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Przed nami najpiękniejszy okres w roku,
niech więc czas Świąt Bożego Narodzenia

odrodzi w nas na nowo spokój, harmonię i radość.

W naszych domach niech zagości
prawdziwa rodzinna atmosfera,

pełna ciepła, zgody i miłości.

Zaś Nowy 2021 Rok przyniesie
dużo zdrowia, pogody ducha,

spełnionych marzeń i wielu sukcesów.

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas

Ryszard Warzocha
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas
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Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia
w radości, spokoju 

oraz ciepłej rodzinnej atmosferze.

Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok
przyniesie to co najcenniejsze:
zdrowie, miłość najbliższych, 

tolerancję i poszanowanie innych 
oraz spełnienie wszystkich życiowych 

planów i zamierzeń

Dyrektor oraz Pracownicy
Samorządowego Ośrodka Kultury

w Cmolasie
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CMOLAS

W związku z  obecną sytuacją 
epidemiologiczną, tegoroczny 
konkurs pn. „Festiwal Mowy La-
sowiackiej” organizowany przez 
Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w  Cmolasie odbył się w  for-
mie online. Tematem konkursu 
jest twórczość zaprezentowana 
gwarą lasowiacką typową dla 
mieszkańców m.in. dzisiejszego 
powiatu kolbuszowskiego. Główne 
cele konkursu to krzewienie zami-
łowania do kultury i tradycji regio-
nu, przypomnienie, ożywienie oraz 
popularyzacja gwary lasowiackiej. 
Ocenie podlegały: cechy typowe 
dla gwary lasowiackiej, dykcja, 
interpretacja tekstu, oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. Zadaniem 
Uczestników było przesłanie do 
13 listopada 2020r. na adres e-mail 
organizatora kartę zgłoszenia wraz 
z  linkiem do umieszczonej w  in-
ternecie prezentacji konkursowej. 
Wpłynęły 4 prezentacje w  tym 
trzy w  kategorii wiekowej klas 
0-III i  jedna w kategorii wiekowej 
klas IV-VI. Jury w składzie Janusz 
Radwański - dialektolog, poeta 
i pisarz oraz Jarosław Mazur – mu-
zyk, krzewiciel kultury ludowej po 
wysłuchaniu wszystkich prezenta-
cji, postanowiło przyznać następu-
jące miejsca:

Kategoria klas 0 – III szkół 
podstawowych

I miejsce – Karol Skiba ze 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich, za prezentację pt. „ 
Opowieść o łostroskim św. Mikoła-
ju”, nagroda: hulajnoga wyczyno-
wa i kask

II miejsce – Kinga Szczęch ze 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich, za prezentację pt. 
„Przyśpiewka pastuszka” nagro-
da: zestaw Karaoke 

III miejsce – Lena Czaj-
kowska ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich, za 

Festiwal Mowy Lasowiackiej 
ONLINE (łonlajn) 2020r.

prezentację pt. „Ostrowska balla-
da” nagroda: zestaw Karaoke 

Kategoria klas IV – VI szkół 
podstawowych

I miejsce – Kacper Dziedzic 
ze Szkoły Podstawowej w Porę-
bach Dymarskich za prezentację 
pt. „Przyjechały z miasta” nagro-
da: głośnik Boombox i słuchawki 
bezprzewodowe.

Dyplomy pamiątkowe oraz na-
grody rzeczowe dla Uczestników 
Konkursu zostały wręczone przez 

Dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie Panią Edy-
tę Kus-Mokrzycką.

Zwycięzcom konkursu oraz ich 
Opiekunom dziękujemy za podję-
cie niełatwego wyzwania, za zaan-
gażowanie i udział. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Zachęcamy do obejrzenia pre-
zentacji Laureatów konkursu na 
fanpage SOK Cmolas na FB.

SOK Cmolas
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XXXII Wojewódzki Konkurs 
“Ludowe Obrzędy i  Zwyczaje” 
przeszedł do historii. W  ciągu 
dwóch dni 3 i 4 października 2020r. 
na scenie sędziszowskiego Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury 
zaprezentowało się 8 grup z  Pod-
karpacia i  jeden Lubelszczyzny. 
Głównym celem konkursu jest 
ochrona przed zanikaniem, po-
pularyzacja obrzędów i  zwycza-
jów ludowych oraz dokumentacja 
prezentowanych widowisk. Tego-
roczny przegląd z  powodu pan-
demii koronawirusa odbył się bez 
udziału publiczności. Prezentacje 
zespołów oglądać można było on-

line na kanale YouTube MGOK 
w  Sędziszowie Młp. Na scenie 
grupy obrzędowe zaprezentowały 
inscenizacje dawnych tradycji lu-
dowych m.in. inscenizacje obrzę-
dów rodzinnych np. wesela, czy 
zapomnianych czynności gospo-
darskich - pieczenie chleba, kisze-
nie kapusty. Wśród występujących 
nie zabrakło Zespołu Ludowego 
Cmolasianie działającego w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie, który tym razem za-
prezentował widowisko obrzędo-

we pt. „Zaloty” przedstawiające 
zwyczaj gotowania „polywki” na 
przyjście zalotników oraz targowa-
nie o córkę i podział majątku. Ko-
misja oceniająca prezentacje, brała 
pod uwagę autentyczność obrzę-
dów i  zwyczajów, gwarę, muzykę, 
pieśni, taniec, stroje oraz rekwizy-
ty. Jury doceniło Zespół Ludowy 
Cmolasianie przyznając im wy-
różnienie oraz nagrodę finansową. 
Gratulujemy Zespołowi i  życzymy 
dalszych sukcesów.

SOK Cmolas

CMOLAS – 
SĘDZISZÓW MŁP.

Zespół Ludowy Cmolasianie na 
Konkursie „Ludowe Obrzędy 

i Zwyczaje”

Nowe inwestycje wypływają 
pozytywnie na rozwój wsi, gdyż 
ich głównym zadaniem jest two-
rzenia stref intensywnej integra-
cji społeczeństwa, których celem 
jest umocnienia więzi pomiędzy 
lokalną społecznością, a  także 
promowaniu własnej kultury. We 
wcześniejszym wydaniu Panoramy 
wspominaliśmy o  trwającym re-
moncie Wiejskiego Domu Kultury 
w Trzęsówce, który to dobiegł koń-
ca. Oficjalne oddanie odremonto-
wanego i przebudowanego obiektu 
odbyło się 9 listopada 2020r. 

W ramach niniejszego zadania 
zostały wymienione istniejące pod-
łogi drewniane w  sali widowisko-
wej na parterze oraz sali spotkań na 

drugiej kondygnacji. Ponadto do-
konano demontażu istniejącej sce-
ny o konstrukcji drewnianej, która 
to dotychczas znajdowała się w sali 
widowiskowej na paterze. Doko-
nano również wymiany posadzek 
lastryskowych na płytki w kuchni, 
pomieszczeniu socjalnym oraz na 
korytarzu i  klatce schodowej. Do-
datkowo budynek został wzboga-
cony o nowe pomieszczenie, które 
będzie służyło, jako schowek na 
narzędzia konieczne do utrzyma-
nia obiektu. Na schodach została 
zdemontowana stara barierka sta-
lowo-drewniana i  zamontowana 
nowa ze stali chromowo-niklowej. 
Na drugiej kondygnacji pomiędzy 

salą spotkań i  kuchnią dokona-
no zamurowania dwóch otworów 
okiennych, które to okazały się 
zbędne do funkcjonowaniu obiektu 
oraz wpływały negatywnie na jego 
estetykę. Za pomocą dodatkowej 

TRZĘSÓWKA Nowe oblicze Wiejskiego Domu 
Kultury w Trzęsówce
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W niedzielę 20 września 2020 r. 
w  Tyczynie odbył się XXV Jubi-
leuszowy 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 wy-
stępowały w  kategoriach z  akom-
paniamentem i  a’capella. Wśród 
grup występujących na scenie nie 
zabrakło Zespołu Ludowego Cmo-
lasianie, 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 Cmola-
sianom i życzymy kolejnych sukce-
sów!

SOK Cmolas

CMOLAS-TYCZYN I miejsce dla Zespołu Ludowego 
Cmolasianie

ściany działowej lekkiej z otworem 
drzwiowym zostało wydzielone 
dodatkowe pomieszczenie socjalne 
dla pracowników. Przemieszcza-
jąc się na drugie piętro zauważa-
my, że dotychczas nieużytkowane 
poddasze zostało przystosowana 
do celów użytkowych Wiejskie-
go Domu Kultury. Dzięki prze-
budowie zostało wydzielone pięć 
nowych pomieszczenia: dwa ma-
gazynowe, dwa na potrzeby prowa-
dzenia zajęć WDK oraz łazienka. 
W  tym celu niezbędne było wy-
konanie podstawowych robót bu-

dowlanych, do których należało: 
wstawienie drzwi łazienki, wyko-
nanie ocieplenia dachu, wykonanie 
tynków, wyburzenie starej i wyko-
nanie nowej wylewki, zabudowa 
ścianek działowych, wykonanie 
instalacji wod-kan. oraz centralne-
go ogrzewania. W ramach realiza-
cji inwestycji dokonano wymiany 
opraw oświetleniowych we wszyst-
kich pomieszczeniach budynku na 
energooszczędne. Ponadto budy-
nek został doposażony w 20 sztuk 
stołów składanych oraz 100 sztuk 
krzeseł konferencyjnych. 

Tak, więc już dziś możemy po-
wiedzieć, że planowana inwestycja 
spełniła stawiane cele i przyczyniła 
się do poprawy funkcjonalności 
obiektu, utworzenia warunków 
lokalowych do realizacji zadań 
z  zakresy kultury, usprawnienia 
zaplecza organizacyjnego, zapew-
nienia odpowiednich warunków 
do organizowania i  animowania 
uczestnictwa społeczności w  wy-
darzeniach artystycznych, kultu-

ralnych i  integracyjnych, poprawy 
dostępu do podstawowych usług 
kulturalnych dla mieszkańców 
oraz poprawy funkcjonowania 
i  estetyki obiektu, a  przez to rów-
nież atrakcyjności prowadzonych 
w nim działań.

Rezultatem zrealizowanego za-
dania jest zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców poprzez stworzenie 
strefy integracji i  miejsca przy-
stosowanego do eksponowania 
i szerzenia lokalnej kultury i dzie-
dzictwa kulturowego. 

Całkowita wartość projektu: 
275 331,35zł, w tym dofinansowa-
nie ze środków Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego: 
145.000,00zł.
Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z  Fundu-
szu Promocji Kultury, uzyskanych 
z dopłat ustanowionych w grach ob-
jętych monopolem państwa, zgod-
nie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 
listopada 2009  r. o  grach hazardo-
wych
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Stawki opłat za odbiór i  zago-
spodarowanie odpadów komunal-
nych, ustalane przez rady gmin, 
muszą uwzględniać wszelkie koszty 
związane z  funkcjonowaniem sys-
temu gospodarki odpadami w gmi-
nie w  zakresie odbioru, transportu 
i  zagospodarowania odpadów ko-
munalnych w  odpowiednich insta-
lacjach. Największym problemem 
gospodarki śmieciowej jest to, że 
ustawodawca nie obciążył produ-
centów opakowań, co wiąże się 
z  brakiem możliwości odsprzeda-
ży opakowań szklanych, opakowań 
plastikowych, makulatury, wyrobów 

gumowych, sprzętu AGD – stąd peł-
ne obciążenie kosztami zagospoda-
rowania odpadów komunalnych 
spoczywa na naszych mieszkańcach.

Na wysokość stawek opłat dla 
mieszkańców wpływać mogą nastę-
pujące czynniki:
1) własność, liczba i stan technicz-

ny instalacji do przetwarzania 
odpadów w  danym obszarze 
oraz zastosowana w  nich tech-
nologia do przetwarzania odpa-
dów,

2) ograniczenie czasu magazy-
nowania odpadów oraz opłata 

marszałkowska za ich składo-
wanie,

3) zwiększenie ilości wytwarza-
nych odpadów zmieszanych 
i odpadów segregowanych,

4) jakość selektywnego zbierania 
odpadów w gminie,

5) konsolidacja rynku i  praktyki 
monopolistyczne dużych firm 
odbierających odpady,

6) pozostałe czynniki kosztowe, 
np.: ceny paliwa, energii, koszty 
pracownicze, zwiększenie płacy 
minimalnej i inne.

