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W środowy poranek, 
23.09.2020  r. do Akademii Przed-
szkolaka w  Cmolasie zawitał 
niezwykły gość. Tego dnia przed-
szkolaków odwiedziła Pani Je-
sień z koszem darów i mnóstwem 
atrakcji.

Wizyta złocistej Pani Jesieni ob-
fitowała w  zabawy, poprzez które 
dzieci przyswoiły sobie wiadomo-
ści o  rozpoczynającej się nowej 

porze roku. Ponadto przedszkolaki 
przeliczały jesienne zbiory, odga-
dywały zagadki, śpiewały z  ocho-
tą jesienne piosenki. W  tym dniu 
w  przedszkolu królowały jesien-
ne kolory – żółty, pomarańczo-
wy, czerwony. Dzieci w  ramach 
podziękowań przygotowały dla 
przybyłego gościa złocistą suknię 
z  liści. Po wykonaniu wszystkich 
zadań każdy przedszkolak otrzy-
mał specjalny certyfikat potwier-

dzający uczestnictwo w  spotkaniu 
z Panią Jesienią. 

Od tego pamiętnego wydarze-
nia wszystkie przedszkolaki wie-
dzą, że jesień, to nie tylko piękna 
pani w  złotej sukni z  kolorowych 
liści, wianku z jarzębiny, ale jest to 
także jedna z pór roku, którą moż-
na zauważyć w porannych mgłach 
i kolorowych sadach. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie,
36-105 Cmolas, Cmolas 212a, tel./fax 17 28 37 295,

www.sok.cmolas.org; e-mail: sok.cmolas@o2.pl
Skład i druk: Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek, ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec, tel. 17 581 03 11

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykułach zmian tytułów, skrótów i przeredagowania tekstu, zgodnie 
z wymogami czasopisma bez naruszenia zasadniczej myśli Autora.

CMOLAS

„Idzie jesień, plony niesie…” - Niezwykła wizyta 
Pani Jesieni w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie 
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Pływalnia w Cmolasie realizuje 
projekt „Umiem Pływać – edycja 
2020”. Program współfinansowany 
przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki przewiduje naukę i doskona-
lenie nauki pływania wszystkich 
uczniów klas I, II, III z terenu Gmi-
ny Cmolas. Serdecznie zapraszamy 
uczniów do udziału w zajęciach. 

ZAŁOŻENIA I CELE 
PROJEKTU w 2020 roku.

Projekt powszechnej nauki pły-
wania „Umiem pływać” jest adreso-
wany do uczniów klas I,II,III szkół 
podstawowych w całej Polsce. Za-
kłada systematyczny i  powszech-
ny udział dzieci w pozalekcyjnych 
i  pozaszkolnych zajęciach sporto-
wych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawo-

wych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania 

i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom pa-

tologii społecznych, w  tym 
alkoholizmowi, poprzez orga-
nizację zajęć sportowych dla 
uczniów,

• efektywne wykorzystanie in-
frastruktury sportowej (pły-
walnie),

• wyrównywanie szans w  dostę-
pie do infrastruktury sporto-
wej poprzez objęcie projektem 
w  szczególności uczniów, za-
mieszkałych w  miejsco-

wościach, w  których nie 
wybudowano krytej pływalni,

• edukacja w  zakresie bezpiecz-
nego korzystania z  akwenów 
wodnych.

Projekt powszechnej nauki 
pływania jest propozycją uczest-
niczenia w dodatkowych zajęciach 
sportowych dla uczniów, którzy 
chcą podejmować aktywność fi-
zyczną również poza obowiąz-
kowymi zajęciami wychowania 
fizycznego. Projekt będzie kierowa-
ny do wszystkich dzieci – uczniów 
klas III szkół podstawowych w ca-
łym kraju, bez selekcjonowania na 
mniej lub bardziej sprawnych czy 
uzdolnionych ruchowo uczniów.

Upowszechnianie aktywności 
fizycznej, usportowienie dzieci, 
popularyzacja sportu, to bardzo 
istotne i skuteczne elementy proce-
su edukacji i wychowania młodego 
pokolenia. W  pierwszych latach 
życia każdego dziecka kształtują 
się jego cechy psychomotoryczne, 
a  rozpoczęcie szkolnej edukacji 
jest okresem, w  którym procesy 
te są szczególnie intensywne. Po-
twierdzają to wyniki badań pre-
zentowane w  wielu naukowych 
publikacjach. Jest oczywiste, że 
wychowanie fizyczne realizowane 
w  ramach obowiązkowych zajęć 
szkolnych, nie jest w stanie zaspo-
koić wszystkich potrzeb ruchowych 
dzieci i rozwijać w pełni ich różno-
rodnych sportowych zaintereso-
wań. Jedną z  dodatkowych form 
wzbogacających zakres aktywności 
i umiejętności ruchowych dzieci są 
pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia 
sportowe. Naturalna potrzeba ru-
chu, a także atrakcyjność sportowej 
rywalizacji powoduje, że młodzież 
chętnie uczestniczy w różnych for-
mach zajęć pozalekcyjnych. 

Zajęcia w  ramach projektu 
powszechnej nauki pływania to 
przede wszystkim propozycja sko-
rzystania z  możliwości nabycia 
podstawowych umiejętności pły-

wania, ale również możliwość roz-
wijania i  podnoszenia sprawności 
fizycznej, zachęcanie do syste-
matycznego uprawiania sportu 
w  czasie wolnym od nauki oraz 
zachęcanie i  wdrażanie do pro-
wadzenia zdrowego i  aktywnego 
stylu życia. Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczą w zajęciach prowadzo-
nych na basenie, bez względu na 
poziom umiejętności i  sprawności 
fizycznej.

Warto podkreślić, że pływanie 
jest postrzegane jako sport najbar-
dziej wszechstronny i  bezpieczny, 
doskonale wpływa na sprawność 
wszystkich układów anatomicz-
nych człowieka i  przyczynia się 
do podnoszenia ogólnej wydolno-
ści organizmu. W  sposób szcze-
gólny wpływa na ogólny rozwój 
i  sprawność dzieci. Liczne bada-
nia wyraźnie wskazują, że „mali 
pływacy” mają lepszą koordynację 
ruchową, są bardziej sprawni, wy-
kazują większą odwagą od „niepły-
wających” rówieśników. Wykazano 
również, że ćwiczenia w  wodzie 
i  pływanie to jeden z  najskutecz-
niejszych sposobów zapobiegania 
i korygowania wad postawy.

Równie istotna jest kwestia za-
pobiegania wypadkom. Co roku 
w  Polsce dochodzi do wielu wy-
padków nad wodą, czego skutkiem 
są utonięcia. Dla przykładu w 2007 
zanotowano 376 wypadków uto-
nięć, w 2008 – 352, w 2009 – 357, 
w 2010 – 369, w 2011 - 396, w 2012 
było ich 449, a w 2013 już 381 osób 
straciło życie w  wyniku utonięcia 
(źródło: dane z policyjnego portalu 
www.policja.pl).

