życia i  działalności papie-
ża, do których swoją cegiełkę do-
łożyli wychowankowie oddziału 
przedszkolnego z  naszej placówki 
pod opieką pani Katarzyny Ma-
ciąg. Dodatkowo dzieci z  klasy II 
i  III napisały wiersze, które sta-
nowią obraz życia Jana Pawła II, 
są podziękowaniem, życzeniami 
i  prośbą o  czuwanie nad nami. 
Z  pomocą współczesnych narzę-
dzi informatycznych, możliwe było 
również nagranie występów wo-
kalno- instrumentalnych naszych 
uczniów prezentujących ulubio-
ną religijną pieśń Jana Pawła II – 
„Barkę”, które koordynowała pani 
Urszula Dziuba oraz pani Monika 
Kosiorowska- Puk, która przygoto-
wała też prezentację ukazującą całe 
wydarzenie. Ta nietypowa „aka-
demia” niech będzie wyrazem na-

szej pamięci i podziękowaniem za 
obecność w  historii naszej Ojczy-
zny i świata Świętego Jana Pawła II. 
Parafrazując słowa piosenki, Drogi 
Ojcze Święty:

[…] W swoje ramiona świat 
cały weź,

to co słabe miłością ulecz […]
zawołaj raz jeszcze

Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi ziemię.

Monika Dworak, SP w Hadykówce

Autor: Bartek W.Autor: Wiktor R.
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Rozwiń skrzydła, orle biały –
i koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
w sercach naszych miłość wznieć!

Każdego roku o tej porze łączy-
liśmy się w radosnym świętowaniu 
2 maja – Dnia Flagi oraz 3 maja - 
Święta Konstytucji Trzeciego Maja. 
Apel z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja jest wpisany 
w coroczny kalendarz uroczystości 
Szkoły Podstawowej w  Hadyków-
ce. Trudny czas pandemii koro-
nawirusa wymusił wiele zmian 
w naszym życiu osobistym, ale tak-
że szkolnym. Przeżywamy kolejne 
ważne wydarzenia z dala od siebie. 
Przypomnijmy je sobie.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej został ustanowiony 
przez Sejm w 2004 roku jako 

święto państwowe 2 maja
To dzień pamięci i  szacunku 

wobec naszych barw narodowych, 
ale także – a może przede wszyst-
kim – wobec Polski. Flaga biało-
-czerwona jest świadkiem ciągłości 
polskiej historii. Określa naszą toż-
samość i przynależność, a także jest 
znakiem jedności naszego narodu. 
W jej barwach wyraża się prawość, 
poczucie godności i honoru, a tak-
że poświęcenie i gotowość służenia 
krajowi. 2 maja to także Światowy 
Dzień Polonii i Polaków za Grani-
cą.

3 maja: Święto Narodowe 
Trzeciego Maja – 229 rocznica 

uchwalenia Konstytucji 
3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierw-
szą pisaną konstytucją w  Europie 
i  drugą – po amerykańskiej –  
na świecie, regulującą organiza-
cję władz państwowych, prawa 
i obowiązki obywateli. Uchwalony 
3 maja 1791 r. akt prawny powstał 
przy współpracy posłów Sejmu 
Wielkiego i  wspierającego ich 
środowiska, zawierał wizję i  pro-
gram budowy nowoczesnego pań-
stwa i  społeczeństwa. Konstytucja 
3  maja m.in. zmieniła ustrój pań-
stwa na monarchię dziedziczną, 
ograniczyła znacząco demokrację 
szlachecką, wprowadziła politycz-
ne zrównanie mieszczan i szlachty 
oraz zapewniła chłopom ochronę 
państwa. Konstytucja zniosła też 
formalnie liberum veto.

Rocznice uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja obchodzili polscy 
patrioci uroczyście już podczas roz-
biorów, pomimo represji i  sprze-
ciwu zaborców. Wielkim świętem 
państwowym, rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja była w okresie 
międzywojennym. Po II wojnie 
światowej, w  nowej rzeczywisto-
ści zaprzestano obchodzenia tej 
rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 
roku Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej zdecydował przywrócić jako 
święto państwowe dzień 3 Maja  
tj. rocznicę uchwalenia pierwszej 
polskiej Konstytucji w 1791 roku.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Hadykówce nie zapomnieli 
o tym dniu. Zdalnie uczestniczy-
li w projekcie „Świętuj w domu”. 
Celem projektu było propagowanie 
wśród uczniów postaw oraz treści 
patriotycznych i  obywatelskich, 
powiązanie tradycji z  dniem dzi-
siejszym; utrwalenie wiedzy o Kon-
stytucji, symbolach narodowych. 
Uczniowie zdalnie oglądali filmy 
o  Konstytucji 3 Maja i  reformach 
Sejmu Wielkiego oraz historii fla-
gi polskiej. Mogli w  ramach pro-
jektu napisać wiersz o Konstytucji 
3 Maja i  fladze państwowej, wy-
konać własnoręcznie flagę Polski, 
napisać referat wykonać prezen-
tację multimedialną, plakat. Nasi 
wychowankowie popisali się swoją 
kreatywnością i talentem plastycz-
nym. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w projekcie! 

ZK, SP Hadykówka

HADYKÓWKA Majowe świętowanie
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Drodzy mieszkańcy
Mając na uwadze zmiany 

w  przepisach oraz zaspokajanie 
najważniejszych potrzeb miesz-
kańców gminy, a  nade wszystko 
zdrowie mieszkańców i pracowni-
ków urzędu, Wójt Gminy Cmolas 
Pan Eugeniusz Galek podtrzymuje 
decyzję o  otwarciu urzędu w  do-
tychczasowej formie. Obsługa 
klientów prowadzona jest na par-
terze budynku, tam też dostępne 
są najpotrzebniejsze druki. Przy-
ciskiem domofonu przywołuje 
się pracownika merytorycznego, 
który udzielał będzie stosownych 
wyjaśnień lub załatwiał sprawę. 
Zachęcamy do telefonicznego 
kontaktu z pracownikami urzędu, 
co pozwoli na zapoznanie się ze 
sprawą, zgromadzenie potrzeb-
nych dokumentów a  docelowo 
przyspieszy załatwienie sprawy. 