Kluczowym czynnikiem wzro-
stu opłat za zagospodarowanie od-

Opłata za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych

Tabela 1. Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z kom-
postownikiem w poszczególnych gminach powiatu kolbuszowskiego na dzień 27.10.2020r.

Gmina: Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa
Majdan Kró-

lewski
Raniżów Niwiska

1 osoba 14,50 zł 19,00 zł 20,00 zł 15,50 zł 18,00 zł 15,00 zł
2 osoby 29,00 zł 38,00 zł 40,00 zł 31,00 zł 36,00 zł 30,00 zł
3 osoby 43,50 zł 57,00 zł 60,00 zł 46,50 zł 48,00 zł 45,00 zł
4 osoby 58,00 zł 76,00 zł 80,00 zł 62,00 zł 58,00 zł 60,00 zł
5 osób 72,50 zł 95,00 zł 100,00 zł 77,50 zł 67,50 zł 68,00 zł

6 osób
72,50 zł +5zł 
każda kolejna 

osoba

114,00 zł i więcej 
osób

120,00 zł +20zł 
każda kolejna 

osoba

77,50 zł +1zł 
każda kolejna 

osoba
78,00 zł 78,00 zł

7 osób
78,00 zł +1zł 
każda kolejna 

osoba
86,00 zł

8 osób
76,00 zł i więcej 

osób

Tabela 2. Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z kom-
postownikiem w poszczególnych gminach powiatu mieleckiego na dzień 27.10.2020r.

Gmina: Borowa Czermin
Gawłu-
szowice

Mielec
miejska 
Mielec

Padew 
Narodo-

wa
Przecław

Radomyśl 
Wielki

Tuszów 
Narodo-

wy

Wadowice 
Górne

1 osoba 19,00 zł 20,00 zł 20,80 zł 21,00 zł 26,00 zł 13,80 zł 21,50 zł 19,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
2 osoby 38,00 zł 40,00 zł 41,60 zł 42,00 zł 52,00 zł 27,60 zł 43,00 zł 38,00 zł 40,00 zł 40,00 zł
3 osoby 57,00 zł 60,00 zł 62,40 zł 63,00 zł 78,00 zł 41,40 zł 64,50 zł 57,00 zł 60,00 zł 60,00 zł
4 osoby 76,00 zł 80,00 zł 83,20 zł 84,00 zł 104,00 zł 55,20 zł 86,00 zł 76,00 zł 80,00 zł 80,00 zł

5 osób 95,00 zł 100,00 zł 104,00 zł 105,00zł

104,00 zł 
+ 11,50 

zł każdej 
kolejnej 
osoby

69,00 zł 107,50 zł 95,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

6 osób

114,00 zł 
+ 19,00 
zł każda 
kolejna 
osoba

120,00 zł 
+20,00 

zł każda 
kolejna 
osoba

124,80 zł 
+ 20,80 
zł każda 
kolejna 
osoba

126,00zł 
+ 21,00 
zł każda 
kolejna 
osoba

82,80 zł + 
13,80 zł 
każda 

kolejna 
osoba

129,00 zł 
+ 21,50zł 

każda 
kolejna 
osoba

114,00 zł 
+19,00zł 

każda 
kolejna 
osoba

120,00 zł 
+20,00 

zł każda 
kolejna 
osoba

120,00 zł 
+20,00 

zł każda 
kolejna 
osoba
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padów jest radykalne podniesienie 
stawek opłat za korzystanie ze śro-
dowiska. Obowiązujące rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z  dnia 22 
grudnia 2017r. w  sprawie jednost-
kowych stawek opłat za korzystanie 
ze środowiska znacznie podnosi 
opłaty za składowanie odpadów. Do 
końca 2017 roku stawka opłaty wy-
nosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 
koszt wzrósł do 140 zł, w  2019  r. 
kształtował się na poziomie 170 zł 
za tonę, natomiast w 2020r. stawka 
ta ponownie wzrosła do 270 zł za 
tonę.

Samorządy gminne nie zostały 
wyposażone w  żadne instrumenta-
rium, którym mogłyby wpływać na 
zmniejszenie kosztów, a  funkcjo-
nująca zasada „samofinansowania" 
systemów gospodarowania odpa-
dami sprawia, iż jedynym rozwiąza-
niem staje się podnoszenie opłat dla 
mieszkańców.

Dodatkowym kosztem jest po-
dwójny odbiór śmieci, w niektórych 
miesiącach. Ponadto mijający rok 
pokazuje, że wielu mieszkańców 
wystawiło do odbioru rekordowe 

ilości zużytych opon, starych me-
bli, lodówek, pralek oraz duży tonaż 
odpadów zmieszanych, co w  oczy-
wisty sposób podniosło rzeczywiste 
- uśrednione ceny za oddawane od-
pady. A  przecież na składowiskach 
odpadów chcą zarobić ich właścicie-
le, podobnie Urząd Marszałkowski, 
Skarb Państwa, Zakład Energetycz-
ny itd., więc koszt zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych będzie 
coraz większy.

Niebagatelną rolę w cenie odbio-
ru odpadów komunalnych odgry-
wa zauważalna konsolidacja rynku. 
Małe firmy, które względnie tanio 
odbierały odpady, nie są w  stanie 
sprostać wymaganiom i  kosztom 
nałożonym na podmioty odbie-
rające i  gospodarujące odpadami. 
Niestety z  informacji docierających 
z  różnych gmin z  terenu całej Pol-
ski wynika, iż w  przetargach star-
tuje jeden lub co najwyżej dwóch 
wykonawców, a więc nie ma w tym 
zakresie konkurencji. Taka sytuacja 
niejednokrotnie niestety powoduje 
konieczność akceptacji przez gmi-
ny cen, jakie dyktują firmy. Zgod-

nie z  prawem gmina nie może nie 
zorganizować przetargu, a  zaofero-
wanych w  przetargu cen nie może 
negocjować.

Mieszkańcy gminy Cmolas od 
01.01.2020r. do 30.05.2020r. płacili 
po 7 zł od osoby. Od 01.06.2020r. 
płacą po 14,50 zł od osoby. Biorąc 
pod uwagę konieczność finansowe-
go pokrycia gwałtownego wzrostu 
ilości odpadów w  miesiącach let-
nich to 14,50 zł od osoby od po-
czątku roku byłoby i  tak najniższą 
stawką w powiecie kolbuszowskim. 
Informację tą przekazujemy pań-
stwu w celu przedstawienia naszych 
działań mających na celu jak naj-
większe zminimalizowanie pod-
wyżek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Analiza 
rynku odpadów oraz przetargi w in-
nych gminach wskazują na znaczący 
wzrost cen za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów w całym wojewódz-
twie i w całym kraju. Obok znajduje 
się zestawienie stawek w  powiecie 
kolbuszowskim oraz mieleckim.

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

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 wodnosanitarnej na obszarach 
wiejskich. Władze gminy Cmolas 
na swoim terenie prowadzą inten-
sywną działalność inwestycyjną, 
również z zakresu inwestycji infra-
struktury komunalnej. Słabe wy-
posażenie wielu terenów w obiekty 
infrastruktury komunalnej - brak 
sieci wodociągowych i kanalizacyj-
nych czy ich słaby stan techniczny 
przyczynia się do negatywnej oceny 
terenów przez osoby je zamieszku-
jące. W  bieżącym roku na terenie 

CMOLAS Infrastruktura komunalna
miejscowości Cmolas realizowano 
inwestycje związane z budową sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. 

W ostatnim czasie dobiegła 
końca budowa sieci sanitarnej 
na terenie miejscowości Cmolas. 
W ramach zadania została wykona-
na sieć kanalizacyjna wraz z przyłą-
czami do budynków mieszkalnych. 
Sieć kanalizacji sanitarnej wykona-
na została z  rur PVC typ N Ø200 
oraz Ø160. Również zrealizowano 
dwadzieścia trzy nowe przyłącza do 
domów jednorodzinnych. Całkowi-
ty koszt zadania wyniósł 337 390,97 
zł. 

Ponadto na etapie intensywnej 
realizacji jest budowa wodociągu 
dosyłowego w  Cmolasie. Na dzień 
dzisiejszy ukończony został etap  I, 
natomiast całkowita finalizacja za-
dania datowana jest na koniec stycz-

nia 2021r. Realizowana inwestycja 
obejmuje budowę sieci wodociągo-
wej, która umożliwi zaopatrzenie 
w  wodę terenów przeznaczonych 
pod usługi, przemysł i  mieszkal-
nictwo zlokalizowanych na trasie 
od oczyszczalni ścieków do okolic 
przepompowni wody w  Cmolasie 
w południowej części gminy Cmo-
las. Sieć wodociągowa została za-
projektowana na docelową wielkość 
zapotrzebowania wody w  ilości 
8dm³ na cele bytowe oraz 10dm³ na 
cele p.poż. Wykonana z  tradycyj-
nych rur jednowarstwowych PE 100 
RC SDR17, PN 10 MPa o średnicy 
160/9,5mm rurociąg główny oraz 
90/5,4mm odgałęzienia do hydran-
tów. Całkowity koszt inwestycji wy-
nosi 619 038,23 zł. 

UG Cmolas
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Stan infrastruktury drogowej 
jest ważnym czynnikiem stymulu-
jącym rozwój gospodarczy, dlate-
go nasza gmina przywiązuje tak 
dużą wagę do tego by budować 
i modernizować drogi. Pomimo iż 
początek roku przyniósł nam wie-
le niespodziewanych wydarzeń, 
które spowodowały chwilowy „loc-
kdown” i zatrzymanie się codzien-
nego życia, nasza gmina prężnie 
wykorzystała ten czas na planowa-
nia i realizowania nowych inwesty-
cji, z  których już dzisiaj możemy 
korzystać. Mimo iż pierwsza poło-
wa roku nie była owocna w  nowe 
inwestycje dotyczące infrastruk-
tury drogowej to od października 
można było zaobserwować pręż-
nie powstające nowe drogi, które 
były tak długo wyczekiwane przez 
naszych mieszkańców. Jedną z  ta-
kich dróg, na której ukończenie 
czekaliśmy z  niecierpliwością jest 
droga „Księża”. Dotychczasowa 
nawierzchnia tłuczniowo-żwiro-
wą o  szerokości 3,5 m została za-
stąpiona nawierzchnia bitumiczną 
z  zachowaniem dotychczasowej 
szerokości z  zastosowaniem do-
datkowych mijanek w  miejscach 
z  utrudnioną widocznością. Po-
bocza gruntowe ulepszone kru-
szywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie szerokości 0,75m 
o spadku jednostronnym – od dro-
gi- o nachyleniu 6%. Nowy ciąg ko-
munikacyjny o długości ok. 2,5 km 
stanowi nowe połączenie komuni-
kacyjne dla zabudowy mieszkanio-
wej zlokalizowanej we sołectwie 
Dąbrówka i  Cmolas. Koszt całej 
inwestycji wyniósł 588.662,11 zł. 

Nową droga mogą być również 
usatysfakcjonowani mieszkańcy 
Ostrów Baranowskich, bowiem 
już na początku grudnia do użytku 
mieszkańców został oddany nowy 
odcinek drogi o  długości około 
1,45 km. W  ramach zadania zo-
stała wyremontowana istniejąca 
droga, która posiadała liczne de-

GMINA CMOLAS Infrastruktura drogowa

Droga Hadykówka-Poręby Dymarskie

Droga Księża
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formacje a pobocza były zarośnięte 
niską roślinnością. Remont polegał 
na ułożeniu nowej nawierzchni bi-
tumicznej szerokości 3,5 o spadku 
dwustronnym o wartości 3% wraz 
z poboczami gruntowymi ulepszo-
nymi kruszywem łamanym stabili-
zowanym mechanicznie szerokości 
0,75m. Spadek poboczny jedno-
stronny – od drogi- o  nachyleniu 
6%. Odwodnienie korpusu dro-
gowego powierzchniowe poprzez 
odpowiednie spadki poprzeczne 
i  podłużne. Ponadto dotychczaso-
we rowy na całej długości zostały 
odmulone i oczyszczone wraz z wy-
profilowaniem istniejących skarp. 
W  celu zachowania dodatkowej 
ostrożności i  ułatwienia płynnego 
ruchu samochodów zastosowano 
mijanki. Koszt zrealizowanej inwe-
stycji wyniósł 427 564,27zł.