Skuteczną metodą zapobiega-
nia zdarzeniom, których skutkiem 
są utonięcia, jest posiadanie umie-
jętności pływania, a także świado-
mość zagrożeń, na jakie narażone 
są osoby korzystające z  otwartych 
akwenów wodnych, na co autorzy 
projektu zwracają szczególną uwa-
gę, podczas jego realizacji.

Program - „Umiem pływać”
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Harmonogram 
„Umiem pływać 2020”:

SP Hadykówka – klasy I-III 
Zajęcia – soboty 9.00-10.30 
Terminy zajęć: 

wrzesień – 19, 26; 
październik – 3, 10, 24, 31; 
listopad – 7, 14, 21, 28

Transport: Szkoła Podstawowa 
w Hadykówce – wyjazd 8.50
SP Poręby Dymarskie - klasy 
I-III
Zajęcia – soboty 9.00-10.30 
Terminy zajęć: 

wrzesień – 19, 26; 
październik – 3, 10, 24, 31; 
listopad – 7, 14, 21, 28

Transport: Szkoła Podstawowa 
w Porębach Dymarskich – wyjazd 
8.35
NSP Jagodnik – klasy I-III
Zajęcia – soboty 10.30-12.00 
Terminy zajęć: 

wrzesień – 19, 26; 
październik – 3, 10, 24, 31; 
listopad – 7, 14, 21, 28

Transport: Szkoła Podstawowa 
w Jagodniku – wyjazd 10.10
SP Ostrowy Tuszowskie – klasy 
I-III
Zajęcia – soboty 12.00-13.30
Terminy zajęć: 

wrzesień – 19, 26; 
październik – 3, 10, 24, 31; 
listopad – 7, 14, 21, 28

Transport: Szkoła Podstawowa 
w  Ostrowach Tuszowskich – wy-
jazd 11.45
SP Ostrowy Baranowskie – klasy 
I-III
Zajęcia – soboty 12.00-13.30
Terminy zajęć: 

wrzesień – 19, 26; 
październik – 3, 10, 24, 31; 
listopad – 7, 14, 21, 28

Transport: Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Baranowskich – wy-
jazd 11.30
SP Trzęsówka – klasy I-III
Zajęcia – soboty 13.30-15.00
Terminy zajęć: 

wrzesień – 19, 26; 
październik – 3, 10, 24, 31; 

listopad – 7, 14, 21, 28
Transport: Szkoła Podstawowa 
w Trzęsówce – wyjazd 13.10
SP Cmolas klasa I A
Zajęcia – czwartek 15.00-16.30
Terminy zajęć: 

wrzesień – 17, 24; 
październik – 1, 8, 22, 29; 
listopad – 5, 12, 19, 26

SP Cmolas klasa I B
Zajęcia – środa 15.00-16.30 
Terminy zajęć: 

wrzesień – 16, 23, 30; 
październik – 2, 9, 23, 30; 
listopad – 4, 18, 25

SP Cmolas – klasy II 
Zajęcia – poniedziałek 15.00-16.30 
Terminy zajęć: 

wrzesień – 21, 28; 
październik – 5, 19, 26; 
listopad – 2, 9, 16, 23, 30

SP Cmolas klasa III 
Zajęcia – środa 16.30-18.00 
Terminy zajęć: 

wrzesień – 16, 23, 30; 
październik – 2, 9, 23, 30; 
listopad – 4, 18, 25
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Lokalna Grupa Działania LA-
SOVIA już od 4 lat sukcesywnie 
realizuje założenia zapisane w stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność na lata 
2014-2020. W  grudniu 2016 roku 
ruszyły pierwsze nabory wniosków 
dla przedsiębiorców chcących 
rozwinąć swoją dotychczasową 
działalność oraz dla tych, którzy 
dopiero planowali otworzyć swoje 
mikro przedsiębiorstwo. Dla wielu 
z nich środki, które oferowała Lo-
kalna Grupa Działania LASOVIA 
były solidnym zastrzykiem finan-
sowym pomagającym zrealizować 
plany w przedsiębiorczości. Zgod-
nie z  planem działania i  zapisami 
w  LSR środki jakie przewidziane 
są dla osób chcących założyć dzia-
łalność gospodarczą wynoszą 50 
tys. złotych, a dla przedsiębiorców 
chcących rozwinąć swoją firmę to 
kwota do 200 tys. złotych. Z  każ-
dym ogłaszanym naborem LGD 
LASOVIA miała coraz to więcej Be-
neficjentów, którzy sięgali po takie 
środki i zazwyczaj ilość składanych 
wniosków, a  w  nich wnioskowane 
kwoty przekraczały dostępne limi-
ty w ramach naborów. Do tej pory 
wsparcie dla przedsiębiorców wy-
niosło ponad 2 mln złotych.

Taka sama sytuacja dotyczyła 
ogłaszanych naborów w  ramach 
konkursów dla stowarzyszeń, fun-
dacji, jednostek sektora finansów 
publicznych itp. Nabory dla tych 
grup ogłaszane były w kilku zakre-
sach m.in. zachowania dziedzictwa 
lokalnego, promocji obszaru ob-
jętego LSR, w  tym produktów lub 
usług lokalnych czy też rozwoju 
ogólnodostępnej i  niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej. Na przestrzeni tych 
4 lat które mijają od rozpoczęcia 
wydatkowania założeń LSR, re-
alizacje sfinansowane lub po czę-
ści finansowane ze środków LGD 
LASOVIA cieszą się społeczną 
aprobatą. Z  zakresu zachowania 
dziedzictwa lokalnego m.in. wy-
konano prace konserwatorskie 
zabytkowej ambony, feretronu 
Trójcy Świętej czy rzeźbę Chrystu-
sa Zmartwychwstałego w  kościele 
parafialnym pw. Wszystkich Świę-
tych w  Chorzelowie, poprawiono 
bezpieczeństwo infrastruktury 
technicznej i odświeżono elewację 
domu urodzenia gen. W.E. Sikor-
skiego w  Tuszowie Narodowym, 

przeprowadzono konserwację ele-
wacji kościoła, konserwację ołta-
rza bocznego, chrzcielnicy i  belki 
tęczowej, a  także zabezpieczono 
zabytkowy kościół poprzez wyko-
nanie alarmu przeciwpożarowego, 
antywłamaniowego i instalacji od-
gromowej w  kościele parafialnym 
pw. NMP Królowej Polski w Ostro-
wie. Zakupiono stroje ludowe oraz 
instrumenty muzyczne na potrze-
by Zespołu Pieśni i Tańca „Młodzi 
Jaślaniacy” i „Grochowiacy” w Tu-
szowie Narodowym. Poprzez kon-
kursy w  ramach realizacji Grantu 
który maksymalnie mógł być 
złożony na kwotę 20 tys. złotych 
zrealizowano szereg działań pro-

Lokalna Grupa Działania LASOVIA i efekty realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
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mocyjnych, szkoleniowych czy też 
publikacyjnych. 