Zapraszamy także do załatwia-
nia spraw drogą elektroniczną 
poprzez platformę e-PUAP a  sto-
sowne druki znajdą Państwo na 
stronie BIP Cmolas pod adresem: 
cmolas.biuletyn.net.

Prosimy jednocześnie Państwa 
o  wyrozumiałość dla przyjętego 
sposobu postępowania. Zmu-
sza nas do tego obecna sytuacja 
epidemiologiczna w  Polsce oraz 
zalecenia służb sanitarnych doty-
czące rozprzestrzeniania się wi-
rusa SARS-CoV-2 aby skutecznie 
chronić klientów urzędu i  jego 
pracowników.

Nigdy nie zamknęliśmy całko-
wicie urzędu dla klientów, nawet 
w tym najbardziej gorącym kwiet-
niowo-majowym okresie. Gdy tyl-
ko sytuacja epidemiologiczna się 
poprawi na pewno w pełni otwo-

rzymy ponownie urząd dla Swoich 
klientów. Trzeba mieć świado-
mość, że  nawet jeden pracownik 
urzędu zarażony wirusem spowo-
duje zamknięcie całego urzędu na 
okres co najmniej 2 tygodni.

Ponadto proszę Państwa o prze-
strzeganie wymogów w  zakresie 
działań profilaktycznych wynika-
jących z  przepisów prawa. Ważne 
też, aby w  tym szczególnym, nie-
łatwym czasie zwracać uwagę na 
problemy, trudności w  naszym 
najbliższym otoczeniu, szcze-
gólnie dotyczy to osób starszych 
lub samotnych. Bądźmy wrażliwi 
i  każdy taki przypadek prosimy 
zgłaszać do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Cmolasie 
bądź do Urzędu Gminy Cmolas.

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas

Prawidłowo oznakowane po-
sesje to komfort w  poruszaniu się 
mieszkańców czy przyjezdnych, 
których priorytetem jest spraw-
ne i  szybkie dotarcie pod wska-

zany adres. Poręby Dymarskie to 
wioska położona wśród łąk i  la-
sów stanowiąca jedną z  najwięk-
szych obszarowo miejscowości 
powiatu. Osadnictwo na tym te-

renie przybrało cha-
rakter rozrzuconych, 
k i lkuzagrodowych 
osad (przysiółków), 
co w znaczący sposób 
utrudnia lokalizację 
poszczególnych do-
mostw. 

Na świetny pomysł 
wpadli mieszkańcy 
Porąb Dymarskich, 
miejscowości gdzie 
lokalizacja określone-
go numeru stanowi 
nie lada wyzwanie. 
Celem uporządko-
wania przestrzeni, 
w  której poruszają 

się mieszkańcy a  także znajdują 
się instytucje takie, jak: straż po-
żarna, pogotowie, policja, urząd 
pocztowy, firmy kurierskie, służby 
techniczne oraz firmy odbierają-
ce śmieci, w  miejscowości Poręby 
Dymarskie zostały zamontowane 
drogowskazy z  numeracją posesji, 
których zlokalizowanie uznaje się 
za utrudnione. Tablice z  nazwami 
ulic na słupkach są sprawdzonym 
sposobem poprawiającym komu-
nikację i  wizerunek miejscowości. 
Informacyjne tabliczki wskazu-
ją następujące lokalizacje: Ruda, 
Pniaki, Podrzecze, Dziuby, Dymar-
ka, Czachory, Pyryty, Wielkie Pole, 
Jeziórek, Zakarczmie, Micki, Bom-
bówka, Zdziary, Grabie, Zięby, Se-
rafiny, Czachorówka, Dziedzice. 

Zakup sfinansowany ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego na rok 
2020.

UG Cmolas

PORĘBY DYMARSKIE Poznajmy Poręby Dymarskie
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We wcześniejszym wydaniu 
kwartalnika „Panoramy” wspo-
minaliśmy o  rozpoczętej budowie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Cmolasie. 
Głównym celem tego przedsięwzię-
cia jest poprawa środowiskowych 
warunków życia mieszkańców 
poprzez zwiększenie efektywności 
systemu gospodarowania odpada-
mi na terenie gminy Cmolas. 

W celu krótkiego przypo-
mnienia budowa inwestycji zosta-
ła rozpoczęta 8 stycznia 2020  r., 
a  jej zakończenie planowane jest 
na początek drugiego kwartału 
2021 roku. Prace wykonywane są 
przez firmę budowlaną REMBISZ 
Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 
36-130 Raniżów. Realizowana in-
westycja została podzielona na 
kilka istotnych etapów, które obej-
mują poszczególne roboty budow-
lane, sanitarne i elektryczne. 