Kolejnym rozpoczętym w  tym 
roku zadaniem jest remont drogi 
gminnej Hadykówka – Poręby Dy-
marskie – Leśnictwo, który został 
podzielony na etapy ze względu 
na złożoność inwestycji. Wstęp-
nie planowane jest wykonanie na-
wierzchni bitumicznej na długości 
około 5 km do połączenia z  ist-
niejącą droga powiatową Nr 1219 
R Lipnica-Poręby Dymarskie- 
Majdan Królewski. Całościowe 
ukończenie zadania wyznaczone 
jest na połowę grudnia 2021. 
W tym roku zostanie oddany 
do użytku odcinek drogi od 
połączenia z  drogą gminną 
103905R Hadykówka -Pogo-
rzałki –Cmolas do przejazdu 
kolejowego o  długości ok. 2 
km. Nawierzchnia tłucznio-
wo – żwirowa z  licznymi de-
formacjami, utrudniającymi 
poruszanie się pojazdów zo-
stała zastąpiona bitumiczną 
o  szerokości 3,5m, umiejsco-
wiona na podbudowie z  kru-
szywa łamanego o  frakcji 
0-31,5 mm grubości min. 15 
cm po zagęszczeniu. Odwod-
nienie korpusu drogowego 
powierzchniowe poprzez od-

powiednie spadki poprzeczne i po-
dłużne. Nowa droga będzie służyć 
przede wszystkim mieszkańcom 
Poręb Dymarskich, ale również ze 
względu na atrakcyjność terenu 
pod względem turystycznym przy-
czyni się do podniesienia komfor-
tu podróżującym i  uprawiającym 
sport mieszkańcom naszej Gminy. 
Dotychczasowe koszty zrealizowa-
nej części to 477 330, 68 zł. 

Ponadto dzięki otrzymanej do-
tacji z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w  wysokości 72 000,00 
zł została zmodernizowana dro-
ga w  Cmolasie o  długości 350mb 
oraz odcinek drogi o długości 680 

m przebiegający przez dwie miej-
scowości: Cmolas i  Jagodnik. Aby 
zapobiec destrukcyjnej działalno-
ści wód opadowych i roztopowych 
w okresie wczesnowiosennym oraz 
tworzeniu się bruzd, wybojów 
i  kolein, wykonano stabilizujące 
utwardzenie nawierzchni drogi 
tłuczniem kamiennym o  frak-
cji od 0-63 mm, warstwą średniej 
grubości 15 cm po zagęszczeniu 
i  pasem szerokości 3,5m z  jedno-
czesnym zamknięciem nawierzch-
ni warstwą grysowo-miałową, 
z  odpowiednim podłużnym wy-
profilowaniem powierzchni oraz 
poprzecznymi spadkami 2% w kie-

runku poboczy, gdzie wody 
opadowo-roztopowe częścio-
wo zostaną przejęte przez rów 
podłużny, a częściowo zostaną 
przekierowane na pobocze, 
W  ramach zadania zostały 
wykonane nowe bądź odno-
wienie istniejące przydrożne 
rowy i  przepusty zjazdowe. 
Realizacja inwestycji wyniosła 
106 267, 69 zł. 

W/w zakres robót ma na 
celu poprawienie komfortu 
komunikacyjnego i  zwiększe-
niu bezpieczeństwa użytkow-
ników ruchu a także poprawę 
dostępności terenów gdzie 
dotychczasowa płynność ru-
chu była utrudniona. 

UG Cmolas

Droga w Ostrowach Barnowskich

FOGR
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Szeroko zrelacjonowaliśmy 
inwestycje drogowe na drogach 
gminnych. Warto także odnoto-
wać modernizacje fragmentów 
dróg powiatowych. Od wcze-
snej jesieni do początków grud-
nia zostały wyremontowane trzy 
odcinki. Pierwszy – pomiędzy 
skrzyżowaniem w  kierunku Kło-
dzin z  Izdebnikiem. Na ok. 700 
mb drogi położona została nowa 
nawierzchnia asfaltowa, utwardzo-
no pobocza i wyprofilowano rowy. 
Drugi – pomiędzy cmentarzem 
w  Ostrowach Tuszowskich a  To-
porowem na długości ok. 1000 m. 
Podobny zakres – a więc nowa na-
wierzchnia, odbudowane pobocza 
i  poprawione rowy. I  trzeci odci-

nek od drogi krajowej nr 9 w kie-
runku Świerczowa długości ok 
400m. Tutaj oprócz poprawy stanu 

technicznego drogi warto zwrócić 
uwagę na estetykę jako, że jest to 
ścisłe centrum Cmolasu. W rejonie 
skrzyżowania z  DK9 odmalowane 
zostało oznakowanie poziome oraz 
linie stanowisk parkingowych od 
Urzędu Gminy za Ośrodek Zdro-
wia. Całość prezentuje się bardzo 
dobrze współgrając z  wcześniej 
wykonaną nawierzchnią parkingu 
przy Urzędzie. W najbliższym cza-
sie tę całość dopełni nowe oświe-
tlenie uliczne. 

Składamy podziękowania Panu 
Staroście oraz Dyrektorowi Zarzą-
du Dróg Powiatowych. 

UG Cmolas

Zużycie techniczne obiek-
tu budowlanego ma bezpośredni 
związek z  obowiązkami w  zakre-
sie utrzymania stanu technicznego 
i  zapewnienia obiektowi bezpie-
czeństwa użytkowania, a  w  kon-
sekwencji – związane jest 
z  konserwacjami, naprawami 
i remontami. Obiekty, które są in-
tensywnie użytkowane a  w  szcze-
gólności hale sportowe wymagają, 
zatem ciągłych ulepszeń i  remon-
tów. Tak, więc po niemal 10 latach 
użytkowania dach na hali sporto-
wo-widowiskowej w Cmolasie wy-
maga zastosowania dodatkowych 

CMOLAS Remont dachu na hali widowiskowej
usprawnień i  izolacji. W  dużej 
mierze na wpływ stanu obecnego 
dachu mają warunki atmosferycz-
ne, które jak wiemy w ostatnich la-
tach są nie do opanowania, ulewne 
deszcze czy silne wiatry a także wy-
sokie temperatury, które powodują 
osłabienie niektórych elementów 
konstrukcyjnych. 

Zakres rzeczowy zadania obej-
mował przygotowanie powierzch-
ni pod hydroizolację, natrysk 
piany poliuretanowej zamknięto-
-komórkowej, a  następnie hydro-
dynamiczna aplikacja elastomera 
bitumicznego. Kolejno wykona-

no wzmocnienie styku blach pa-
roszczelną, termoplastyczna taśma 
i  pokrycie elastomerem bitumicz-
nym z  zastosowaniem metody 
hydrodynamicznej. Ostatnim eta-
pem było pokrycie całości dachu 
powłoką izolacyjno-dekoracyjną 
w kolorze srebrnym. Całość inwe-
stycji wyniosła 144 002,25 zł. 

Mamy nadzieję, że takie dzia-
łanie zapewni ochronę dachu 
przez szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi na najbliższe lata 
funkcjonowania obiektu. 

UG Cmolas

GMINA CMOLAS Modernizacja odcinków dróg 
powiatowych
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Ważnym elementem ciągu ko-
munikacyjnego jest oświetlenie 
uliczne, które przede wszystkim 
wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych i  zwiększa komfort 
podczas jazdy. Ponadto oświe-
tlenie uliczne jest podstawowym 
składnikiem infrastruktury tech-
nicznej, biorąc pod uwagę fakt, że 
w  naszej strefie klimatycznej by-
wają okresy gdzie zmrok zapada 
już w popołudniowych godzinach. 
Ponadto przemyślane i dobrze za-
projektowane oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych, potrafi min. 
zredukować liczbę wypadków po 
zmroku, zwłaszcza dla nas trud-
nym okresie jesienno-zimowym. 

Ostatnie lata są czasem in-
tensywnego rozwoju i  poprawy 
infrastruktury drogowej a w szcze-
gólności tworzenia nowych sie-
ci oświetlenia gdyż jak wiemy 
zachowanie bezpieczeństwa jest 
celem priorytetowym w  dzisiej-
szych czasach. Ostatnie inwestycje 
tego rodzaju dotyczyły w większo-
ści miejscowości Cmolas, gdzie 
już w  grudniu rozbłysną pierwsze 
światła z nowych lamp. 

Pierwsze, bo już pod koniec li-
stopada do użytku oddane zosta-
ło nowe oświetlenie wschodniej 
części Cmolasu przy „Krzywej 
Drodze”. Inwestycja ta obejmowa-
ła lokalizacje dziewięciu słupów 
energetycznych wraz z  oprawami 
oświetleniowymi typu Eco-n 75W. 
Budowa linii napowietrzno-ka-
blowej oświetleni ulicznego zo-
stała wykonana na długości około 
420mb. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 29 627,98 zł. Jednocześnie 
zmierza ku ukończeniu inwestycja 
dotycząca kontynuacji dotychcza-
sowego oświetlenia drogi krajowej 
w kierunku sklepu Delikatesy Cen-
trum. W  ramach zadania zostało 
posadowione cztery nowe słupy 
oświetleniowe wraz z  linią kablo-
wą o długości ok. 170 mb, których 
koszt wyniósł 19 515, 46 zł. 

Ponadto w trakcie realizacji jest 
oświetlenie przy Urzędzie Gmi-
ny w  kierunku Ośrodka Zdrowia, 
gdzie ukończenie planowane jest 
jeszcze na ten rok. W  ramach za-
dania ustalono lokalizację odcinka 
linii kablowej oświetlenia wspar-
tych na siedmiu nowych słupach 
energetycznych. Nowe oświetlenie 
w  stylu parkowym ma głównie 
na celu uatrakcyjnienie centrum 
Cmolasu, ale i  również popra-
wę bezpieczeństwa mieszkańców 
okolicznych domów jednorodzin-
nych. Koszt inwestycji ma wynieś 
46 959,80 zł. 

Nie zapominamy także o  in-
nych miejscowościach gminy, któ-
re to również wymagają ciągłych 
starań w  celu zapewnianie opty-
malnego stopnia bezpieczeństwa 
i komfortu dla okolicznych miesz-
kańców. Również w  trakcie reali-
zacji jest oświetlenie w  Trzęsówce 
i  Toporowie, których ukończenie 
planowane jest także w  tym roku. 
Tak, więc w ramach zadania w To-

porowie powstanie oświetlenie 
uliczne składające się pięciu słu-
pów energetycznych wraz z  opra-
wami oświetleniowymi ledowymi 
o  długości ok. 260mb. Natomiast 
w  Trzęsówce-Podpołudnie po-
wstanie oświetlenie w dużej mierze 
zlokalizowane na istniejących słu-
pach, przy czym zostanie dołożo-
ne dwa nowe słupy energetyczne. 
W  konsekwencji, czego wzdłuż 
drogi publicznej powstanie linia 
napowietrzna oświetlenia uliczne-
go o łącznej długości blisko 600 mb 
wraz z  lokalizacją ośmiu nowych 
opraw oświetleniowych ledowych. 
Koszt przedsięwzięcia w  Toporo-
wie wynosi 18 819 zł, a w Trzęsów-
ce 22 755 zł. 

Z powyższych informacji moż-
na zauważyć jak priorytetowym 
działaniem dla tutejszych władz 
jest zapewnienie optymalnego 
komfortu, ale i  również bezpie-
czeństwa dla mieszkańców Gminy 
Cmolas. 

UG Cmolas

GMINA CMOLAS Oświetlenie uliczne
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Gmina Cmolas otrzymała 
wsparcie finansowe ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych na 
zakup pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

W dniu 25 września 2020r. 
Gmina Cmolas podpisała umowę 

w sprawie dofinansowania projek-
tu w  ramach programu "Wyrów-
nywania różnić między regionami 
III" w obszarze D w zakresie likwi-
dacji barier transportowych, której 
przedmiotem jest dofinansowanie 
kosztów zakupu fabrycznie nowe-
go pojazdu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnospraw- nych, w tym na wózkach inwalidz-

kich.
W ramach realizacji umowy 

zakupiono autobus model MB 
SPRINTER, typ 906 BB 50, rok 
produkcji: 2020, 23 osobowy, przy-
stosowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych, w  tym dwóch 
wózków inwalidzkich. Wyposażo-
ny w pasy do mocowania wózków 
do szyn podłogowych, pasy bez-
pieczeństwa dla osoby na wózku, 
najazdy do wprowadzania wózka 
oraz wysuwany stopień wejściowy 
i poręcze ułatwiające wchodzenie.