W ramach konkursów z zakre-
su rozwoju ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury m.in. 
zakupiono wyposażenie obiektu 
rekreacyjnego i  doposażono plac 
zabaw w  Trześni, a  także w  Cho-
rzelowie, zagospodarowano teren 
przy wielofunkcyjnym Domu Stra-
żaka w Książnicach, wybudowano 
podłogę taneczną z  zadaszeniem 
łączącą się z budynkiem Domu Lu-
dowego w Borku Małym w Gminie 
Ostrów czy też wybudowano wiatę 
drewnianą obok Domu Strażaka 
w  Porębach Dymarskich w  Gmi-
nie Cmolas, a  także wybudowano 
siłownię na terenie obiektu sporto-
wo – rekreacyjnego OWiR w Cmo-
lasie. 

Wnioski złożone w  ramach re-
alizacji projektu grantowego opie-
wały łącznie na kwotę w granicach 
553 tys. złotych. W ramach takich 
projektów Stowarzyszenia, Fun-
dacje czy też Samorządy przepro-
wadziły m.in. operacje takie jak 
wydanie albumu promocyjnego 
„Na tej ziemi urodził się generał 
W.E. Sikorski” w  Tuszowie Na-
rodowym, warsztaty dziedzictwa 
kulturowego w  Tuszowie Na-
rodowym, wydano w  Ostrowie 
publikacje „Blizna od poligonu ra-
kietowego do Parku Historyczne-
go” oraz „Szlakiem turystycznym 

Gminy Ostrów” czy „atrakcje tu-
rystyczne Gminy ostrów” mającej 
na celu promowanie dziedzictwa 
kulturowego i  turystyki, zrealizo-
wane warsztaty florystyki w Ostro-
wie, zorganizowano kurs nauki 
pływania na dzieci w  Niwiskach, 
przeprowadzono kwalifikowany 
kurs pierwszej pomocy dla straża-
ków OSP w  Niwiskach, zorgani-
zowano i  przeprowadzono zajęcia 
dla dzieci z  robotyki, rękodzieła 
w Cmolasie, opracowano i wydano 
album ukazujący walory i  zasoby 
Gminy Cmolas, wykonano wiatę 
i  oznakowanie ścieżek w  ramach 
promocji ścieżki tematycznej „po 
złoto na górę” oraz tras turystycz-
nych „Białe Góry” i  „Diabli Ka-
mień” w  Ostrowach Tuszowskich. 

Działania jakie zostały przeprowa-
dzone w  ramach projektów Gran-
towych obejmowały szereg innych 
operacji mających na celu promo-
wać nasz obszar. Prawie 40 projek-
tów grantowych zostało złożonych 
w ramach ogłaszanych naborów na 
realizację Grantu co ogromnie Nas 
motywuje i zapewne nie tylko Nas 
albowiem z  efektów tych działań 
korzystają lub skorzystali miesz-
kańcy Naszych Gmin wchodzących 
w skład LGD LASOVIA tj. Gmina 
Cmolas, Niwiska, Tuszów Narodo-
wy, Ostrów i Gmina Mielec. 

To tylko część wymienionych 
zadań z różnych zakresów którymi 
możemy się poszczycić i ogromnie 
Nas to cieszy i daje motywację do 
dalszych działań w  celu pozyska-
nia kolejnych środków unijnych 
na kolejną perspektywę finansową. 
Na dzień dzisiejszy Lokalna Gru-
pa Działania LASOVIA może po-
chwalić się realizacjami na prawie 
5 mln złotych. Wsparcie lokalne 
i  efekty po konkretnych działa-
niach oraz zadowolenie mieszkań-
ców z  podejmowanych inicjatyw 
to dla Nas nieoceniona radość 
i  zadowolenie. Mamy cichą na-
dzieję, że w  kolejnej perspektywie 
finansowej środki jakimi będziemy 
dysponować ulegną zwiększeniu 
i  pomoc jaką będziemy udzielać 
tylko się zwiększy.
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CMOLAS

W niedzielę 20 września 2020 
r. w  Tyczynie odbył się XXV Ju-
bileuszowy Wojewódzki Przegląd 
Wiejskich Zespołów Artystycznych 
– Tyczyn 2020. Organizatorem 
przeglądu jest Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury im. Katarzyny 
Sobczyk w  Tyczynie. W  tegorocz-
nej edycji wzięło udział 19 zespołów 
ludowych z  całego Podkarpacia, 
które zaprezentowały tradycyjne 
pieśni i  przyśpiewki ludowe. Pod-
czas oceny jury brało pod uwagę: 
dobór repertuaru, zgodność z  tra-
dycją danego regionu oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Zespoły wystę-
powały w  kategoriach z  akompa-
niamentem i a’capella. Wśród grup 
występujących na scenie nie za-
brakło Zespołu Ludowego Cmola-
sianie, który w kategorii zespołów 

śpiewaczych z  akompaniamentem 
w  wykonaniu Jarosława Mazura 
zdobył I  miejsce. Zespół wystąpił 
w  składzie: Józefa Chmielowiec, 
Helena Dziuba, Władysław Dziu-
ba, Władysław Halat, Teresa Ja-
dach, Krzysztof Marszałek, Maria 
Wilk, Karol Ziętek, Bronisława Ko-

siorowska i  Krystyna Szczepanek. 
Kierownikiem Zespołu jest Pani 
Maria Rzeszutek.

Serdecznie gratulujemy 
Cmolasianom i życzymy 

kolejnych sukcesów!
SOK Cmolas

I Miejsce Cmolasian  
na XXV Jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie 
Wiejskich Zespołów Artystycznych – Tyczyn 2020

W związku z dużym zaintereso-
waniem, kolejny raz rusza w Szkole 
Podstawowej im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w  Cmolasie akcja cha-
rytatywna – zbiórki plastikowych 
nakrętek PET na potrzeby Mai 
Pyzińskiej z  Padwi k. Mielca. Za-
chowując zasady bezpieczeństwa 
związane z COVID – 19, nakrętki 
będą odbierane tylko w piątki każ-
dego tygodnia. Nie należy wnosić 
ich na teren szkoły tylko pozosta-
wić na zewnątrz na schodach przed 
wejściem do budynku AKŻ (wej-
ście od strony komina).