Pierwszy etap realizowanej in-
westycji został już zakończony 
i  odebrany dnia 1 kwietnia 2020 
roku. Ta części inwestycji obejmo-
wała swoim zakresie roboty ziemne, 

a  także ławy i  stopy fundamento-
we wykonane jako monolityczne 
żelbetowe z  betonu klasy C16/20 
(B20) na warstwie podkładowej 
grubości min. 10 cm z betonu klasy 
C8/10 (B10) na gruncie rodzimym, 
ściany fundamentowe wykonane 
również jako monolityczne żelbe-
towe z betonu klasy C16/20 (B20). 
Ponadto zadanie obejmowało po-
wstanie ścian zewnętrznych dwu-
warstwowych i jednowarstwowych 
z bloczków z betonu komórkowego 
gr. 24cm o  gęstości min. 600 kg/
m3, ścian wewnętrznych nośnych 
z bloczków z betonu komórkowego 
gr. 24cm oraz wewnętrznych dzia-
łowych gr. 12cm o  gęstości min. 
600 kg/m3. Wykonano również 
strop gęstożebrowy TERIVA 4.0/2 
o wysokości konstrukcyjnej 30 cm 
i  rozstawie osiowym belek 60 cm. 
Dach dwuspadowy o  konstrukcji 
drewnianej kryty blachą trapezową 
wyposażony w  trzy kominy wen-
tylacyjne z  keramzytowych pusta-
ków wentylacyjnych. W  ramach 
powyższych działań powstał budy-

nek socjalno-bytowy na potrzeby 
PSZOK-u. 

Wartość robót na tym etapie 
wyniosła 201 554, 96 zł. 

W kolejnych etapach planowa-
ne jest wybudowanie stalowej wiaty 
jednokondygnacyjnej w  kształcie 
litery L o  konstrukcji ramowej 
z  dwuteowników posadowiona na 
stopach fundamentowych i  jed-
nospadowym dachu kryty blachą 
trapezową. Również zostanie wy-
konane zagospodarowanie terenu 
wokół nowo powstałych obiektów 
poprzez odpowiednie utwardzenie 
terenów dojazdowych, ogrodzenie 
czy zastosowanie zieleni. 

Całkowita wartość projektu: 
1 115 000, 00 zł

Realizacja inwestycji współfi-
nansowana przez Unię Europej-
ską z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020 
w kwocie 770 000, 00 zł.

UG Cmolas

CMOLAS Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych
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inwestycji jednym z  pierwszych 
etapów jest przystąpienie do opra-
cowania dokumentacji projekto-
wej. 

 W  wyniku przeprowadzenie 
postępowania o  udzieleniu za-
mówienia publicznego w  trybie 
przetargu nieograniczonego na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej zostały podpisane umowy na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na zadania:
1) Przebudowa drogi gminnej 

Grabie-Poręby Dymarskie 
2) Przebudowa drogi Toporów-

-Fraszki 
3) Budowa chodnika przy drodze 

serwisowej w Cmolasie 

4) Przebudowa drogi gminnej Ja-
godnik-Jamnica- Trzęsówka 

5) Przebudowa drogi na osiedlu 
Pańskie Pola (wraz z  budową 
chodnika) 

Ukończenie etapu tworze-
nia dokumentacji projektowej 
planowane jest na bieżący rok. 
Jako że cała procedura realizacji 
inwestycji jest procesem długo-
okresowym, pracochłonnych 
i  składa się z  wielu etapów to 
na ukończenie budowy i możli-
wość korzystania z powyższych 
przedsięwzięć będziemy musieli 
jeszcze poczekać.

UG Cmolas

Rozwój motoryzacji i  związa-
ny z  nimi wzrost liczby pojazdów 
powoduje konieczność tworzenia 
nowej infrastruktury drogowej ale 
i również modernizację istniejącej. 
Planowane inwestycje budowla-
ne wymagają określonych działań 
i czynności, które mają na celu cał-
kowitą realizację, czyli ukończenie 
danego przedsięwzięcia budowla-
nego. Proces inwestycyjny ma kil-
ka następujących po sobie etapów, 
a jego złożoność sprawia, że prak-
tycznie każda inwestycja stanowi 
naprawdę spore wyzwanie dla in-
westora. 

Biorąc pod uwagę czasochłon-
ność i  wieloetapowość realizacji 

GMINA CMOLAS Prace projektowe 

GMINA CMOLAS Infrastruktura drogowa
Nieodłączonym elementem 

prawidłowego funkcjonowania 
systemu komunikacyjnego jest 
infrastruktura drogowa, która 
w  znaczący sposób przyczynia się 
do lokalnego rozwoju. Ważnym 
aspektem kreowania przestrzeni 
publicznej jest również zapewnie-
nie bezpieczeństwa uczestnikom 
ruchu drogowego poprzez uzu-
pełnianie infrastruktury w  odpo-
wiednio dostosowane chodniki. 
W  pierwszej połowie 2020 roku 
realizowane były głównie inwesty-
cje dotyczące budowy chodników 
w  miejscowości Cmolas, Ostrowy 
Tuszowskie i Trzęsówka. 

W miejscowości Cmolas został 

oddany do użytku odcinek chodni-
ka o długości 170 mb w kierunku 
Świerczowa. Chodnik ten stano-
wi kontynuację obecnego ciągu 
pieszego zlokalizowanego przy 
drodze powiatowej Nr 1 226 Cmo-
las-Świerczów. W ramach budowy 
został wykonany chodnik o  sze-
rokości użytkowej 2, 0 m z  kostki 
betonowej gr. 6 cm. Nowo wybu-
dowany chodnik został ograniczo-
ny krawężnikiem 15x30 na ławie 
betonowej oraz z  obrzeżem 8X30 
cm. Odwodnienie powierzchnio-
we poprzez wpusty deszczowe przy 
pomocy przykanalików do rowu 
otwartego umocnionego płytami 

ażurowymi przy wlotach przykana-
lików. Inwestycja została odebrana 
protokołem końcowego odbioru 
dnia 9 czerwca 2020r. Wartość ro-
bót wyniosła: 83 551, 73 zł.