Całkowita wartość zakupu: 
304.425,00zł, w  tym dofinanso-
wanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych: 200.000,00zł.

GMINA CMOLAS

Gmina Cmolas zakupiła nowy pojazd w ramach 
dofinansowania PFRON

JAGODNIK Dzień Edukacji Narodowej
Jak co roku w Szkole Podstawo-

wej w  Jagodniku, 14 październi-
ka odbyła się uroczystość z  okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Aby 
uczcić to święto uczniowie klas II 
i III pod przewodnictwem wycho-

wawczyni pani Anny Łakomy przy-
gotowali przedstawienie, w którym 
w  śmieszny sposób zaprezento-
wali życie i  odczucia uczniów na 
lekcjach. Następnie uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętno-
ści wokalne śpiewając piosenki 
"Nauczyciel ma swój dzień" oraz 
"Samba dla Pani". Na zakończe-
nie Pani Prezes Stowarzyszenia 
– Małgorzata Szostak złożyła na-
uczycielom i  pracownikom szkoły 
życzenia dziękując za poświęcenie, 
czas i cierpliwość, za przekazywaną 
wiedzę, za gorące serca i pomocne 
dłonie. 

Anna Łakomy, NSP w Jagodniku
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Trudno znaleźć słowa, które 
byłyby dość piękne, aby podzię-
kować Nauczycielom za ich pra-
cę i  poświęcenie jakie wkładają 
w nauczanie uczniów naszej szko-
ły. Dzień Edukacji Narodowej jest 
okazją do wyrażenia wdzięczno-
ści za wysiłek włożony w  wycho-
wanie i  wielkie serce wkładane 
na rzecz pracy z  dziećmi. W  tym 
dniu pamiętamy również o wszyst-
kich pracownikach szkoły.  Dnia 
13.10.2020 r. W  Szkole Podsta-
wowej w  Ostrowach Tuszowskich 
odbyła się akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Uroczystość 

rozpoczęła się od przemówienia 
Pani Dyrektor, Danuty Gacek, 
która podziękowała wszystkim 
nauczycielom oraz pracowni-
kom administracji i obsługi za ich 
pracę. Następnie przekazała głos 
uczniom. Przedstawienie przy-
gotowali uczniowie klasy IV  i  V. 
Młodzi artyści piosenką i  słowem 
uświetnili ten wyjątkowy dzień 
w  roku szkolnym. Poprzez pro-
gram artystyczny wyrazili oni swo-
je podziękowanie za gorące serce, 
pomocną dłoń oraz przewodnic-
two na niezwykle trudnej dro-
dze do zdobywania wiedzy. Wiele 

ciepłych i  miłych słów popłynęło 
w  kierunku naszych nauczycieli. 
Swoje podziękowania złożyli rów-
nież Rodzice, w  imieniu których 
wystąpiła przewodnicząca Rady 
Rodziców, Pani Ewelina Nowicka.

Ten dzień był też doskonałą oka-
zją do przyznania nagród Dyrekto-
ra. Pani Dyrektor, podziękowała 
za dotychczasowe zaangażowanie 
i  pracę, życząc jednocześnie wielu 
sił i  wytrwałości oraz  satysfakcji 
i  radości z  wykonywanej pracy, 
a  także dalszych sukcesów w  tym 
wyjątkowym zawodzie. 

SP w Ostrowach Tuszowskich

14 października, w  Szkole 
Podstawowej w  Ostrowach Ba-
ranowskich odbyła się uroczysta 
akademia z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Program artystycz-
ny przedstawiły dzieci z  oddziału 
przedszkolnego oraz uczniowie 
z  kl. II-III. Uczniowie poprzez 
śpiew i recytowane wiersze podzię-
kowali swoim wychowawcom za 
pracę włożoną w  ich wychowanie 
i edukację. 

Po części artystycznej Przewod-
nicząca Rady Rodziców, p. Elżbieta 
Witas złożyła serdeczne życzenia 
wszystkim nauczycielom. Następ-
nie p. dyrektor Wiesława Dudek, 
w  imieniu własnym oraz Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Rozwo-
ju Gminy Cmolas, p. Haliny Roz-
mus-Kosiorowskiej podziękowała 

nauczycielom za trud codziennej 
pracy oraz życzyła wielu sił, wy-

trwałości i satysfakcji z wykonywa-
nej pracy.

SP w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Edukacji Narodowej

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Edukacji Narodowej
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Niepubliczne Przedszkole Aka-
demia Przedszkolaka wzięło udział 
w  Ogólnopolskiej Akcji „Niepod-
legła do Hymnu 2020”. 10 listopada 

CMOLAS

Niepodległa do Hymnu 2020 – wspólne śpiewanie hymnu 
w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

2020 r. punktualnie o  godz. 11:11 
przedszkolaki z  obu grup odśpie-
wały uroczyście cztery zwrotki 
Hymnu Narodowego. Głośnym 
śpiewem dzieci wyraziły najszczer-
szą wdzięczność i miłość do kraju 

ojczystego. Tego dnia wykonały 
także piękne kotyliony i  namalo-
wały swoją małą ojczyznę.

AP w Cmolasie 

Narodowe Święto Niepodle-
głości obchodzone co roku 11 li-
stopada to ważne i  piękne święto 
– święto każdego Polaka. Tego dnia 
uświadamiamy sobie ten fakt hi-
storyczny i przedstawiamy naszym 
dzieciom, kiedy Polska po 123 la-
tach niewoli znów pojawiła się na 
mapie Europy i  stała się wolnym 
niepodległym państwem. 

W tym roku uczniowie „ze-
rówki” i  klas I-III naszej szkoły 
wcześniej rozpoczęli przygotowa-
nia do obchodów tego święta. Już 
6 listopada na zajęciach ze swo-
imi wychowawcami poznawali 
i utrwalali symbole narodowe, wy-
konali wspaniałe prace plastyczne. 
W czasie uroczystej akademii recy-
towali wiersze, śpiewali „Mazurka 
Dąbrowskiego” i  piosenki patrio-
tyczne. 

SP w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Narodowe Święto Niepodległości
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Wymodlili ją wreszcie poeci prorocy
I z  niewoli jak z  torby wyjęli piel-
grzymiej

Kazimierz Wierzyński
To wyjątkowe święto dla wszyst-

kich Polaków. Zostało one uchwa-
lone na pamiątkę odzyskania przez 
Polskę upragnionej niezależności 
w 1918 roku po 123 latach zaborów 
dokonanych przez Austrię, Prusy 
i  Rosję. Pomimo wielu wcześniej-
szych zrywów powstańczych, nie 
udało się doprowadzić do odzyska-
nia niepodległości. Jesienią 1918 r. 
pojawiła się realna szansa na przy-
wrócenie Polski na mapę Europy 
i świata. Wówczas dobiegała końca 
I wojna światowa, która przyniosła 
klęskę wszystkim trzem zaborcom.

10 listopada Józef Piłsudski po 
opuszczeniu twierdzy w  Magde-
burgu przyjechał do Warszawy  
i nawiązał współpracę z  Radą Re-
gencyjną. 11 listopada 1918 roku 
podpisany został w  Compiegne 
traktat pokojowy między Fran-
cją a  Niemcami, kończący I  woj-

HADYKÓWKA Narodowe Święto Niepodległości
nę światową. Na prośbę Rady 
Regencyjnej objął on w  tym dniu 
dowództwo nad Polską Siłą Woj-
skową. 14 listopada 1918 r. Rada 
Regencyjna przekazała Piłsudskie-
mu władzę cywilną, a na mocy de-
kretu z  22 listopada 1918 r. objął 
urząd Tymczasowego Naczelnika 
Państwa.

Święto 11 listopada ustanowione 
zostało ustawą z  dnia 23 kwietnia 
1937, a następnie zniesione ustawą 
Krajowej Rady Narodowej 22 
lipca 1945 roku. Narodowe Święto 
Niepodległości przywrócono 
dopiero ustawą w  okresie trans-
formacji systemowej, która miała 
miejsce 1989 roku.

Z powodu pandemii ucznio-
wie klas starszych Szkoły Podsta-
wowej w  Hadykówce świętowali 
102 rocznicę niepodległości w do-
mach, aktywnie uczestnicząc 
w  projekcie „Świętujemy online”. 
Celem projektu była popularyzacja 
wiedzy o  historii Polski, kształ-
towanie postaw patriotycznych 

i  obywatelskich oraz toższamości 
narodowej wśród uczniów. W  ra-
mach projektu uczniowie czytali 
książki i  oglądali fimy o  tematyce 
niepodległościowej, przygotowy-
wali prezentacje multimedialne, 
plakaty, karty okolicznościowe, 
dekoracje w barwach narodowych. 
Narodowe świętownie zakończyło 
się prezentacją prac naszych wy-
chowanków zrealizowanych w  ra-
mach projektu. 

Najmłodsi uczniowie zdąży-
li jeszcze przygotować akademię, 
której nie udało się zaprezenotwać 
przed publicznością. Dla starszych 
i  młodszych kolegów zamieszcza-
my poniżej link do relacji z  wy-
stępu. Mamy nadzieję, że taka 
symboliczna wspólnota mimo dy-
stansu spowodowanego epidemią 
pozwoli nam poczuć się częścią 
wspaniałej społeczności i  doda 
nam otuchy w  tych trudnych cza-
sach.

SP w Hadykówce
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień Niepodległości należy do 
najważniejszych świąt w  kalenda-
rzu uroczystości patriotycznych. 
Przypomina nam o  123 latach 
niewoli. Polacy w tym okresie nie-
ustannie podejmowali próby odzy-
skania upragnionej wolności.

W tym roku w  Szkole Podsta-
wowej w  Ostrowach Tuszowskich 
zdalnie uczczono 102 rocznicę Od-

zyskania Niepodległości. Ucznio-
wie klasy IV i VI odświętnie ubrani 
przedstawili lekcji historii, któ-
rą przygotowali pod kierunkiem 
Pana Witolda Jurczaka. Montaż 
słowno - muzyczny ukazał ko-
lejno okres zaborów i  umęczoną 
Polskę oraz symboliczne zrzuce-
nie kajdan i szczęśliwe odzyskanie 
wolności. Dzieci z oddziału przed-

szkolnego pod kierunkiem Pani 
Doroty Maziarz przyłączyły się 
do akcji MEN „Szkoła do hymnu” 
2020 przed Narodowym Świętem 
Niepodległości o  symbolicznej 
godzinie 11:11. Pięknie żyć w wol-
nym kraju, cieszyć się każdym 
dniem. Jesteśmy dumni, że jeste-
śmy Polakami.

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

„BohaterON – włącz historię! 
Pokaż, że pamiętasz!” 

W tym roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich raz drugi  wzięli udział 
w  ogólnopolskiej akcji „Bohate-
rON – włącz historię! Pokaż, że 
pamiętasz!”. Akcja ta ma na celu 
upamiętnienie i  uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszaw-
skiego oraz krzewienie postaw 
patriotycznych i  budowanie wraż-
liwości społecznej.  1 sierpnia ob-
chodzony jest Narodowy Dzień 

Pamięci Powstania Warszawskie-
go. Po zgłoszeniu szkoły, uczniowie 
wzięli udział w  zajęciach poświę-
conych Powstaniu Warszawskiemu 
i  zapoznali się z  sylwetkami Bo-
haterów – Powstańców Warszaw-
skich. Wykonali okolicznościową 
gazetkę, a uczennice klas starszych 
przedstawiły krótką akademię 
o  powstaniu. Na lekcjach historii 
uczniowie obejrzeli na stronie IPN 

wystawę w  wersji elektronicznej 
„Powstanie Warszawskie 1944. Bi-
twa o Polskę” oraz fragmenty filmu 
„Kanał”. Zwieńczeniem akcji było 
wykonanie własnoręcznych kar-
tek i napisanie życzeń dla żyjących 
uczestników powstania. W  tym 
roku z 53 kartek utworzono album, 
który został wysłany do Powstań-
ców. 

SP Ostrowy Tuszowskie
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multimedialne o  bohaterach po-
wiatu kolbuszowskiego, jak rów-
nież wiersze i inne formy literackie. 
Jedna z  najmłodszych uczennic 
podzieliła się historią swojego pra-
pradziadka. Akcja ta pozwoliła na 
chwilę refleksji i  rozmów w  gro-
nie rodzinnym o  historii naszych 
przodków – zapomnianych boha-
terach. Materiały przygotowane 

przez uczniów zostały przekazane 
również partnerskiej Polskiej Szko-
le im. W. Szymborskiej w  Leuven 
w  Belgii, jako wsparcie Polonii za 
granicą. 