Zachęcamy wszystkich do włą-
czenia się w  naszą charytatywną 

akcję – zbierania i  przekazywania 
nakrętek, ze sprzedaży których, 
uzyskane pieniądze zatroskani ro-
dzice Mai wykorzystają na jej le-
czenie i rehabilitację, dzięki czemu 

wzrośnie szansa na jej rozwój inte-
lektualny, ruchowy, emocjonalny 
i społeczny.

SP Cmolas, Koordynator akcji – 
pedagog szkolny Renata Krakowska

CMOLAS

Rusza akcja „Nakrętki zbieramy - niepełnosprawnym 
dzieciom pomagamy”!

fot. MGOK w Tyczynie
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Sieć domów kultury na obsza-
rach wiejskich ma ogromne zna-
czenie w  promowaniu lokalnej 
działalności kulturalnej, a przez to 
potencjalnie aktywizującej miesz-
kańców. Oprócz upowszechniania 
lokalnej kultury, służą organizo-
waniu zajęć dla dzieci, młodzieży 
i seniorów, promowaniu aktywno-
ści fizycznej oraz zdrowego stylu 
życia. 

Obecnie prowadzone są in-
tensywne prace remontowe w  bu-
dynku Wiejskiego Dom Kultury 
w  Trzęsówce. Dotychczasowy bu-
dynek użyteczności publicznej 
funkcjonuje, jako obiekt dwukon-
dygnacyjny z  poddaszem nieużyt-
kowym bez podpiwniczenia. Stan 
obiektu oceniany na dobry. W bu-
dynku obecnie znajdują się po-
mieszczenia sali widowiskowej, 
sali spotkań, kuchni, biblioteki, 
sanitariaty oraz pomieszczenia 
pomocnicze. W  ramach zamie-
rzonej inwestycji zostanie doko-
nana zmiana sposobu dotychczas 

niezagospodarowanego poddasza 
na pomieszczenia użytkowe. Do-
datkowo projektuje się wydzielenie 
pomieszczenia na I piętrze.

Podstawowy zakres inwestycji 
obejmuje:

PARTER:
 – wymiana posadzki – lastriko 

na posadzkę grysową
 – demontaż istniejącej sceny 

i  parkietu, wykonanie nowych 
warstw posadzkowych wykoń-
czonych panelem winylowym

 – wymiana warstwy wykończe-
niowej schodów oraz demontaż 
istniejącej balustrady i montaż 
nowej ze stali chromowanej

 – przebudowa istniejącego 
schowka pod schodami

 – wymiana opraw oświetlenio-
wych we wszystkich pomiesz-
czeniach 

I PIETRO:
 – wymiana warstwy wykończe-

niowej schodów oraz demontaż 
istniejącej balustrady i montaż 
nowej ze stali chromowanej

 – demontaż istniejącego parkie-
tu, wykonanie nowych warstw 

TRZĘSÓWKA

Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury 
w Trzęsówce

posadzkowych wykończonych 
panelem winylowym

 – wydzielanie pomieszczenia 
socjalnego z  pomieszczenia 
istniejącej kuchni poprzez wy-
murowanie ściany działowej 

 – wymiana opraw oświetlenio-
wych we wszystkich pomiesz-
czeniach 

II PIĘTRO:
Adaptacja poddasza - wydziele-

nie pomieszczeń użytkowych obej-
muje takie działania jak:

 – wykonanie otworów drzwio-
wych i  wstawianie stolarki, 
powiększenie otworu drzwio-
wego,

 – wymiana stolarki okiennej 
 – roboty wykończeniowe i mon-

tażowe
 – demontaż obecnej wylewki 

i  wykonanie nowych warstw 
podłogowych

Planowana data zakończenia 
remontu 30.10.2020r. Ogólny koszt 
zadania 220.118,57 zł. w  tym do-
finansowanie z  Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego 
145.000,00 zł.
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JAGODNIK

dinozaury chociaż duże 
nie trwożyły nasze buzie
gdyż jagódki uśmiechnięte
nie strachliwe, lecz przejęte
z lasu wyszły, nie pękają
bo odwagi dużo mają

D/T
Przedszkolaki z  przedszkola 

„Jagódka” oraz zerówka i  ucznio-
wie szkoły z Jagodnika 16.09.2020 
miło spędziły czas z  rodzicami na 
spotkaniu integracyjnym w  pręż-
nie rozwijającym się na Podkar-
paciu Kompleksie Turystycznym 
„Brzezówka” w  Domatkowie. 
W  piękny, letni dzień wszyscy 
uczestnicy miło i  z  dobrym hu-
morem udzielali się sportowo, 
korzystając z  dostępnych atrakcji 
kompleksu, i  dydaktycznie, bio-
rąc udział w  zwiedzaniu parku 
dinozaurów, przysłuchując się cie-
kawostkom o  prehistorycznym 
świecie opowiadanym ciekawie 
przez właściciela obiektu. Był to też 
czas integracji nowych dzieci i  ich 
rodziców. Sponsorem spotkania 
było SRWJ „Nasza Wieś” w Jagod-
niku, które podarowało dzieciom 
i rodzicom zaległy prezent z okazji 
czerwcowego Dnia Rodziny. Z po-
dziękowaniami wszystkim obec-
nym uczestnikom.

Dorota Terlaga, Dyrektor NP 
„Jagódka” i NSP w Jagodniku

Spotkanie integracyjne z dinozaurami
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21 września 2020 r. w Akademii 
Przedszkolaka w  Cmolasie świę-
towano już po raz kolejny Dzień 
Przedszkolaka. Tego dnia w  spo-
sób szczególny podkreślono przy-
należność wychowanków do grupy 
przedszkolnej. W  grupie starszej 
„Misie” uroczystość rozpoczęto od 

gry terenowej, której celem było 
odnalezienie skarbu. Przedszko-
laki w  czasie zabawy wykonywały 
powierzone zadania, które pozwo-
liły na zdobycie specjalnych od-
znak. Emocji nie brakło również 
w grupie młodszej - Biedroneczek. 
Przedszkolaki od samego rana 
uczestniczyły w  wielu konkur-
sach, wesołych tańcach i zabawach. 
Wspólne świętowanie zakończone 

zostało uroczystym odśpiewaniem 
„Sto lat”, złożeniem życzeń przed-
szkolakom, wręczeniem dyplomów 
i  medali oraz obdarowaniem ich 
miłymi upominkami. Był to dzień 
wyjątkowy, pełen atrakcji, który 
z  pewnością pozostanie na długo 
w pamięci przedszkolaków.

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Akademii 

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

W 2020 roku w ramach uczest-
nictwa w PPOW na lata 2017-2020 
został opracowany wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Moder-
nizacja wiaty drewnianej na terenie 
stadionu sportowego w Cmolasie”. 