Jednocześnie w  tym samym 
czasie został oddany do użytku 
mieszkańców Ostrów Tuszowskich 
chodnik wybudowany przy dro-
dze powiatowej Nr 1 175 R Mielec 
– Toporów – Ostrowy Tuszowskie 
o  długości 294 mb. W  ramach 
zadania został wykonany chod-
nik o szerokości użytkowej 2, 0 m 
z miejscowym zwężeniem z kostki 
betonowej gr. 6 cm, ograniczony 
krawężnikiem 15x30 na ławie be-

Chodnik w Ostrowach Tuszowskich Chodnik w Świerczowie
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tonowej oraz z obrzeżem 8x30 cm. 
Ponadto zostały wykonane odcinki 
odwodnienia wgłębnego w miejscu 
zlikwidowanego rowu otwartego 
przy pomocy rowu krytego z  rur 
PEHD Ø400mm i  Ø350mm, przy 
pomocy odpowiednich spadków 
poprzecznych i  podłużnych. War-
tość robót wyniosła: 151 979, 47 zł.

Obecnie mieszkańcy Trzęsówki 
mogą w pełni korzystać z ukończo-
nego ciągu pieszego o długości 422 
mb. Oddana do użytku druga część 
chodnika stanowi zwieńczenie 
głównego węzła komunikacyjne-

go, z  którego korzystają okolicz-
ni mieszkańcy. W  celu krótkiego 
przypomnienia, I  etap powyższej 
inwestycji, który obejmował odci-
nek od km 2+690 do km 2+906 na 
długości 216,0 mb i był realizowa-
ny od listopada do grudnia 2019 
roku. W  ramach zadania powstał 
chodnik o  szerokość użytkowej 
2 m poprawiający komunikację 
pieszą na terenie miejscowości. 
Chodnik o  nawierzchni z  kostki 
brukowej betonowej układanej na 
podsypce cementowo-piaskowej, 
podbudowie z  kruszywa łamane-

go stabilizowanego mechanicznie. 
Chodnik ograniczony krawężni-
kiem 15x30 na ławie betonowej 
z oporem. Wartość robót wyniosła: 
114 983,28 zł.

Głównym celem powyższych 
zadań jest poprawa bezpieczeń-
stwa niechronionych uczestników 
ruchu, poruszających się z  ogra-
niczoną widocznością dotycząc 
korzystających z  poboczy przez 
separację ruchu pieszych od ruchu 
samochodowego.

UG Cmolas

Chodnik w Trzęsówce

Infrastruktura komunalna ro-
zumiana, jako urządzenie służące 
do dostarczania podstawowych 
usług zapewniających odpowied-
nie funkcjonowanie społeczeństwa 
na danym obszarze. Warto rów-
nież podkreślić znaczenie społecz-
no-gospodarcze odpowiedniego 
stopnia rozwoju infrastruktury. 
Decyduje ona, bowiem atrakcyj-
ności regionu, warunkach życia 
i  pracy, a  w  przypadku rolnictwa 
o efektywności produkcji rolniczej. 
Zatem infrastruktura komunalna 
jest składnikiem determinującym 
strukturę sieci osadniczej oraz ele-
mentem integracji ekonomicznej 
i społecznej w regionie, a także wa-
runkiem efektywnej ochrony śro-
dowiska na wsi i w rolnictwie. 

Potrzeby w  zakresie budowy, 

bądź rozbudowy sieciowej infra-
struktury na obszarach wiejskich 
występują powszechnie i są zaspo-
kajane stopniowo, zgodnie z posia-
danymi środkami i  z  ustalonymi 
przez społeczności i władze lokal-
ne priorytetami. Ostatnia dekada 
to czas intensywnego rozwoju sie-
ci wodno-sanitarnej na obszarach 
wiejskich. W  ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 Gmi-
na Cmolas otrzymała dofinan-
sowanie na budowę wodociągu 
dosyłowego w Cmolasie w kwocie 
584 050,00 zł. Celem projektu jest 
poprawa stanu gospodarki wodo-
ciągowej na terenie Gminy Cmolas 
poprzez budowę sieci wodociągo-

wej o długości 4,461 km, co przy-
czyni się do poprawy warunków 
życia i rozwoju gospodarczego. 

Planowana inwestycja obej-
muje budowę sieci wodociągo-
wej, która umożliwi zaopatrzenie 
w  wodę terenów przeznaczonych 
pod usługi, przemysł i  mieszkal-
nictwo o zlokalizowanych na trasie 
od oczyszczalni ścieków do okolic 
przepompowni wody w  Cmola-
sie w  południowej części gminy 
Cmolas. Sieć wodociągowa została 
zaprojektowana na docelowa wiel-
kość zapotrzebowania wody. 

Rozpoczęcie realizacji inwesty-
cji planowane jest na rok bieżący, 
a termin zakończenia na III kwar-
tał 2021 roku. 

UG Cmolas 

GMINA CMOLAS Wodociąg dosyłowy
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GMINA CMOLAS FOGR –„ Budowa i modernizacja dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych”Gmina Cmolas otrzymała dofi-

nansowanie z  Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w kwocie 72 000 
złotych na „Budowę i  moderniza-
cję dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych”. W ramach wykorzystania 
przyznanych środków pieniężnych 
planuje się modernizację drogi do-
jazdowej zlokalizowanej na działce 
nr ewid. 3103/4 w  miejscowości 
Cmolas o długości 350mb oraz od-
cinka o długości 680 m położonego 
na działce nr ewid. 24 w Cmolasie 
i nr ewid. 411 Jagodniku.

Planowana inwestycja obej-
muje wykonanie podbudowy oraz 
nawierzchni z  tłucznia na odcin-
ku i  szerokości 3,5m, wraz z  uzu-
pełnieniem poboczy z  gruntu 
rodzimego, częściowe wykonanie 
rowów i zjazdów. 