Zachęcamy do zapoznania się 
z  pracami naszych uczniów na 
stronie szkoły spcmolas.pl.

E. Łagoda

Kto nie szanuje swojej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku teraź-
niejszości

Józef Piłsudski

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie bardzo licznie zaanga-
żowali się w  realizację akcji MEN 
„Szkoła pamięta”. Wszystkie dzia-
łania miały na celu przypomnieć 
o  ważnych rocznicach i  wydarze-
niach historycznych, jak również 
zwrócić uwagę na historię naszej 
małej ojczyzny oraz na pamięci 
o lokalnych bohaterach.

Ze względu na obostrzenia 
związane z  epidemią, akcja skon-
centrowała się przede wszystkim 
na działaniach wirtualnych i mul-
timedialnych.

Najmłodsi uczniowie wykona-
li prace plastyczne, które zostały 
wykorzystane na gazetkę, upamięt-
niającą ważne postacie i  miejsca 
naszego regionu.

,,Świetliczaki” przygotowały ry-
sunki nawiązujące do polskiej tra-
dycji świąt Zadusznych.

Mimo nauki zdalnej, ucznio-
wie klas 4-8 również zaangażowali 
się w realizację wspólnych działań. 
Zostały opracowane prezentacje 

CMOLAS „Szkoła pamięta”

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Projekt „Ukryte dziedzictwo. Co kryje 
polska ziemia?”

9 listopada Pani Anna Kasak - 
koordynator i  realizator projektu 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich zgłosiła uczniów 
klas IV- VII do udziału w projekcie 
"UKRYTE DZIEDZICTWO. CO 
KRYJE POLSKA ZIEMIA?". Jest to 
ogólnopolska kampania archeolo-

giczna poruszająca temat polskiego 
dziedzictwa narodowego ukrytego 
w ziemi i pracy archeologów. Pro-
jekt edukacyjny realizowany w ra-
mach Programu "Patriotyzm Jutra" 
skierowany jest do szkół, instytucji 
i organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz dzieci i młodzie-
ży.

Realizowane zajęcia kształtują 
wśród młodych odbiorców świa-
domość obywatelską oraz właściwy 
model postawy w zakresie ochrony 
i  zachowania polskiego dziedzic-
twa archeologicznego. Przepro-

wadzone lekcje z  wykorzystaniem 
materiałów udostępnionych przez 
organizatorów projektu pomogły 
poznać uczniom świat ukryty pod 
ziemią, pojęcie archeologii i jej roli 
jako nauki społecznej oraz udział 
w aktualnych badaniach nad prze-
szłością regionu. Uczniowie obej-
rzeli film "Ukryte dziedzictwo. Co 
kryje polska ziemia?" Aktywnie 
uczestniczyli w  zajęciach lekcyj-
nych. Na koniec uzupełnili kartę 
pracy "Zabytek archeologiczny". 

SP Ostrowy Tuszowskie
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Anita Róg-Bindacz – młoda 
i  niezwykle utalentowana poetka 
z Porąb Dymarskich ma na swoim 
koncie kolejny tomik poezji.

Jej najnowszy zbiór wierszy uka-
zał się w  listopadzie br. Nosi tytuł 
„ Przyćmione światła”. Został wy-
dany pod patronatem Mieleckiego 
Towarzystwa Literackiego i  wy-
drukowany przez Wydawnictwo 
Diecezjalne i Drukarnię w Sando-
mierzu. Publikacja podzielona jest 
na dwa działy: „Ćma przysiadła na 
moim ramieniu” oraz „Ćma przy-
siadła na moim sercu” i  liczy 74 
strony. Została ona wzbogacona 
o ilustracje, które wykonała Sylwia 
Maziarz - absolwentka Liceum Pla-
stycznego w  Rzeszowie, a  obecnie 
studentka historii sztuki na UJ oraz 
o  zdjęcia wykonane przez męża 
poetki. O tematyce utworu opowie 
nam sama poetka:

- Szósty tomik jest dla mnie 
szczególnie ważny, ponieważ został 
napisany w nieco innym tonie niż 
pozostałe. Inne były źródła inspi-

racji, inne okoliczności wydania. 
Utwory, które się w  nich znajdu-
ją, mają duży rozrzut tematyczny. 
Każdy może znaleźć w nim coś dla 
siebie: miłośnicy natury wiersze 
inspirowane naturą, fani fantastyki 
te napisane pod wpływem lektury 
książek, refleksyjne osoby utwory, 
które skłaniają do przemyśleń lub, 
które można przeżyć emocjonalnie, 
a ci, którzy szukają w liryce humo-
ru, również mogą ją w tomiku zna-
leźć. Uczniowie natomiast znajdą 
tam wiersze napisane na lekcjach 
w liceum lub pod wpływem nauki 
na studiach (np., Według praw(d) 
matematyki), większość z  nich 
mogą odnaleźć na moim profilu 
na Instagramie. Jest w nim również 
zbiór utworów „pandemicznych”. 
Tytuł tomiku związany jest z  in-
spiracją książką „Marzyciel” Laini 
Taylor. Ćmy, nocne motyle, razem 
z piosenkami mojej ulubionej fran-
cuskiej wokalistki Pomme były 
dla mnie motywem przewodnim 
w trakcie tworzenia zbiorku poezji. 

Tomik najlepiej podsumować pu-
entą w postaci jednego z utworów, 
napisanego w lekkim tonie:

AntySzekspilove

Odpierwiastkuj się ode mnie!
- Rzekła Julia do Romea,
Na balkonie, gdzieś w Weronie,
Drzwi balkonu zatrzasnęła.

Taki finał tej historii,
Mógł zapewnić długie życie,
Lecz, jak wiadomo nam z autopsji,
Miłość działa ironicznie.

Ze względu na pandemię nie 
odbędzie się promocja najnowsze-
go tomiku poezji. Osoby zainte-
resowane zakupem nowej książki 
proszone są o kontakt z Anitą po-
przez profil na Facebooku lub ad-
res mailowy: anitarog-bindacz@
gmail.com 

W.S.

PORĘBY DYMARSKIE „Przyćmione światła” wydane!
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Święta Bożego Narodzenia to 
szczególny czas w  roku, dlatego 
uczniowie wraz z  nauczycielami 
postanowili wziąć udział w  akcji 
zorganizowanej przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Chcąc 
sprawić radość wszystkim Przyja-
ciołom zarówno z Polski, jak i z za-
granicy, młodzież przygotowuje 

21 listopada obchodziliśmy 
Światowy Dzień Życzliwości. Z  tej 
okazji uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w  Cmolasie przygotowali 
kartki z  życzeniami do koleżanek 
i  kolegów. „Świetliczaki” malo-
wały rysunki, a  starsze dzieci na-
pisały mnóstwo ciepłych słów 
płynących prosto z  serca. Nie po-
minęli również przyjaciół z  part-
nerskiej szkoły w Belgii.

ozdoby choinkowe, kartki świą-
teczne (własnoręcznie wykonane) 
i prezentacje multimedialne o pol-
skich tradycjach bożonarodzenio-
wych. Ma mnóstwo pomysłów, 
które są w trakcie realizacji. Zamia-
rem społeczności szkolnej jest, aby 

MAGIA ŚWIĄT pozwoliła chociaż 
na chwilę zapomnieć o  pandemii, 
która ,,zamknęła ich w  domach” 
i  nie pozwala na bezpośrednie 
kontakty ze znajomymi. Szczegóły 
w kolejnym numerze Panoramy.

SP Cmolas

CMOLAS Szkoła Podstawowa w Cmolasie 
włącza się do akcji ,,Razem na Święta”

CMOLAS Światowy Dzień Życzliwości

Czwartoklasiści wysłali życzenia dla Koleżanek i Kolegów z zagranicy:
Drogie Dzieci z Belgii!

Z okazji Dnia Życzliwości życzę Wam, aby każdy dzień był wolny od strachu. 
Byśmy wszyscy z ochotą i wielkim uśmiechem wrócili do szkoły. 

By najbliższe święta były bardzo rodzinne, ciepłe i wesołe. 
Każdy dzień niech będzie dla nas pozytywnym wyzwaniem.

Nauczmy się cieszyć z małych rzeczy.
Dużo zdrowia i pogody ducha.

Trzymajmy się razem!
Oliwia Urban

Drogie Dzieci Małe i Duże!
Z okazji Dnia Życzliwości życzę Wam, aby ciepłe słońce głaskało Wasze roześmiane buzie, 

dłonie sięgały gwiazd, dzień był słodkim wspomnieniem, a przygoda spełnionym marzeniem.
Gabrysia Róg

Szczere życzenia w Dniu Życzliwości 
Zdrowia, szczęścia i pomyślności.
A także ciepłych uścisków wiele

Bo szczęścia każdemu nigdy za wiele.
Patryk Skrzypczak

Moi Drodzy! Z okazji Dnia Życzliwości życzę Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnie-
nia marzeń i szybkiego powrotu do szkół po trudnych miesiącach pandemii.

Adrianna Stawowy
Dużo zdrowia, szczęścia i radości

Spełnienia marzeń, mnóstwo radości
dobrych ocen w szkole, 

abyś książkowym został molem.
Alan Mazurek
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Trzyosobowy zespół: Dominika Czachor, Aleksan-
dra Zagroba i Łukasz Lewandowski uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Cmolasie powtórzyli sukces, po raz 
drugi zostali laureatami konkursu „Finansoaktywni”. 
Zespół opracował projekt, który zakłada wybudowa-
nie na terenie Cmolasu „Parku Młodzieży”. Projekt 
uwzględnia potrzeby współczesnych nastolatków, 
zarówno ich rozwój intelektualny (stoliki do plan-
szówek), jak i  fizyczny (rampy, boisko do siatkówki 
plażowej, huśtawki i tyrolka). Jest też miejsce na ogni-
sko lub piknik. Lokalizacja umożliwia wyjście po prze-
kąski, a liczne kosze gwarantują utrzymanie porządku. 
Nie pominięto również bezpieczeństwa - obiekt jest 
ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Pomysłodaw-
cy liczą, że ich pomysł doczeka się realizacji. Chcieliby 
mieć także satysfakcję, że ich ciekawy pomysł mógłby 
zmieniać naszą „małą ojczyznę”.

CMOLAS „Finansoaktywni, 
misja – Planujemy budżet”

23 października 2020 r. to 
data, która na długo pozostanie 
w  pamięci każdego przedszkola-
ka z  Niepublicznego Przedszkola 
Akademia Przedszkolaka w  Cmo-
lasie. Tego dnia nastąpiło oficjal-
nie pasowanie na przedszkolaka 
i  starszaka. Dzieci z  grupy „Bie-
droneczki” stały się prawdziwymi 
zuchami-przedszkolakami, z  kolei 
dzieci z grupy „Misie” – starszaka-
mi. Obie grupy zanim złożyły uro-

CMOLAS „Uroczyście ślubuję, być dzielnym 
przedszkolakiem i wzorowym 

starszakiem (…)”
czyste ślubowanie zaprezentowały 
się w  części artystycznej. „Biedro-
neczki” recytowały piękne wiersze, 
śpiewały wesołe przedszkolne pio-
senki i  zatańczyły jesienny taniec. 
Grupa „Misie” przedstawiła insce-
nizację pt. Nasza Pani i  ucieczka 
Baby Jagi. Na koniec, dzieci złożyły 
w  obecności swoich pań oraz dy-

rekcji przedszkolną przysięgę i zo-
stały pasowane na pełnoprawnego 
przedszkolaka i  wzorowego star-
szaka. Na pamiątkę tego wydarze-
nia każdy przedszkolak otrzymał 
dyplom i  upominek. Był to dzień 
niezwykły, który na długo zostanie 
w sercach przedszkolaków. 

AP w Cmolasie
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Każdego roku w progach Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
godniku serdecznie witani są nowi 
pierwszoklasiści. Przez pierwsze 
dwa miesiące uczniowie klasy 1 
poznawali szkołę i  jej zwycza-
je, zdobywali nowe wiadomości 
i  umiejętności. Wszystkie te dzia-
łania zmierzały ku wydarzeniu, na 
które dzieci czekały z  wielką nie-
cierpliwością – ślubowania!