Decyzją Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, po rozpatrzeniu 
wniosku o dofinansowanie, Gmina 
Cmolas otrzymała 10.000zł dotacji 
z  budżetu Województwa Podkar-
packiego na realizację tego przed-
sięwzięcia.

Każda wiata lub zadaszenie 
może być wykorzystane w  różny 
sposób i spełniać wiele funkcji użyt-

kowych. Drewniane wiaty zlokali-
zowane na terenie gminy Cmolas 
służą przede wszystkim aktywiza-
cji społeczności lokalnej, poprzez 
utworzenie na terenie rekreacyj-
nym miejsca spotkań, organizacji 
imprez kulturalno-rekreacyjnych, 
sportowych czy festynów. Podsta-
wowym materiałem budulcowym 
tych obiektów jest drewno, które 
w  dużej mierze narażone jest na 
działalność negatywnych warun-
ków atmosferycznych, a  w  szcze-
gólności wilgoci, ulega zniszczeniu 
i degradacji. Żeby zapobiec powsta-
waniu uszkodzeniom wymagane 
jest prowadzenia prac konserwa-
cyjnych i modernizacyjnych. 

W wyniku realizacji projektu 
na Stadionie Sportowym w Cmola-
sie została wykonana modernizacja 
wiaty polegająca na wykonaniu prac 
renowacyjnych i konserwacyjnych, 
tj. uszczelnienie dachu, przeróbka 
konstrukcji dachu w  celu wzmoc-
nienia jego konstrukcji, wymia-
na elementów barierki, reperacja 
podłogi wiaty oraz zabezpieczenie 
drewna przed warunkami atmos-

ferycznymi oraz promieniami UV. 
Koszt całkowity wykonanego zada-
nia to 22.755,00zł. 

Realizacja zadania przyczyniła 
się do poprawy stanu techniczne-
go i  estetycznego zaplecza rekre-
acyjnego w Cmolasie, zwiększenia 
jego atrakcyjności. Odnowiona 
infrastruktura rozbudzi zaintere-
sowanie mieszkańców integracją 
społeczności i  aktywnym spędza-
niem wolnego czasu. Realizacja 
inwestycji przyczyni się do zwięk-
szenia liczby osób biorących udział 
w  festynach, piknikach, spotka-
niach, wydarzeniach i  imprezach 
integracyjnych, a  co za tym idzie 
nastąpi zwiększenie aktywności 
społecznej mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców to korzystania z  efektów 
realizacji projektu poprzez aktyw-
ne uczestnictwo w  wydarzeniach 
sportowych i  rekreacyjnych orga-
nizowanych na terenie Stadionu 
Sportowego w Cmolasie.

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

CMOLAS

Modernizacja wiaty drewnianej na terenie stadionu 
sportowego w Cmolasie

Gmina Cmolas
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GMINA CMOLAS

Witacze i  tablica spełniają waż-
ną rolę, oprócz funkcji informacyj-
nej są też elementem turystycznej 
promocji. Głównym celem usta-
wiania takich konstrukcji jest ozna-
czenie wjazdu na określony teren 
oraz przywitanie przybywających 
podróżnych. Ponadto są wizytów-
ką regionu, a  swoją formą i  treścią 
przedstawiają sposób, w jaki traktuje 
się w danym miejscu inwestorów, tu-
rystów i gości.

Na terenie gminy zostało za-

Gmina Cmolas wita!
montowanych 8 szt. witaczy Gminy 
Cmolas o konstrukcji stalowej ocyn-
kowanej z  płaskownikiem dookoła 
planszy o  wymiarach 125 x 200 cm 
z blachy ocynkowanej oklejone folią 
odblaskową. Grafika przedstawia się 
następująco: na pierwszej planszy 
umieszczono napis Gmina Cmolas 
wita, natomiast po przeciwnej stro-
nie Gmina Cmolas żegna. Napisom 
towarzyszy herb gminy Cmolas. 
Kształt i szata graficzna tablicy i wi-
taczy zostały zaprojektowane tak, aby 

w  swej kolorystyce odnosiły się do 
ciepłych kolorów – czerwieni i żółci, 
które są bardzo charakterystyczne 
dla naszej Gminy. Powyższe tablice 
zlokalizowane są przy drogach po-
wiatowych w miejscach przy granicy 
z sąsiadującymi gminami. 

Mamy nadzieję, że witacze i  ta-
blice nie tylko zaintrygują potencjal-
nych gości czy podróżnych, ale będą 
także ciekawą wizytówką gminy. 
Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 33 452 złotych.

UG Cmolas

W Szkole Podstawowej 
w  Ostrowach Baranowskich pod 
koniec sierpnia organizowane były 
wakacyjne zajęcia edukacyjne pro-
wadzone przez nauczycieli tutejszej 
szkoły. Dzieci mogły uczestni-
czyć w  zajęciach plastyczno-tech-

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Zajęcia wakacyjne
nicznych, sportowych, zabawach 
z konkursami, zabawach na boisku 
szkolnym i placu zabaw, skorzystać 
z Internetu, zagrać w gry planszo-
we, piłkarzyki, obejrzeć krótkie 
bajki z wykorzystaniem tablicy in-
teraktywnej. Na zakończenie zajęć 
zorganizowano także grilla. 

Dla wszystkich uczestników był 
to czas, kiedy po prawie półrocznej 
przerwie mogli spotkać się razem 
w  szkole i  wspólnie spędzić miło 
czas w grupie swoich kolegów i ko-
leżanek.

SP Ostrowy Baranowskie
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GMINA CMOLAS

Zamknięcie placówek oświato-
wych na wiele tygodni wymusiło 
nowe standardy prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety 
wielu z nich nie posiada dostępu do 
Internetu lub sprzętu, na którym 
może realizować podstawy progra-
mowe. W  ramach odpowiedzi na 
obecna sytuację szkolnictwa, zwią-
zana z  wprowadzeniem na obsza-
rze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
epidemii został uruchomione do-
finansowanie na realizację projek-
tu – wsparcia Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w  systemie kształce-
nia zdalnego. Program Polska 
Cyfrowa ma na celu zapewnienia 
dostępu sprzętu komputerowego 
umożliwiającego realizację pod-
stawy programowej kształcenia 
ogólnego i  umożliwienie zdalnej 
edukacji uczniom. 

Gmina Cmolas pozyskała do-
finasowanie z  programu „Zdalna 
Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.

Program Zdalna Szkoła 
W ramach zadania zostało za-

kupionych 21 szt. laptopów. War-
tość zadania wyniosła 58.794,30 zł. 

Dofinansowanie 100%.
Program Zdalna Szkoła + 
W ramach zadania zostało za-

kupionych 29 szt. laptopów na 
ogólną wartość 93.919,11 zł. Dofi-
nansowanie 100%.