Istniejące drogi obsługują obec-

nie w  dużej mierze obszar zabu-
dowy mieszkaniowo-zagrodowej 
i  upraw polowych. Nawierzchnia 
zdegradowana, liczne wyboje i ko-
leiny. Częściowo porośnięta trawą 
z wyraźnie zaznaczonymi wzdłuż-
nymi bruzdami powstałymi na 
skutek spływu wód opadowo-roz-
topowych. Droga o  charakterze 
szlakowym, obustronne pobocza 
szerokości od 0,5 do 1,5 m z istnie-
jącymi jazdami.

Aby zapobiec destrukcyj-
nej działalności wód opadowych 
i  roztopowych w  okresie wcze-
snowiosennym oraz tworzeniu się 
bruzd, wybojów i  kolein, przewi-
duje się stabilizujące utwardzenie 
nawierzchni drogi tłuczniem ka-
miennym o  frakcji od 0-63 mm, 
warstwą średniej grubości 15 cm 

po zagęszczeniu i  pasem szero-
kości 3,5m z  jednoczesnym za-
mknięciem nawierzchni warstwą 
grysowo-miałową, z  odpowied-
nim podłużnym wyprofilowaniem 
powierzchni oraz poprzecznymi 
spadkami 2% w kierunku poboczy, 
gdzie wody opadowo-roztopowe 
częściowo zostaną przejęte przez 
rów podłużny, a częściowo zostaną 
przekierowane na pobocze, gdzie 
ulegną rozsączeniu.

W/w zakres robót ma na celu 
poprawienie komfortu komuni-
kacyjnego i  zwiększeniu bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu 
poprzez utwardzenie stabilizujące 
nawierzchnię drogi dojazdu do 
gruntów rolnych w Cmolasie i  Ja-
godniku. 

UG Cmolas

W dniu 27.05 br. minęło trzy-
dzieści lat od przeprowadzenia wy-
borów rad gmin – jednostek, które 
w  wyniku przemian ustrojowych 
końca lat 80 otrzymały autentycz-
ne kompetencje do zarządzania 
lokalnymi społecznościami. Spra-
wiedliwy i  rzetelny sposób wyła-
niania przedstawicieli do organów 
zarządzających gminami zagwa-
rantowała stosowna ordynacja 
wyborcza. Data ta uznawana jest 
powszechnie za początek odno-
wy samorządności w  Polsce, po 
kilkudziesięciu latach ułomnego 
i  niewydolnego systemu komuni-
stycznego. To jeden z  najbardziej 
znaczących momentów najnowszej 
historii Polski, który w  ostatnim 
czasie wyzwolił na niespotykaną 
skalę inicjatywę obywatelską i  in-
wencję gospodarczą. Polacy w swo-

30-lecie Samorządu Terytorialnego w Gminie Cmolas
ich małych ojczyznach poczuli siłę 
i energię do decydowania o swoich 
sprawach lokalnych. W  sposób 
oczywisty tę inwencję wsparły no-
woczesne rozwiązania dotyczące 
finansowania gmin. Samorządow-
cy z tamtych czasów z dumą wspo-
minają ten „zryw” i wspólną pracę, 
co przyniosło szybkie efekty go-
spodarcze i  społeczne w  zakresie 
powierzonych im spraw. Wspo-
minając historię, warto przypo-
mnieć jeszcze dwa bardzo istotne 
momenty, a  więc przejęcie przez 
samorządy prowadzenia placówek 
oświatowych oraz ustanowienie 
wyborów wójtów, burmistrzów 
i  prezydentów w  drodze głosowa-
nia bezpośredniego, co wzmocniło 
ich pozycję, jako liderów. A  do-
pełnieniem tych dobrze zapro-
gramowanych podstaw stało się 
wejście Polski do Unii Europejskiej 
i otwarcie możliwości finansowania 
przedsięwzięć gospodarczo-infra-

strukturalnych oraz społecznych. 
Na koniec tego rysu historycznego 
należy zauważyć, że okres tej zrów-
noważonej prosperity samorządu 
gminnego i  zbudowania mocnych 
podstaw gospodarczych i  organi-
zacyjnych napotkały po 20 latach 
ze strony władz centralnych na 
tendencję, by poszerzyć listę zadań 
w ich zakresie- bez odpowiedniego 
zabezpieczenia finansowego. Skut-
kuje to tym, że obecna sytuacja 
w  samorządach (także powstałych 
w  tym czasie powiatowych i  wo-
jewódzkich) jest dalece niezado-
walająca. Lawinowo narastające 
deficyty budżetów wszystkich sa-
morządów – szczególnie gmin-
nych. 

Ale wrócimy teraz na „nasze po-
dwórko” i spróbujemy dokonać bi-
lansu tych XXX lat w naszej gminie. 
Mamy rok 1990 i  przypomnijmy 
obraz gospodarczy i  infrastruktu-
ralny w  warunkach upadającego 