Pierwszoklasiści ślubowali być 
dobrym i uczciwym, szanować ro-
dziców i nauczycieli, uczyć się tego, 
co piękne i  mądre oraz kochać 
i  czcić swoją Ojczyznę. Następnie 
Prezes SRWJ „Nasza Wieś” – Mał-
gorzata Szostak symbolicznym 
ołówkiem dokonała aktu pasowa-
nia uczniów. Bohaterom tego wy-
jątkowego dnia zostały wręczone 
pamiątkowe dyplomy, medale oraz 

prezenty. Wszystkim pierwszo-
klasistom życzymy, aby ten dzień 
pozostał w  ich pamięci jako wiel-
kie przeżycie i  niezapomniana, 
radosna chwila. A rodzicom gratu-
lujemy tak zdolnych pociech! Dzię-
kujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w  przygotowanie uroczystości 
pasowania na ucznia klasy 1.

Paulina Zdeb, NSP w Jagodniku

JAGODNIK Pasowanie na Ucznia Klasy I

JAGODNIK Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka 

to jedna z  ważniejszych uroczy-
stości organizowanych w  „Jagód-
kowym” przedszkolu. Tego roku 
odbyła się ona 25 listopada. Ślubo-
wanie przedszkolaków poprzedził 
krótki, ale urozmaicony występ 
artystyczny. Nie zabrakło wierszy, 
„pokazywanek” i piosenek oraz gry 
na własnoręcznie przygotowanych 
instrumentach – grzechotkach. 

Po części artystycznej przed-
szkolaki złożyły przyrzeczenie 
i poprosiły o pasowanie Panią Dy-
rektor – w tej roli zastępstwo pełni-
ła Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
wsi Jagodnik – Małgorzata Szostak, 
która dokonała aktu pasowania na 
grzecznego i radosnego przedszko-
laka. Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a  od Rady Rodziców – 

kuferki słodkości. Na koniec uro-
czystości wszystkie przedszkolaki 
zostały zaproszone na słodki i owo-
cowy poczęstunek przygotowany 
przez rodziców i organ prowadzący.

Wychowawcy i opiekunowie ży-
czą wszystkim przedszkolakom aby 

nowy rozdział w  ich życiu, w  roli 
prawdziwego przedszkolaka przy-
niósł im wiele radości, uśmiechu 
i  przyjemnych chwil spędzonych 
w gronie kolegów, koleżanek w „Ja-
gódkowym” przedszkolu. 

Magdalena Wilk, NSP w Jagodniku
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Pasowanie na Ucznia i  Przed-
szkolaka to jeden z  ważniejszych 
momentów w życiu małego dziec-
ka. Finał przygotowań do „Pasowa-
nia” osiągnął punkt kulminacyjny 
w  październiku. Wszystko zostało 
dopięte na ostatni guzik. Dekora-
cje, dyplomy, upominki, a  przede 
wszystkim mali aktorzy, każdy cze-
kał, kiedy rozpocznie się ta wielka 
i  ważna dla każdego dziecka uro-
czystość. Tego dnia przedszkola-
ki i  uczniowie klasy pierwszej ze 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowach 
Tuszowskich wraz ze swoimi ro-
dzicami zebrali się, aby wspólnie 
przeżywać to wielkie wydarzenie. 
Jako pierwsi wystąpili i „przełama-
li lody” uczniowie klasy pierwszej. 
W uroczystym przedstawieniu do-
tyczącym zasad i obowiązków jakie 
czekają ich jako pełnoprawnych 
uczniów zaprezentowali się fanta-
stycznie. Następnie nadszedł czas 
na równie atrakcyjny występ przed-
szkolaków - odmienny: barwny 
i  pełen humoru, nawiązujący nie 
tylko do zostania przedszkolakiem, 
ale również zawierający elementy 
nawiązujące do panującej jesieni 
przygotowany przez wychowaw-
cę Panią Dorotę Maziarz. Następ-
nie Pani Dyrektor przystąpiła do 
uroczystego pasowania - kładąc 
ołówek na ramię kandydatów na 
ucznia i przedszkolaka. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy dyplom 
i upominek. 

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

„Pasowania na Ucznia 
i Przedszkolaka”
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Pasowanie na przedszkolaka 
i  ucznia to jedno z  ważniejszych 
wydarzeń w  kalendarzu imprez 
szkolnych. W  szkole Podstawowej 
w  Porębach Dymarskich odbyło 
się ono 14 października i połączo-
ne było z  obchodami Dnia Na-
uczyciela. W tym roku ze względu 
na obostrzenia epidemiologiczne 
w  uroczystości nie mogli wziąć 
udziału ani rodzice ani żadni 
goście. Mimo to przedszkolaki 
i  pierwszaki swoim dzielnym za-
chowaniem udowodniły, że dobrze 
czują się w szkole.

Uroczystość rozpoczęła pani 
dyrektor Katarzyna Żądło, która 
powitała wszystkich zgromadzo-
nych. Następnie maluchy z  wiel-
kim zaangażowaniem przedstawiły 
program artystyczny przygotowany 
wraz z wychowawczynią – pięknie 
recytowały wiersze oraz śpiewały 
piosenki. Po złożeniu uroczystego 
ślubowania pani dyrektor pasowa-
ła każdego dużym, drewnianym 
ołówkiem. Na pamiątkę tego wy-
darzenia każdy otrzymał kolorowy 

PORĘBY DYMARSKIE „Ślubujemy… Przyrzekamy…”

dyplom oraz ciekawe książeczki 
z dedykacją.

Po uroczystości pasowania głos 
zabrali uczniowie starszych klas, 
którzy wierszem i  piosenką po-
dziękowali nauczycielom za trud 
nauczania i wychowania. Wyrazem 

wdzięczności były własnoręcznie 
przygotowane kartki oraz kwiaty. 

Dla wszystkich był to dzień pe-
łen wrażeń, który minął z  uśmie-
chem na twarzy, w  atmosferze 
radości i przyjaźni.

M. Frączek

W Oddziale Przedszkolnym 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich świętowano 
Ogólnopolski Dzień Przedszkola-
ka. Święto to zostało ustanowio-
ne, aby podkreślić wagę edukacji 
przedszkolnej w rozwoju i edukacji 
dzieci. Dzień ten został uchwalony 
przez Sejm w 2013 roku. Ma za za-
danie popularyzować nowoczesny 

sposób wychowania przedszkolne-
go oraz integrować osoby, instytu-
cje które mają wpływ na wizerunek 
i  jakość funkcjonowania przed-
szkoli. Jest to również świetna 
okazja do świętowania, wspólnej 
zabawy i czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem.

W  tym dniu każdy przedszko-
lak poczuł się ważny i  doceniony. 
Na znak świętowania dzieci otrzy-

mały kotyliony oraz wysłuchały 
hymnu przedszkolaka. Cały dzień 
w przedszkolu minął na zabawach, 
konkursach oraz radosnym śpie-
wie. Każde dziecko udekorowało 
swój balon i  wykonało pamiątko-
we zdjęcie w fotobudce. Na koniec 
każdy uczestnik otrzymał dyplom 
potwierdzający udział w tym waż-
nym święcie. 

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
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Pasowanie na ucznia to  jed-
no z  najważniejszych wydarzeń 
w szkolnym życiu pierwszoklasisty. 
Od  tego dnia każde dziecko czuje 
się już prawdziwym uczniem, czyli 
pełnoprawnym członkiem szkolnej 
rodziny. 

W Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich miało 
ono miejsce w dniu 13 październi-
ka. Dzieci z  klasy pierwszej przy-
gotowywały się do tej uroczystości 
od początku roku szkolnego pod 
okiem swojej wychowawczyni Pani 
Wiesławy Dudek. Uczyły się dziel-
nie wierszy, piosenek i  wytrwale 
ćwiczyły podczas prób, aby w cza-
sie uroczystej akademii pokazać się 
z jak najlepszej strony. Najważniej-
szym momentem uroczystości było 
złożenie uroczystego ślubowania. 
Uczniowie ślubowali być godnymi 
Polakami i  wzorowymi uczniami. 
Największym przeżyciem dla dzie-
ci był moment pasowania.  Pani 

Dyrektor, poprzez dotknięcie 
ogromnym ołówkiem ramienia 
każdego dziecka, zamieniała go 
w prawdziwego ucznia. Na koniec 
uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i  upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców. 

To był wyjątkowy dzień dla 
pierwszoklasistów, którym życzy-
my sukcesów i przyjemnego poby-
tu w murach szkoły.

SP w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Pasowanie na ucznia

Dzień chłopaka 
w Jagodniku 
w klasie ,,0’’

30 września w  Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w  Jagodni-
ku chłopcy z  klasy „0” obchodzili 
swoje święto. Z  tej okazji w  dniu 
„Święta Chłopców” panie razem 
z  dziewczynkami przygotowały 
specjalne medale dla „Super Chło-
paka”. Były także drobne upominki, 
dyskoteka i  oczywiście mnóstwo 
życzeń, by kochani chłopcy rośli 
duzi i szczęśliwi. Był to dzień pełen 
wrażeń, radości i  dobrej zabawy 
a  wykonane zdjęcia będą miłym 
wspomnieniem tych chwil.

Aneta Guźda, SP w Jagodniku

JAGODNIK
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5 listopada 2020 r. w  Niepu-
blicznym Przedszkolu Akademia 
Przedszkolaka odbył się po raz ko-
lejny Dzień Postaci z  Bajek. Tego 
dnia sala przedszkolna zamieniła 
się w magiczną krainę bajek i skry-
wała wiele tajemnic. Przed przed-
szkolakami było bowiem wiele 
bajecznych zadań, które okazały się 
nie lada wyzwaniem. Testy, zagad-
ki, konkursy wprowadziły dzieci 
w fantastyczne humory . W grupie 

„Misiów” o  dobry nastrój przed-
szkolaków zadbał Kopciuszek, 
który przypomniał dzieciom, że 
dobro zawsze zwycięża. W  grupie 
„Biedroneczek” pojawiła się dobra 
wróżka, która dopilnowała, by tego 
dnia nie zabrakło magii i  bajko-
wych czarów. Każdy przedszkolak 
za udział w  tym wspaniałym dniu 

otrzymał pamiątkowy dyplom 
i  medal Bajkowego Przyjaciela. 
Międzynarodowy Dzień Posta-
ci z  Bajek, to wspaniały moment, 
by od najmłodszych lat rozwijać 
u  dzieci zainteresowania czytelni-
cze i kształtować odpowiednie po-
stawy moralne. 

AP w Cmolasie

CMOLAS Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek w Akademii Przedszkolaka 

w Cmolasie

CMOLAS „Czy to jutro, czy to dziś każdemu 
potrzebny jest miś”„Dziś Dzień Pluszowego Mi-

sia więc go mocno utul dzisiaj!” 
– pod tym hasłem dzieci z  Aka-
demii Przedszkolaka w  Cmolasie 
25 listopada 2020 r. obchodziły 
Światowy Dzień Pluszowego Mi-
sia. Mimo postępu technologicz-
nego, pojawiania się na rynku 
coraz nowszych zabawek interak-
tywnych, pluszowy miś prowadzi 
prym. Jest zabawką, przytulanką, 
najlepszym przyjacielem oraz bez 
wątpienia najmilszą zabawką na 

świecie. Przedszkolaki udowodni-
ły jak jest dla nich ważny. Grupa 
„Biedroneczki” tego dnia stworzy-
ła pięknego, kolorowego, grupo-
wego misia, układała „misiowe” 
puzzle oraz próbowała misiowego 
przysmaku. Z  kolei grupa „Misie” 
próbowała narysować misia z  za-
mkniętymi oczami, szukała w  sali 
ukrytych zagadek i  pokonywała 
przeszkody, które przygotował dla 

nich bohater dnia. Pod koniec za-
baw do przedszkolnej Sali zapukał 
niezwykły gość – Miś Koala. Dzieci 
mile zaskoczone niespodziewaną 
wizytą odśpiewały uroczyste „100 
lat” i  zaprosiły misia do wspólnej 
zabawy. Na zakończenie dnia każ-
dy przedszkolak otrzymał Dyplom 
Przyjaciela Pluszowego Misia, pa-
miątkową odznakę oraz słodki 
upominek. 