Oficjalne przekazanie pozyska-
nych laptopów odbyło się 13 sierp-
nia br. w Urzędzie Gminy Cmolas. 
Sprzęt komputerowy został roz-
dysponowany pomiędzy 7 Szkół 
Podstawowych zlokalizowanych na 
terenie gminy Cmolas i ma się na-
stępująco:
Szkoła Podstawowa w Hadykówce 
– 5 szt 
Szkoła Podstawowa w  Ostrowach 
Tuszowskich – 7 szt. 
Szkoła Podstawowa w Trzęsówce – 
10 szt.

Szkoła Podstawowa w  Cmolasie – 
19 szt 
Szkoła Podstawowa w  Porębach 
Dymarskich – 3 szt 
Szkoła Podstawowa w  Ostrowach 
Baranowskich – 2 szt 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Jagodniku – 4 szt 

Mamy nadzieję, ze pozyska-
ne laptopy w  dużej mierze wpły-
ną na umożliwienie nauki zdalnej 
uczniom, których sytuacja mate-
rialna i rodzinna uniemożliwia ak-
tywne włączanie się w  codzienne 
zajęcia szkolne. 

UG Cmolas

Nowe laptopy dla szkół



14

Kwartalnik nr 3/2020

Słoneczna wrześniowa aura 
sprzyja aktywnemu wypoczynkowi 
na świeżym powietrzu, a także po-
znawaniu walorów przyrodniczych 
lokalnych miejscowości. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w  Hady-
kówce korzystając z pięknej pogody 
wybrali się na wycieczkę rowerowa 
na Ścieżkę przyrodniczo- eduka-
cyjną „Świerczówka”. Pod czujnym 
okiem opiekunów szczęśliwie do-
tarli na miejsce. Na „Swierczówce” 
był obowiązkowo grill i  mnóstwo 
zabawy w  lesie. Przez cały czas 
dopisywała piękna pogoda czyli 
wspaniałe słońce i  ciepły jesien-
ny wiatr. W drodze powrotnej nie 
obyło się bez zbierania grzybów. 
Wszyscy dobrze się bawili i z pew-
nością będą czekać na następną 
wyprawę rowerową.

SP Hadykówka

HADYKÓWKA

Wycieczka rowerowa na Ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną 
„Świerczówka”

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2020/2021 w  Szkole Podstawowej 
w  Hadykówce było inne niż rok 
temu i  wcześniej. Bez wielkiego, 
wspólnego apelu, bez widowisko-
wego pasowania na uczniów i bez 
obserwujących oraz dokumentu-
jących wszystko rodziców. Zmia-
ny wywołał koronawirus. Rodzice 
towarzyszyli tego dnia dzieciom 
jedynie na mszy świętej w kaplicy.

Dbając o  zachowanie rygo-
rów sanitarnych, w  budynku 
szkoły jedynie dla klasy pierw-
szej zorganizowano pasowanie 
na ucznia. Najmłodsi pięknie 
wyrecytowali wiersze i  zaśpiewa-
li piosenki. Następnie odbyło się 
ślubowanie pierwszoklasistów. 
Maluchy z  przejęciem czekały 
na delikatnie stuknięcie w  ramię 
potężnym ołówkiem i  powitanie 
w  gronie szkolnej społeczności. 
Na pamiątkę tej uroczystej chwili 

uczniowie otrzymali medale i upo-
minki od Rady Rodziców. Na za-
kończenie Pani Dyrektor Szkoły 
Agnieszka Magda życzyła wszyst-
kim pierwszakom wielu sukcesów, 

wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonych celów, a Rodzicom powo-
dów do dumy z ich pociech.

Monika Kosiorowska-Puk

HADYKÓWKA „Ślubujemy, że nie zawiedziemy”
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W sobotę 12 września ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich odwiedzili 
Magiczne Ogrody w Janowcu. Tam 
czekało na nich wiele atrakcji. Park 
podzielony jest na dziewięć krain, 
z których każda oferuje innego ro-
dzaju atrakcje. Do wszystkich moż-
na dotrzeć wędrując alejami, wśród 
zieleni, barwnych i pachnących róż 
i innych kwiatów, szumiących stru-
myków. Podczas wędrówki można 
było spotkać kolejnych mieszkań-
ców Magicznych Ogrodów: Skrza-
ta, Krasnoludy, Bulwiaki, Wróżki 
Smużki, Robanki, Mordole oraz 
smoki. Duże wrażenie na dzie-
ciach, a także ich rodzicach zrobi-
ło Mroczysko oraz Krasnoludzka 
Wieża Prób.

Następnie, po obiedzie wszyscy 
uczestnicy wycieczki spędzili czas 
na placu zabaw oferującym wiele 
atrakcji m.in. park linowy, zamek 
wróżek, tratwy, karuzele, zjeżdżal-
nie. Pogoda sprzyjała tej wyprawie. 
Bardzo zadowoleni, po dniu peł-
nym wrażeń, wszyscy wrócili do 
domu. Pobyt w  baśniowych ogro-
dach to niezapomniana przygoda 
oraz okazja do aktywnego spędze-
nia czasu na świeżym powietrzu.

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Wycieczka do Magicznych Ogrodów
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

27 sierpnia uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Ostrowach Bara-
nowskich odwiedzili Kompleks 
turystyczny „Brzezówka” w  Do-
matkowie. Wyjazd zorganizowa-
no w  ramach spóźnionego Dnia 
Dziecka, który nie mógł odbyć się 
w  szkole w  czerwcu z  powodu jej 
zamknięcia. Dzieci wędrując alej-

Wyjazd do Brzezówki
kami mogły w ciekawy i przyjemny 
sposób poznać historię naszej pla-
nety i  cywilizacji. Dowiedziały się 
m.in. jakie zwierzęta żyły kiedyś na 
Ziemi, usłyszały wiele ciekawostek 
na temat dinozaurów.

Dużą atrakcją dla nich był rów-
nież plac zabaw, gdzie mogły sko-
rzystać z  wielu urządzeń i  miejsc 
przygotowanych do aktywnego 

wypoczynku takich jak zjeżdżal-
nie, eurobungee, trampoliny, park 
linowy, tor dla gokartów, basen 
z łódeczkami, mini golf.

Cztery godziny wyśmienitej 
zabawy, pełnej radości i uśmiechu 
minęły bardzo szybko. Dzieci wró-
ciły do domu zmęczone, ale zado-
wolone.