GMINA CMOLAS
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poprzedniego systemu i  rodzenia 
się nowych potrzeb społecznych 
i  szybko zmieniającego się społe-
czeństwa. W  zakresie sieci komu-
nikacyjnej – droga krajowa nr 9 
przestarzała w  zakresie organiza-
cji ruchu, o małej przepustowości, 
złej nawierzchni, drogi lokalne 
w części tylko o nawierzchni asfal-
towej w  złym stanie technicznym, 
w  większości praktycznie drogi 
gruntowe. Zaopatrzenie w  wodę 
oparte na studniach kopanych, nie-
wielkie odcinki wodociągów zbio-
rowych – odprowadzenie ścieków 
do nielicznych szamb, pozostałe 
do rowów, rzek i  cieków. Infra-
struktura energetyczna w  dużej 
części z  elektryfikacji wsi z  lat 60 
i 70 – bardzo awaryjna. Zaopatrze-
nie w gaz praktycznie nie istniało. 
Łączność telefoniczna w  systemie 
napowietrznym po kilka numerów 
do wsi sterowana ręcznie, zasób 
oświatowy to budynki szkolne - 
w  tym drewniane sprzed II wojny 
w  złym stanie technicznym i  ze 
słabym wyposażeniem, oraz dwie 
szkoły wybudowane w  latach 70, 
również w  nie najlepszym stanie 
technicznym. Nieliczne remizy 
strażackie, z  wyposażaniem pa-
miętającym czasy tuż po wojnie. 
Brak chodników, brak oświetlania, 
sklep jeden we wsi, boiska –pastwi-
ska…., i tak by można by wyliczać 
to, co najstarsi mieszkańcy już na-
wet zapomnieli. Do tego upadają-
ce rolnictwo tzw. uspołecznione, 
trudna sytuacja rolników indywi-
dualnych wobec przemian w  rol-
nictwie, rosnące bezrobocie wobec 
upadków i przekształceń zakładów 
przemysłowych w  Nowej Dębie, 
Kolbuszowej, Mielcu, kulejący 
transport publiczny, po prostu dwa 
słowa – „zapaść cywilizacyjna”. 
Przenieśmy się po tych obrazach 
do współczesności – jest rok 2020. 
Dwa inne słowa się z  tym kojarzą 
„skok cywilizacyjny”. Dzięki nowe-
mu ustrojowi oraz wspólnej pracy 
mieszkańców i  samorządów gmi-
na podniosła się z tej zapaści i  jak 

w łacińskiej maksymie „ per aspera 
ad astra „- przez trudy do gwiazd. 
Obraz współczesności widzimy 
na co dzień, więc wymieńmy syn-
tetycznie elementy wspólnego 
„dorobku”. Drogi: nowoczesna, 
zmodernizowana w  dobrym sta-
nie technicznym i  bezpieczna sieć 
dróg - krajowych, powiatowych 
(dzięki współpracy z  Powiatem) 
i  gminnych. Chodniki we wszyst-
kich centrach wsi. Zaopatrzenie 
w wodę dla każdego gospodarstwa, 
odbiór ścieków w  systemie zbior-
czym do nowocześniej oczyszczal-
ni, oraz instalacje przydomowe. 
Niezawodny i  bezpieczny system 
energetyczny, odbiór śmieci opar-
ty na ich segregacji. Nowoczesny 
i  świetnie wyposażony system 
edukacji i  opieki przedszkolnej. 
Zmodernizowane i  wybudowa-
ne obiekty szkolne. Nowoczesne 
domy wiejskie, świetlice, zespoły 
boisk tartanowych i  placów za-
baw, stadiony piłkarskie z  nawod-
nieniem, pełnowymiarowy basen 
kryty i  hala sportowa z  widownią 
na 400 osób. Dom kultury i  jego 
filia. Nowoczesny zasób ochrony 
przeciwpożarowej z samochodami 
i  sprzętem (w tym dwie jednost-
ki w  KSRG). Infrastruktura przy-
rodniczo-turystyczna z  Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Instalacje 
solarne – na basenie, w szkole oraz 
fotowoltaiczne dla tychże obiektów 
oraz oczyszczalni ścieków. Nowo-
czesne parkingi w  centrach wsi 
i  oświetlenia uliczne oraz wokół 
obiektów gminnych. Przekaz tele-
foniczny, internetowy i  telewizyj-
ny oparty na sieci światłowodowej 
niezależnie od systemu LTE. 

Wiemy wszyscy, że nawet naj-
lepsze rozwiązania ustrojowe, or-
ganizacyjne, finansowe nie dadzą 
oczekiwanego efektu, jeżeli do ich 
realizacji w  życiu codziennym nie 
zaangażują się ludzie. To ich praco-
witość i odpowiedzialność w służ-
bie samorządowej przynosi takie 
efekty jak w naszej gminie. Przypo-

mnijmy pokrótce tę osobową część 
historii. 

Przez te trzydzieści lat do pra-
cy w  samorządzie naszej gminy 
zaangażowała się ogromna liczba 
mieszkańców, pełniąc funkcję rad-
nych, członków zarządu gminy, 
członków rad sołeckich i  sołty-
sów. W trakcie siedmiu kadencji (i 
obecnej trwającej ósmej) pracowa-
ło 151 radnych w latach 1990-2002, 
kiedy organem wykonawczym był 
zarząd gminy, pracowało w nim 16 
członków. W  trakcie tych ośmiu 
kadencji przewodnictwo w Radzie 
sprawowało 4 przewodniczących 
oraz 21 wiceprzewodniczących. 
Przedstawiamy ich w  kolejności 
sprawowania funkcji: Maria Pikor 
(dwie kadencje), Leonard Fryc, 
Stanisław Sukiennik (cztery kaden-
cje), Ryszard Warzocha. Wiceprze-
wodniczącymi byli (w kolejności), 
Leonard Fryc, Zygmunt Wra-
żeń, Marek Bryk, Czesław Matu-
ła, Zygmunt Wrażeń, Krzysztof 
Sochacki, Maria Rzeszutek, Sta-
nisław Piotrowski, Kazimiera 
Skowron, Krzysztof Łagoda, Ry-
szard Walczyk, Jarosław Rzeszutek, 
Ryszard Warzocha, Krzysztof Ła-
goda, Ryszard Warzocha, Krzysz-
tof Łagoda, Waldemar Zieliński. 
W  najniższym ogniwie naszej sa-
morządności, czyli w  ciągu trzech 
dziesięcioleci w  radach sołeckich 
pracowało ponad 400 osób, a sołty-
sami w poszczególnych wsiach byli 
w kolejności alfabetycznej sołectw:

Cmolas: Pan Jan Ligęza, Pan 
Krzysztof Sochacki, Dąbrówka: 
Pan Władysław Matejek, Pan Ja-
nusz Wilk, Pan Jan Magda, Pan 
Dariusz Partyka, Hadykówka: 
Pan Zdzisław Paściak, Pani Teresa 
Krzysztofińska, Pan Tadeusz Ja-
godzińska, Jagodnik: Pan Stefan 
Dypa, Pan Ryszard Warzocha, Pani 
Krystyna Warzocha, Pan Andrzej 
Gul, Kłodziny: Pan Zenon Mag-
da, Pan Wiesław Jabłoński, Pan 
Adama Krzysztofa Juda, Pan Da-
mian Magda, Pan Zenon Magda, 
Ostrowy Baranowskie: Pan Stani-
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sław Miroś, Pan Marian Zieliński, 
Pan Władysław Halat, Pan Jerzy 
Magda, Ostrowy Tuszowskie: Pan 
Józef Rzeszutek, Pan Józef Kusik, 
Pan Stanisław Ruman, Pan Ryszard 
Boroń, Pan Jarosław Rzeszutek, 
Poręby Dymarskie: Pan Michał 
Kwaśnik, Pan Jan Marut, Pan Syl-
wester Halat, Pan Andrzej Wilk, 
Pani Teresa Maciąg, Toporów: Pan 
Zbigniew Łącz, Pan Jan Róg, Trzę-
sówka: Pan Franciszek Skiba, Pan 
Ryszard Sukiennik, Pan Lesław 
Lipczyński

Funkcję wójta gminy od 1990r. 
do teraz pełni Eugeniusz Galek (od 
2002r. z wyborów bezpośrednich). 

Zastępcami Wójta byli chronolo-
gicznie: Józef Olesiak, Marek Bryk, 
Stanisław Ruman, Stanisław Su-
kiennik i  obecnie Lesław Budzisz. 
Funkcję sekretarza gminy pełniła 
Bronisława Prokopiec i  obecnie 
Marian Posłuszny. Skarbnikami 
byli: Maria Wilk i  obecnie Kry-
styna Róg. I  ostatnia informacja 
statystyczna dotyczy pracowników 
urzędu gminy, których w  latach 
1990-2020 pracowało około 60 
osób. Wszyscy, o  których wspo-
mnieliśmy – wymieniliśmy, wnieśli 
w  pracę samorządową ostatniego 
trzydziestolecia swój wkład -sto-
sowny do funkcji, swoich możliwo-

ści zaangażowania, pomysłowości 
– tych cech, które we wspólnym 
działaniu przynoszą dobre owoce. 

Dziękujemy im wszystkim 
i  doceniamy ich dorobek, na któ-
ry patrzymy codziennie, a patrząc 
w  przyszłość mamy nadzieję, że 
samorządy w  Polsce a  szczególnie 
nasza Gmina Cmolas zarządzana 
będzie przez osoby mające wizję 
przyszłości i wsłuchujące się w gło-
sy Mieszkańców. Wierzymy, że 
wpisana w demokrację idea samo-
rządności będzie dalej rozkwitać 
w Naszej Ojczyźnie. 

UG Cmolas

Przepis na ciasto – Sernik na zimno z truskawkami
Składniki

• 1 kg twarogu serni-
kowego (zmielone-
go, z wiaderka)

• 1 mała paczka (ok. 
100 g) biszkoptów

• 600 g truskawek
• 1 galaretka truskaw-

kowa
• 2 łyżki żelatyny (spo-

żywczej, nie może 
być żelatyna fix)

• 1/2 szklanki mleka
• 150 g śmietanki 30% 

lub 36%
• 1 op. cukru wanili-

nowego
• 3/4 szklanki cukru 

pudru lub ksylitolu

Przygotowanie
• Przygotować galaretkę zgodnie z  instrukcją na opakowaniu odejmując 50 ml 

wody. Po przygotowaniu przelać galaretkę do czystej miski w  celu szybszego 
ostudzenia i odstawić.

• Truskawki opłukać i dokładnie osuszyć, oderwać szypułki.
• Na dno tortownicy o średnicy 26 cm położyć papier do pieczenia, zapiąć obręcz 

wypuszczając papier na zewnątrz. Na spodzie poukładać biszkopty.
• Mleko zagotować, odstawić z ognia, wsypać żelatynę i mieszając rozpuścić.
• Do większej miski włożyć twaróg sernikowy, dodać śmietankę, cukier puder lub 

ksylitol, cukier wanilinowy i wymieszać łyżką.
• Do jeszcze ciepłej i płynnej żelatyny dodać 1 - 2 łyżki masy serowej i wymieszać 

rózgą. Dodać kolejne 2 - 3 łyżki masy serowej i  znów wymieszać rózgą. Po-
wtórzyć jeszcze z kilkoma łyżkami masy serowej, następnie przełożyć całość do 
pozostałego sera w misce i wymieszać rózgą na jednolitą masę.

• Dodać 2/3 ilości pokrojonych na połówki truskawek, delikatnie wymieszać 
łyżką i  wyłożyć na spód z  biszkoptów, wyrównać powierzchnię i  wstawić do 
lodówki na ok. pół godziny. W tym czasie galaretka wystudzi się a sernik lekko 
stężeje.

• Wyjąć sernik z lodówki i powciskać w niego resztę truskawek pokrojonych na 
połówki. Łyżką wylewać galaretkę i wstawić do lodówki do całkowitego stęże-
nia.
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28 czerwca b.r. odbyły się w ca-
łej Polsce wybory Prezydenckie. 
Wybory wyjątkowe, bo pierwszy 
raz w  historii kraju realizowane 
w  specjalnych okolicznościach tj. 
podczas epidemii SARS CoV 2. Po 
pierwsze odbyły się one w drugim 
terminie (pierwotny to 11 maja) 

a ponadto w dwóch Gminach obo-
wiązkowo zostały przeprowadzo-
ne w  formie korespondencyjnej. 
W  trakcie głosowania w  lokalach 
wyborczych, każdy miał obowią-
zek przebywać w  maseczce oraz 
zachowywać dystans społeczny. 
Tożsame przepisy obowiązywały 

również komisję wyborczą, która 
czuwała nad prawidłowym prze-
biegiem głosowania.