AP w Cmolasie
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5 listopada w  Przedszkolu 
w Ostrowach Tuszowskich obcho-
dzono Światowy Dzień Postaci 
z  Bajek. Bajki towarzyszą nam od 
najmłodszych lat. Dzięki rodzicom 
i dziadkom pojawiają się w naszym 
życiu i zostają na długi czas, a nie-
rzadko na zawsze. Dlatego bohate-
rowie z bajek są bardzo często dla 
wielu z nas ważni. Z okazji Między-
narodowego Dnia Postaci z  Bajek 
przedszkolaki pod opieką Pani Do-
roty Maziarz wzięły udział w  baj-
kowym spotkaniu, podczas którego 
wcieliły się i opowiadały o swoich 
ulubionych bajkowych postaciach. 
Później były zabawy wymagające 
wykazania się znajomością treści 
bajek, tych znanych  i mniej zna-
nych, m.in. dzieci rozwiązywały 
zagadki, rozpoznawały bajkę po 
rekwizycie oraz po przeczytaniu 
fragmentu książki. Dzieci bardzo 
dobrze znają bajki i  świetnie ra-
dziły sobie z  zadaniami, dlatego 
w nagrodę każde z nich otrzymało 
medal „Przyjaciela Postaci z Bajek”. 
W tym dniu przypominamy bajki, 
które są nieodzownym elementem 
każdego dzieciństwa. Wybrana 
data nie jest przypadkowa – jest to 
dzień urodzin jednego z  najwięk-
szych twórców bajek – Walta Di-
sney’a.

Międzynarodowy Dzień Posta-
ci z Bajek jest doskonałą okazją do 
rozwijania zainteresowań czytelni-
czych wśród dzieci. Wartościowe 
książki kształcą w  dzieciach od-
powiednie postawy moralne, roz-
wijają dziecięcą fantazję, pamięć, 
bogacą słownictwo. Warto wybie-
rać więc bajki, gdzie dobro zwycię-
ża, a  zło zostaje ukarane. Dlatego 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Światowy Dzień Postaci z Bajek 

też w  tym dniu dzieci miały oka-
zję uczestniczyć w  przedstawieniu 
kukiełkowym pod tytułem „Czer-
wony Kapturek”. Było to możli-
we dzięki nowemu „rekwizytowi” 

który pojawił się w  przedszkolu - 
drewnianemu teatrzykowi. Dzień 
ten był pełen radości. Świętowanie 
zakończyło się „Bajkowym balem”.

SP Ostrowy Tuszowskie
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O tym, jak ważne jest dokar-
mianie zwierząt zimą nie trzeba 
przekonywać przedszkolaków 
z Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie. Pierwszy śnieg zachęcił dzieci 
do zorganizowania „ptasiej stołów-

ki” w  przedszkolnym ogrodzie. 
Mimo mroźnego i wietrznego dnia 
- dzieci z zapałem wsypały ziaren-
ka do karmnika i  zdeklarowały 
dalszą pomoc ptakom. Działania te 
zachęciły dzieci do stworzenia te-

matycznej pracy plastycznej „mój 
karmnik”, która zdobi korytarz 
przedszkolny i  przypomina każ-
demu, że zima to trudny czas dla 
zwierząt. 

AP w Cmolasie

W dniu 25.11.2020 r. przed-
szkolaki z  Ostrów Baranowskich 
uczestniczyły w  obchodach Świa-
towego Dnia Pluszowego Misia. 
Każde dziecko, oprócz dobrego hu-
moru i  chęci do zabawy, wyjątko-
wo przyniosło ze sobą ukochanego 
misia – przytulankę. Honorowi go-
ście czyli misiaczki zasiadły na spe-
cjalnie przygotowanym miejscu. 
Można było zobaczyć misie małe, 
średnie, duże, brązowe, różowe, 
białe, itd. Wszystkie były śliczne 
i wyjątkowe.

W tym wesołym dniu dzieci 
czekało wiele atrakcji. Zostały one 
zaproszone do wspólnej zabawy 
ze swoimi misiami, poznały hi-
storię ich święta, bawiły się m.in. 
przy piosenkach: „Jadą, jadą misie”, 
„Mój miś”, brały udział w różnych 
zabawach ruchowych, zgadywan-

kach, wykonywały prace plastycz-
ne z papierowych talerzyków. 

Dzień Pluszowego Misia 
w  Ostrowach Baranowskich był 
pełen uśmiechu i  świetnej zaba-
wy. Dzieci były szczęśliwe, iż mo-

gły spędzić tyle czasu ze swoimi 
pluszowymi ulubieńcami oraz po-
kazać ich swoim koleżankom i ko-
legom.

SP w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Pluszowego Misia

CMOLAS Pamiętamy o ptakach
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Od kilku lat w Szkole Podstawo-
wej im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie jest organizowana ak-
cja zbiórki plastikowych nakrętek, 
które są przekazywane na rzecz 
niepełnosprawnych, potrzebują-
cych pomocy dzieci. Dzięki temu, 
że taka akcja istnieje, zakrętki nie 
trafiają do kosza, a potem na skła-
dowisko i  nie będą się rozkładały 
500 czy nawet więcej lat. Co więcej, 
trafią one z  powrotem do obrotu 
– zostaną przetworzone na regra-
nulat – i  wrócą do nas w  postaci 
różnych plastikowych rzeczy. Za-
pewne każdy z nas czuje, że powi-
nien pomagać, chociażby poprzez 
udział w takiej akcji.

O wielkiej odpowiedzial-
ności i  zaangażowaniu przede 
wszystkim naszych uczniów  
i ich rodziców przekonaliśmy sie 
już nie raz, nawet podczas trudne-
go dla wszystkich czasu w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii wy-
wołanego wirusem SARS-CoV-2. 
Na początku listopada przekaza-
liśmy 150 kg uzbieranych w ostat-
nim czasie nakrętek na rzecz małej 
Majki. Zdajemy sobie sprawę, że 
to kropla w  morzu potrzeb, bo za 
każdy kilogram nakrętek skup pła-
ci średnio od 50 groszy do 1 zł. To 
niewiele, ale jeśli akcja cieszy się 
dużym zainteresowaniem, tak jak 
w przypadku naszej szkoły, to jest 

to podwójna radość, ponieważ 
pomagamy potrzebującym, a  tym 
samym dbamy o nasze środowisko 
naturalne.

Koordynator akcji – pedagog 
szkolny Renata Krakowska

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

25 listopada obchodzimy Światowy 
Dzień Pluszowego Misia

Szkoła Podstawowa w  Ostro-
wach Tuszowskich włączyła się do 
obchodów Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. W oddziale przed-
szkolnym zorganizowana została 
zabawa przez Panią Dorotę Ma-
ziarz. Dzieci w tym dniu ubrały się 
na brązowo, a  niektóre przebrały 
się za misie! Przedszkolaki poznały 
historię pluszowego misia, uczest-
niczyły w  misiowej gimnastyce 
i misiowych zagadkach. Wyruszyli 
w wirtualną podróż do fabryki za-
bawek i zobaczyli jak w dzisiejszych 
czasach powstają misie.  Wspólnie 
obejrzeli bajkę o  kultowym Misiu 
Uszatku. Wykonali pracę plastycz-
ną- „Miś z rolki”. Wszystkim zaba-

wom towarzyszył śpiew i słuchanie 
utworów o misiach. Wszyscy bawi-
li się w tym dniu wspaniale. Zwień-
czeniem zabawy było wykonanie 
zdjęć w  fotobudce oraz uroczyste 
wręczenie dyplomów i  medali dla 
„Przyjaciół Pluszowego Misia”.

Dzień Pluszowego Misia przed-
szkolaki obchodziły również po 
angielsku. Podczas zajęć dzieci 
wysłuchały historyjki po angielsku 
o „Złotowłosej i trzech niedźwiad-
kach” opowiadanej przez Panią 
Kasię Fijoł oraz pluszowego niedź-
wiadka. Przedszkolaki śpiewały 
i  oglądały piosenki o  misiach, jak 

również same wykonały misiowe 
opaski. Happy Teddy Bear Day!

Niestety, nie wszyscy mogli 
spotkać się w tym dniu, aby wspól-
nie obchodzić święto Misia. Dzieci 
z  klas 1-3 również mogły święto-
wać w  swoich domach. W  tym 
dniu dzieci obejrzały przygoto-
waną dla nich przez Panią Alicję 
Bańka prezentację multimedialną 
o Pluszowym Misiu. Każdy z nich 
wykonał również misia według 
własnego pomysłu, a  kreatywność 
dzieci nie zna granic. Dzieci z klasy 
I  przysłały zdjęcia ze swoimi ulu-
bionymi misiami. 

SP Ostrowy Tuszowskie

CMOLAS Nakrętki dla Majki
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Środowisko naturalne jest do-
brem nas wszystkich, dlatego 
wszelkie inicjatywy podejmowane 
na rzecz pogłębiania wiedzy na 
ten temat są w Szkole Podstawowej 
w Hadykówce chętnie realizowane, 
szczególnie jeśli dają możliwość za-
szczepienia szacunku do przyrody 
oraz kształtowania nawyków eko-
logicznych już u naszych najmłod-
szych wychowanków.

Z taką inicjatywą wyszła sieć 
sklepów Biedronka, przedstawia-
jąc program edukacyjny i konkurs 
skierowany do uczniów klas I-III 
oraz wychowanków przedszko-
li i  oddziałów przedszkolnych. 
Obecna edycja o  nazwie „Szkolne 
Przygody Gangu Fajniaków” kon-
centrowała się na kwestiach zwią-
zanych z przyrodą i ekologią.

Celem programu było „[…] po-
kazać dzieciom magię natury, ucząc 
wrażliwości ekologicznej i  troski 
o  środowisko każdego dnia”. Or-
ganizatorzy akcji chcieli z pomocą 
maskotek Fajniaków i  ich 
przygód zainspirować dzie-
ci do podejmowania wspól-
nych działań dla dobra 
naszej planety, stąd pomysł 
na przybliżenie charakteru 
czterech żywiołów: powie-
trza, wody, ziemi i  ognia. 
Intencją pomysłodawców 
programu było również do-
starczenie uczniom moż-
liwości nabywania wiedzy 
poprzez eksperymentowa-
nie oraz praktyczne dzia-
łanie.

W Szkole Podsta-
wowej w  Hadykówce 
uczniowie wraz z  wycho-
wawcami wzięli udział 
zarówno w  programie 
edukacyjnym, jak i w kon-
kursie. We wrześniu 
i  w  październiku 2020 r. 
pod opieką swoich na-
uczycieli dzieci realizowały 
zajęcia poświęcone okre-

ślonemu żywiołowi, wykonując 
lub obserwując różne ekspery-
menty, oglądając filmy, słuchając 
opowiadań o  przygodach Fajnia-
ków. Następnie opierając się na 
zdobytej wiedzy oraz własnych 
obserwacjach i  doświadczeniach, 
uczniowie przedstawiali dany ży-
wioł w  formie plastycznej. Przed-
szkolaki wraz z  p. Lucyną Małek 
pokochały zieleń i przeprowadziły 
doświadczenia z ziemią.

Klasa I  i  II pod okiem p. Mo-
niki Kosiorowskiej-Puk odwiedzi-
ły ekozakątek i dyskutowały o roli 
powietrza i  oszczędzaniu wody, 
wykonując doświadczenia z  nimi 
związane.

Uczniowie klasy III z  wycho-
wawcą p. Moniką Dworak pozna-
wali korzyści, ale i  zagrożenia dla 
zdrowia i  życia ze strony żywiołu, 
jakim jest ogień, poznając jego ce-
chy na drodze eksperymentowania.

Kolejnym krokiem było przy-

stąpienie do konkursu, w  którym 
udział uwarunkowany był opraco-
waniem przez każdego z  nauczy-
cieli zaangażowanych w  realizację 
programu, dokumentacji przepro-
wadzonych zajęć oraz wysłaniem 
zdjęć prac plastycznych uczniów. 
Wszystkie zgłoszenia przeszły 
weryfikację i  zostały zaakcepto-
wane, pozostała więc nadzieja, że 
wśród szkolnych zgłoszeń znajdą 
się osoby nagrodzone przez orga-
nizatorów. Takie potwierdzenie 
umożliwiło z  kolei Szkole z  Ha-
dykówki wziąć udział w  ostatnim 
etapie programu – ubieganie się 
o  nagrodę Grand Prix. Zgodnie 
z  wymogami przedstawiono au-
torski pomysł na renowację terenu 
zielonego wokół szkoły i  uzasad-
niono potrzebę dokonania takich 
zmian, zwracając szczególną uwa-
gę na ich potencjał przyrodniczy 
i  ekologiczny oraz wychowaw-

cze, społeczne i  kształcące 
aspekty, a  także długofalo-
we pozytywne oddziaływa-
nie na szkolną społeczność 
oraz otoczenie.