SP Ostrowy Baranowskie

Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!
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Od pomysłu do realizacji za-
miarów w  zakresie nowej inwe-
stycji dzieli przedsiębiorcę proces, 
który związany jest z  kosztami 
i koniecznością przebrnięcia przez 
złożone regulacje prawne czy pro-
cedury administracyjne. Przebieg 
procesu inwestycyjnego oraz czas 
jego trwania zależy od skali, złożo-
ności oraz specyfiki planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego. Pro-
cedura ta wiąże się z ciągiem wielu 
następujących po sobie czynności 
i  działań, prowadzących do reali-
zacji i ukończenia przedsięwzięcia 
budowlanego. Pozytywne przejście 
fazy przygotowawczej pozwala na 
dokonanie wyboru projektanta 
i  rozpoczęcie fazy projektowania 
i uzyskiwania koniecznych decyzji 
administracyjnych. 

W bieżącym roku Gmina Cmo-
las intensywnie przygotowuje się 
do realizacji przyszłych inwestycji, 
a w szczególności dotyczących bu-
dowy nowych dróg czy chodników. 
Tak, więc zostały przeprowadzone 
przetargi na opracowania projekto-
we, które pozwoliły na wyłonienie 
jak najlepszych ofert na opracowa-
nie dokumentacji projektowej na 
zamierzone przedsięwzięcia. We 
wcześniejszym wydaniu Panoramy 
wspomnieliśmy o wynikach pierw-
szego przetargu, a  teraz skupimy 
się na kolejnych. 

W wyniku przeprowadzenia 
postępowania o  udzieleniu zamó-
wienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego zostały 
podpisane umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej na zada-
nia:

1. Remont drogi gminnej Ja-

godnik – Kapłonka – Cmolas wraz 
z budową chodnika strona lewa

2. Przebudowa drogi Cmolas 
– Zakościele – Stary Gościniec 

3. Przebudowa drogi gmin-
nej Cmolas – Ścieżki 

4. Przebudowa drogi gmin-
nej Jagodnik – Jamnica – Trzęsów-
ka (drugi odcinek)

5. Przebudowa drogi gmin-
nej Trzęsówka przez wieś 

Ukończenie etapu tworzenia 
dokumentacji projektowej plano-
wane jest w większości na bieżący 
rok. Jako że cała procedura reali-
zacji inwestycji jest procesem dłu-
gookresowym, pracochłonnych 
i  składa się z  wielu etapów to na 
ukończenie budowy i  możliwość 
korzystania z  powyższych przed-
sięwzięć będziemy musieli jeszcze 
poczekać.

UG Cmolas

GMINA CMOLAS

Opracowania projektowe w Gminie Cmolas

Przedłożenie do Wojewódzkie-
go Planu Gospodarki Odpadami 
przez właściciela ZCB Hadykówka 
przedsięwzięcia polegającego na 
instalacji termicznego przetwarza-
nia odpadów komunalnych i odpa-
dów pochodzących z przetwarzania 
odpadów komunalnych oraz insta-
lacji do termicznej utylizacji od-
padów problemowych na terenie 
ZCB Hadykówka zapewne miało 
charakter sondażowy, gdyż zdrowo 
myślący inwestor nigdy by o takiej 
inwestycji nie pomyślał. Przypo-
mnę tylko, że ZCB Hadykówka 
znajduje się w centrum wsi, w po-
bliżu stadionu, placu zabaw, szko-
ły, kościoła jak również w pobliżu 
Cmolasu i Komorowa.

Inwestor kupując zakład zobo-
wiązał się do produkcji pustaków 
szczelinowych i  innych wyrobów. 

GMINA CMOLAS

Spalarni śmieci w Hadykówce nie będzie
W Hadykówce znajdują się złoża 
iłów krakowieckich –  jedne z naj-
lepszych w  Polsce pozwalające na 
wiele lat produkcji. Lokalizacja 
przedsięwzięcia jest usytuowana 
na obszarach chronionych takich 
jak Natura 2000, Sokołowsko-Wil-
czowolskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu, natomiast w Planie 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go Województwa Podkarpackie-
go ujęta jest jako złoże surowców 
skalnych podlegające ochronie 
i  racjonalnej gospodarce zasoba-
mi kopalin. Opracowane Studium 
Uwarunkowań i  Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego 
Gminy Cmolas wyklucza działal-
ność spalarni i tym podobnych in-
stalacji w tej miejscowości.

Dotychczasowa działalność 
obecnego właściciela ZCB Hady-
kówka pokazuje jego niewiary-
godność, w związku z powyższym 

będzie jednoznacznie potraktowa-
ny.

Należy jednoznacznie stwier-
dzić, że próba budowy i eksploata-
cji spalarni śmieci w  Hadykówce 
wiąże się ze zdecydowanymi pro-
testami mieszkańców wsi Hady-
kówka, gmin sąsiednich, a  przede 
wszystkim Urzędu Gminy Cmo-
las. Czas konsultacji społecznych 
trwa od 28 września 2020 roku do 
20 października 2020 roku i w tym 
to okresie można składać stosowne 
protesty.

Wiele dokumentów uzgadnia-
jących musi przejść przez Urząd 
Gminy i zaręczam, że żadnego po-
zytywnego uzgodnienia nie będzie. 
Hadykówka pozostanie piękną 
i  czystą miejscowością, a  spalarni 
nie ma, nie było i nie będzie.

Eugeniusz Galek
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

8 września 2020 roku Szkoła 
Podstawowa w  Ostrowach Tu-
szowskich po raz drugi włączyła 
się w ogólnopolską akcję Narodo-
we Czytanie, organizowaną przez 
Parę Prezydencką. Przedsięwzięcie 
popularyzuje czytelnictwo i  udo-
wadnia, że piękno polskiej litera-
tury ma moc. W tym roku, na IX 
edycję, wybrano utwór Juliusza 
Słowackiego „Balladyna”. To wy-
bitne dzieło okresu polskiego ro-
mantyzmu powstało na emigracji 

Narodowe czytanie – Juliusz Słowacki 
„Balladyna”

w 1834 r. w czasie dyskusji na temat 
przyczyn niedawnej klęski powsta-
nia listopadowego oraz rozmów 
o historii i przyszłym losie narodu 
polskiego. Autor połączył w  tym 
utworze realizm i  fantastykę, kon-
centrując się na analizie postaw 
i  czynów bohaterów. Jest to dzie-
ło, które wywarło ogromny wpływ 
na inne dziedziny kultury i  które 
doczekało się wielu inscenizacji. 
Uroczystość rozpoczęła pani dy-
rektor Danuta Gacek, która przy-

witała zaproszonych gości oraz 
odczytała list Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej adresowany 
do wszystkich Polaków i  zachęca-
jący do wzięcia udziału w akcji. Pan 
Prezydent napisał: „Ufam, że wzo-
rem lat ubiegłych i tym razem pod-
czas Narodowego Czytania każdy 
z Państwa odkryje swoją Balladynę, 
oddając się refleksji nad uniwer-
salnym przesłaniem tego utwo-
ru, który obnaża ludzkie słabości 
i wady, a zarazem opowiada się po 
stronie zgody, porozumienia i uka-
zuje zwycięstwo dobra nad złem”. 
Wystąpili uczniowie, którzy wcielili 
się w głównych bohaterów tragedii 
i swymi strojami wzbudzili ogólny 
zachwyt. Następnie zaproszeni go-
ście czytali tekst utworu z podzia-
łem na role:
Kirkor – pan Eugeniusz Galek, 
wójt gminy Cmolas
Balladyna – pani Ewelina Nowicka, 
przedstawicielka Rady Rodziców
Alina – pani Paulina Bezak, prze-
wodnicząca Rady Rodziców
Wdowa – pani Janina Rzeszutek, 
przedstawicielka Koła Gospodyń 
Wiejskich
Skierka – pan Ryszard Walczyk, 
radny
Chochlik – pan Jarosław Rzeszu-
tek, sołtys
Goplana – pani Elżbieta Rzeszutek, 
pracownik biblioteki