W Gminie Cmolas poszczegól-
ni kandydaci otrzymali następują-
cą liczbę głosów:

GMINA CMOLAS Wybory Prezydenckie 2020

Lp Obwód nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Razem

1
BIEDROŃ Robert - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA

5 9 3 5 2 5 0 1 1 31

2
BOSAK Krzysztof - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA

64 121 66 65 27 22 42 23 1 431

3
DUDA Andrzej Sebastian - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

427 591 568 363 221 168 274 289 34 2935

4
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI

37 52 46 24 12 13 19 15 1 219

5
JAKUBIAK Marek - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA

0 4 2 2 1 3 1 0 2 15

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - KOMITET WYBORCZY 
KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA

17 36 20 7 5 2 6 13 0 106

7

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA 
PIOTROWSKIEGO

0 2 1 0 0 1 0 0 0 4

8
TANAJNO Paweł Jan - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO

0 0 1 0 2 0 1 0 0 4

9

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO

42 89 23 36 14 12 15 11 5 247

10

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA 
NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA 
WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

11
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA

0 4 1 0 0 0 2 1 0 8

Razem 592 909 731 502 284 226 360 353 44 4001
Liczba uprawnionych 936 1382 1094 799 487 383 630 644 58 6413
Frekwencja 62,3889

WÓJT GMINY CMOLAS

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali użytkowych: 

1) Lokal w Domu Strażaka w Jagodniku o pow. 56,00 m2 z przeznaczeniem na działalność 
handlową.

2) Lokal w Domu Strażaka w Porębach Dymarskich o pow. 56,00 m2 z przeznaczeniem na 
działalność handlową.

3) Lokal w  Kioskoprzystanku w  Cmolasie przy drodze krajowej nr 9 Radom-Rzeszów, 
o pow.21,78 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową /bez alkoholu /.

4) Lokal w  Kioskoprzystanku w  Cmolasie przy drodze krajowej nr 9 Rzeszów-Radom 
o pow.19,25 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową /bez alkoholu/.
Umowy zostaną zawarte na okres 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r., godz. 900 – 1030.

Opis przedmiotu przetargu , warunki przystąpienia do przetargu i warunki najmu 
znajdują się na stronie internetowej urzędu cmolas@cmolas.pl
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Kwartalnik nr 2/2020

CMOLAS Konkurs fotograficzny „Za oknem”
Samorządowy Ośrodek Kultu-

ry w  Cmolasie w  okresie pande-
mii, który nakazywał pozostanie 
w  domu, zorganizował konkurs 
fotograficzny pt. „Za oknem”. Au-
torzy fotografii mieli za zadanie 
pokazać, jak na ten czas wygląda 
ich świat. Konkurs odbywał się 
w  formie elektronicznej. Zdjęcia 
wpływały na maila – a było ich na-
prawdę sporo, bo łącznie 74 prace 
nadesłane przez 26 autorów. Kon-
kurs podzielony został na dwie ka-
tegorie wiekowe: do 16 roku życia 
i od 17 roku życia.

Przesłane zdjęcia były oceniane 
przez profesjonalną Komisję kon-
kursową stworzoną przez artystów 
fotografików w  składzie: Katarzy-
na Warańska (Rzeszów), Jarosław 
Mazur (Kolbuszowa), Adam Kus 
(Rzeszów), która po zapoznaniu się 
z  pracami postanowiła przyznać 
następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii do lat 16:
• 1 miejsce – Kacper Zagro-

ba,
• 2 miejsce – Amelia Małek,
• 3 miejsce – Karolina Bujak,
• Wyróżnienia: Kalina Błąd, 

Konrad Wilk, Sylwia Wit.
W kategorii od 17 lat:

• 1 miejsce – Katarzyna Ce-
sarz,

• 2 miejsce – Marek Augu-
styn,

• 3 miejsce – Dariusz Filuba,
• Wyróżnienia: Agnieszka 

Konefał, Tomasz Koczur, 
Kinga Cesarz.

Równolegle z  przesłaniem 
zdjęć do Konkursu Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Cmolasie udo-
stępnił na swoim FanPage-u dwie 
galerie zdjęć, gdzie obserwujący 
mogli poprzez polubienia ocenić, 
które ze zdjęć podoba im się naj-
bardziej. Fotografie nie były podpi-
sane, co pozwoliło na obiektywną 
ich ocenę. W  głosowaniu interne-
towym wyniki zaprezentowały się 
następująco:

W kategorii do lat 16:
• 1 miejsce – Amelia Małek 

(146 głosów),
• 2 miejsce – Gabriela Kwarta 

(101 głosów),
• 3 miejsce – Aleksandra Zie-

lińska (96 głosów),

W kategorii od 17 lat:
• 1 miejsce – Kinga Śpiewak 

(170 głosów),
• 2 miejsce – Gabriela Skiba 

(95 głosów),
• 3 miejsce – Agnieszka Ko-

nefał (55 głosów).
Nagrodzone prace można obej-

rzeć na stronie www.sok.cmolas.
org

Wszyscy laureaci konkursu 
otrzymali od Organizatorów pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, jakimi były szczególnie 
polecane na czas pozostawania 
w domu - gry planszowe. Wszystkie 
zgłoszone prace oraz wirtualną wy-
stawę pokonkursową można obej-
rzeć na FanPage Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie. Pra-
ce te są także wyeksponowane hol-
lu Ośrodka do których podziwiana 
serdecznie zapraszamy. 

SOK Cmolas



 „Za oknem”
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