Uczniowie w  skupieniu wy-
słuchali zaprezentowanych frag-
mentów dramatu, wszystkim 
udzielił się nastrój baśniowości. 
Znakomite interpretacje czyta-
nego dzieła współgrały ze sce-
nografią przedstawiającą chatę 
Wdowy, Balladyny i Aliny oraz je-
zioro Gopło - królestwo Goplany. 
  Na wszystkich uczestników cze-
kała także słodka niespodzianka – 
babeczki i ciasto z malinami.

Źródło: spotusz.edupage.org



19

Kwartalnik nr 3/2020

Wydawać by się mogło, że do-
piero co Samorządowy Ośrodek 
Kultury w  Cmolasie ogłaszał na-
bór na zajęcia wakacyjne dla dzie-
ci. Tymczasem… wakacje 2020 
minęły bezpowrotnie! Zostały 
po nich jednak niezapomniane 
wspomnienia. Były gry, zabawy, 
konkursy, wycieczki, zajęcia pla-
styczne, taneczne, spotkania z cie-
kawymi ludźmi. Zajęcia odbywały 
się w dwóch turnusach, od ponie-
działku do piątku od 6 do 31 lipca 
b.r. W tym roku ze względu na stan 
epidemii koronawirusa w zajęciach 
mogło wziąć udział jedynie 24 
uczestników - podzielonych na 2 
grupy. Nie przeszkodziło to jednak 
w zorganizowaniu atrakcyjnych za-
jęć dla dzieci i młodzieży. W pierw-
szym tygodniu odbyły się zajęcia 
integracyjne, spektakl teatralny pt. 
„Podróże Baltazara Gąbki” w  wy-
konaniu teatru Blaszany Bębenek, 
warsztaty plastyczne, na których 
dzieci tworzyły różnokolorowe 
zwierzaki z  rolek po papierze, gry 
kooperacyjne „Scavenger Hunt” 
oraz „50-tka”, zdobienie maseczek 
ochronnych. W  drugim tygo-
dniu zajęć wakacyjnych z SOKiem 
w  Cmolasie, korzystając z  pięknej 
pogody dzieci uczestniczyły w licz-
nych grach i  zabawach plenero-
wych na terenie Ośrodka, tworzyły 
rzeźby z masy solnej. Innym razem 
aktywnie skorzystały z możliwości 
jakie daje Ośrodek Wypoczynki 
i  Rekreacji w  Cmolasie. Wielką 

przygodą było spotkanie z podróż-
nikiem, który przedstawił uczest-
nikom zajęć historię oraz zwyczaje 
panujące w  Chinach. Najbardziej 
fascynująca była kaligrafia, którą 
dzieci mogły spróbować oraz widok 
ogromnych suszonych robaków, 
które są przysmakiem w  pewnych 
rejonach Chin. Przedostatni dzień 
pierwszego turnusu, to wycieczka 
do parku trampolin „Jump World” 
w  Rzeszowie, gdzie pod okiem 
animatorów każdy znalazł swój 
powód do skakania - jak mawia 
hasło przewodnie parku. Ostat-
niego dnia napłynęły odpowiedzi 
na listy, które dzieci pisały do za-
granicznych przyjaciół. Na koniec 
obyły się zajęcia taneczne i  pokaz 
filmu podsumowującego cały I tur-
nus. Od 20 lipca w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie roz-
począł się II turnus zajęć wakacyj-
nych pn. „Lato z  SOKiem”. Trzeci 
tydzień rozpoczął się od integracji 
grup oraz wspólnych zajęć na świe-
żym powietrzu. Następnie odbyły 
się zajęcia plastyczne, podczas któ-
rych dzieci w pierwszej części ma-
lowali swoje maseczki, a w drugiej 
części tworzyli zabawkę z rolki pa-
pierowej. Uczestnicy zajęć korzy-
stali z boisk oraz otwartej siłowni, 
wzięli udział w zabawach plenero-
wych na terenie obiektu Ośrodka 
Wypoczynku i  Rekreacji w  Cmo-
lasie. Kolejny dzień to, wycieczka 
do Bowling Club w  Kolbuszowej, 
gdzie przez blisko dwie godziny 

dzieci grały w  kręgle. Na podsu-
mowanie tygodnia dzieci uczyły się 
i  grały w  planszówki, a  następnie 
spotkały się ze strażakami z  OSP 
Cmolas. Panowie opowiedzieli 
im o  zawodzie Strażaka, a  nawet 
pozwolili sprawdzić się w  boju 
ze strażacką prądownicą. Ostatni 
czwarty tydzień był równie bogaty 
w  wydarzenia, jak trzy poprzed-
nie. Wśród atrakcji było spotkanie 
z Podróżnikiem Marcinem Musiał, 
który opowiedział o  życiu w  In-
diańskiej wiosce. Przez kolejne dwa 
dni odbywały się warsztaty z akto-
rami „Teatru Bazyl”, podczas któ-
rych uczestnicy tworzyli rekwizyty 
i stali się współautorami powstają-
cych spektakli cieni. Odwiedziny 
„Zagrody jeździeckiej Mustang” 
w Dzikowcu były kolejną przygodą 
połączoną ze zwiedzaniem i  prze-
jażdżką na koniu oraz wspólnym 
poczęstunkiem. Podsumowaniem 
było wspomnienie wszystkich spo-
tkań uwiecznionych na fotogra-
fiach wykonanych podczas zajęć, 
piknik oraz wspólna zabawa przy 
muzyce. Organizatorzy dziękują 
wszystkim Uczestnikom za udział 
i wspólną zabawę oraz Rodzicom/
Opiekunom dzieci za odpowie-
dzialne współuczestnictwo, dzięki 
czemu bezpiecznie, w  trudnym 
okresie epidemii, zakończyliśmy 
wakacyjną przygodę.

SOK Cmolas

CMOLAS LATO z SOKiem



Lato z SOKiem