Widząc duże zaintere-
sowanie uczniów omawia-
ną tematyką, nauczyciele 
postanowili zorganizować 
w  szkole dla uczniów klas 
I-III i  przedszkolaków 
konkursy poświęcone za-
gadnieniom poruszanym 
przez Fajniaki oraz samym 
biedronkowym bohaterom. 
Dzieci brały więc udział 
w  konkursie literackim, 
plastycznym i  plastyczno-
-technicznym.

Zachęcamy do trzy-
mania kciuków za Szkołę 
Podstawową w  Hadyków-
ce w rywalizacji o nagrodę 
Grand Prix.

Monika Dworak, 
SP Hadykówka

HADYKÓWKA Poznajemy magię przyrody dzięki 
Fajniakom
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„Hokus-pokus, czary-
mary, niech się spełnią 
andrzejkowe czary” 

26 listopada w  Niepublicznym 
Przedszkolu „Jagódka’’ odbyła się 
zabawa andrzejkowa. Wspólne 

zabawy przy dźwiękach muzyki 
poprzedziło zapoznanie dzieci ze 
zwyczajami andrzejkowymi oraz 
wiele ciekawych wróżb, m.in. „kim 
będę”, „jaki jestem”, „co lubię”, „co 
mnie czeka w przyszłości”. 

Następnie dzieci w  pięknych 

strojach tańczyły przy dźwiękach 
znanych i  lubianych piosenek. 
Uśmiechu i gwaru nie było końca. 
Mottem zabawy andrzejkowej były 
wróżby i świetna zabawa – i to się 
spełniło. 

Magdalena Wilk, NSP Jagodnik

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Porębach Dymarskich chętnie 
włączają się w  akcje charytatyw-
ne organizowane przez Szkolne 
Koło Caritas. Celem SKC jest 
uwrażliwianie dzieci na potrze-
by swoich kolegów i  koleżanek, 
osób starszych, samotnych i  nie-
pełnosprawnych, szerzenie idei 
wolontariatu oraz kształtowanie 
osobowości młodego człowieka 
i odpowiedzialności za innych.

Pierwszą z  akcji była zbiórka 
artykułów dla podopiecznych Pod-
karpackiego Hospicjum dla Dzieci 
w  Rzeszowie. Zebrane słodycze, 
kosmetyki, bajki oraz artykuły 
chemiczne były wkładem w  przy-
gotowanie paczek z okazji mikoła-
jek. To już kolejny rok, kiedy jako 
społeczność szkolna włączamy się 
w pomoc dla Hospicjum.

Kolejną z akcji – również o cha-
rakterze cyklicznym – jest przygo-
towanie świątecznych kartek dla 
chorych dzieci z  Marzycielskiej 
Poczty. Własnoręcznie przygoto-
wane i  ozdobione pocztówki wy-
syłane chorym dzieciom, co roku 
sprawiają wielką radość adresatom.

Opiekun SKC M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE Z dobroci serca…

JAGODNIK Andrzejki u „Jagódek”
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Magia, czary, wróżby i zabawa – 
tak w kilku słowach można opisać 
dzień 26 listopada 2020 r. w Niepu-
blicznym Przedszkolu Akademia 
Przedszkolaka w  Cmolasie. O  an-
drzejkowy nastrój zadbały panie, 
które wcieliły się w  dobre wróżki 
i dopilnowały, by przedszkolna sala 

CMOLAS Andrzejkowe czary-mary 
zamieniła się w czarodziejski pokój 
wróżb. Dzieci dowiedziały się jak 
będzie wyglądać ich przyszłość, 
jaki zawód będą wykonywać oraz 
ile prezentów szykuje dla nich św. 
Mikołaj. Tego dnia nie zabrakło 
również zabawy przy wesołej mu-
zyce, konkursów i  tradycyjnego 

lania wosku. Zabawę umilił słodki 
poczęstunek i  ciasteczko z  wróż-
bą, które każdy przedszkolak wy-
losował. Zabawa andrzejkowa 
dostarczyła dzieciom wielu przeżyć 
i pozytywnych emocji. Wszystkim 
przedszkolakom życzymy, aby an-
drzejkowe wróżby się spełniły!

AP w Cmolasie

W piątek 27.11.2020 w Oddzia-
le Przedszkolnym Szkoły Podsta-
wowej w  Ostrowach Tuszowskich 
odbyła się zabawa andrzejkowa, 
połączona z  wróżbami. Dzieci za-
poznały się ze zwyczajami związa-
nymi z  obchodami dnia Świętego 
Andrzeja. Dzięki pomocy Rodzi-
ców przedszkolaki przeniosły się 
do zaczarowanego świata wiedźm, 
wróżek i czarownic. Były czarowni-
ce, a prowadząca zabawę Pani Do-
rota Maziarz została wróżką łączącą 
te dwa światy. Podążając za listami 
zostawionymi przez Czarodziejkę 
z Łysej Góry oraz za wskazówkami 

„czarownic” dzieci dowiedziały się 
kim zostaną w  przyszłości, jakie 
cechy charakteru będą miały jako 
dorośli ludzie, co ich spotka w nie-
dalekiej przyszłości oraz w  dniu 
Świętego Mikołaja. W  nagrodę za 
wspaniałą zabawę jedna z czarow-
nic obiecała, że postara się spełnić 
ich życzenia, pod warunkiem, że 
trafią monetą do studni. Wszystkie 
wróżby przeplatały się z zabawami 
muzyczno-ru-
chowymi. Dzie-
ci również 
miały szansę 
sprawdzić, czy 
nadają się na 

czarownicę wykonując „taniec 
z  miotłą”. Pod koniec zabawy na 
dzieci czekała jeszcze jedna nie-
spodzianka, czyli słodki poczęstu-
nek wykonany przez Rodziców. 
Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym Rodzicom za pomoc w zor-
ganizowaniu tej niezapomnianej 
zabawy dla przedszkolaków. 

SP Ostrowy Tuszowskie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Andrzejki w Oddziale Przedszkolnym 
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Andrzejkowe wróżby znam
Z wosku dziś powróżę wam
Spójrz tu konik a tu kwiatek
A to duży piękny statek
Wróżby bardzo są magiczne
Spełnią się marzenia liczne
W listopadzie ciepło bywa
Magia czarów dziś ożywa

JAGODNIK Andrzejki

Zwyczaj wróżenia w  wieczór 
andrzejkowy znany jest od bar-
dzo dawna. Pamiętajmy jednak, że 
wróżba to zabawa i nie należy trak-
tować jej poważnie, chociaż nie jest 
wykluczone, że może się spełnić. 

W poniedziałek, 30 listopa-
da  b.r. w  Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich, w od-
dziale przedszkolnym obchodzono 
Andrzejki. Przedszkolaki chciały 
zajrzeć w  przyszłość, sprawdzić 
co je czeka. Przygotowane rekwi-
zyty, świece oraz unoszący się za-
pach topionego wosku, stworzyły 
odpowiedni nastrój sprzyjający 

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Andrzejki
przepowiedniom. Dzieci poznały 
znaczenie różnych kolorów, liczb, 
magicznych przedmiotów. Usta-
wiały buty, aby sprawdzić, który 
chłopiec pierwszy się ożeni i która 
dziewczynka pierwsza wyjdzie za 
mąż. Za pomocą przygotowanych 
obrazków sprawdzały kim zostaną 
w  przyszłości. Dużo radości przy-
niosła dzieciom wróżba najbardziej 
kojarzona z  Andrzejkami – lanie 
wosku. Po słowach: Czary – mary, 
wosku lanie, co ma stać się, niech 
się stanie. Zaraz wszyscy się do-
wiedzą co nam wróżby przepowie-
dzą”, dzieci podchodziły do miski 
z wodą i z pomocą dorosłej osoby 

lały wosk przez dziurkę od klucza. 
Powstałe kształty były doskonałą 
okazją do rozwijania wyobraźni. 
Wspólnie z  paniami dzieci odga-
dywały co je czeka i  czego mogą 
się spodziewać w  przyszłości. 
Wszystkie wróżby przeplatane 
były pląsami, tańcami przy muzyce 
oraz słodkim poczęstunkiem. Czy 
wróżby się spełnią? Przyszłość nam 
pokaże. Pewne jest to, że przynio-
sły przedszkolakom wiele rado-
ści i po raz kolejny były okazją do 
wspólnej, wesołej zabawy.

SP w Ostrowach Baranowskich

26 listopada w  Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w  Jagodni-
ku w klasie „0” odbyła się zabawa 
andrzejkowa. Dzieci w  pięknych 
strojach tańczyły przy dźwiękach 
znanych i lubianych piosenek. Tego 
dnia uczniowie klasy „0” zapoznali 
się ze zwyczajami andrzejkowymi 

i wróżbami. Dzieci świetnie się ba-
wiły w  tym przepełnionym magią 
dniu.

Aneta Guźda, NSP Jagodnik
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CMOLAS „Gramy w ręczną”
Kolejna grupa wiekowa 

z Gminy Cmolas 
zakwalifikowana do programu 
Ministerstwa Sportu „Gramy 

w Ręczną”!!! 
Miło nam poinformować lo-

kalną społeczność, iż w  roku 
szkolnym 2020/2021 Szkoła Pod-
stawowa im. prof. Jana Czekanow-
skiego w  Cmolasie po raz drugi 
została zakwalifikowana do pro-
gramu „Gramy w Ręczną”. Tym ra-
zem dzięki staraniom p. Katarzyny 
Brózda w programie realizowanym 
przy współudziale Ministerstwa 
Sportu uczestniczy grupa młodsza 
tj. uczniowie klas I-III. Przypo-
mnijmy, iż w  poprzednich latach 
udało się to starszej grupie wieko-
wej, która z  powodzeniem konty-
nuuje program do chwili obecnej 
pod czujnym okiem nauczyciela 
i  trenera piłki ręcznej p. Piotra 
Jóźwika.

Realizowany począwszy od 1 
października 2020 r. projekt “Gra-
my w  Ręczną” ma na celu zaspo-
kojenie potrzeb dzieci w  zakresie 
aktywności ruchowej oraz ukie-
runkowanie ich zainteresowań na 
sport, a  w  szczególności na piłkę 
ręczną. Oczekiwanym efektem 

w skali kraju, chociaż odroczonym 
w  czasie, jest wzrost liczby dzieci 
objętych szkoleniem sportowym 
na kolejnych etapach wiekowych.

Chociaż planowa grupa „GwR” 
powinna liczyć max 20 uczestni-
ków, cmolaska grupa ze względu 
na duże zainteresowanie oficjal-
nie liczy 24 uczniów z klas II i III. 
Zajęcia odbywają się dwa razy 
w  tygodniu: wtorki 11.45 – 12.45 
i  czwartki 12.45 – 13.45. Do pro-
wadzenia zajęć mamy do dyspozy-
cji (w  zależności od potrzeb) salę 
gimnastyczną SP Cmolas i halę wi-

dowiskowo-sportową OWiR-u i na 
tych obiektach ćwiczymy. Pomimo 
zawieszenia zajęć dydaktycznych 
oraz wprowadzenia nauczania 
zdalnego w  szkołach Związek Pił-
ki Ręcznej w  Polsce nie wstrzy-
mał realizacji projektu i  zgodnie 
z  wytycznymi, za zgodą dyrektora 
szkoły zajęcia prowadzone są bez 
przerwy, z uwzględnieniem odpo-
wiedniego reżimu sanitarnego. 

Zachęcamy do obejrzenia fo-
torelacji z  prowadzonych zajęć na 
naszej stronie internetowej https://
spcmolas.pl/gramy-w-reczna/

IDEA PROGRAMU “GRAMY W RĘCZNĄ”
INTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i ich 
rodziców oraz nauczycieli W-F;

POŻĄDANE NAWYKI ŻYWIENIOWE – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

AKTYWNOŚĆ – zwiększenie liczby dzieci aktywnie spędzających czas wolny;

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – rozwój sportowy dzieci;

PROMOCJA DYSCYPLINY – zwiększenie zainteresowania 
sportem ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej; wy-
łonienie grupy dzieci szczególnie uzdolnionych („zRęczny 
Reprezentant Polski w piłce ręcznej”).
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Kruche ciasteczka o  smaku maśla-
nym, napakowane wanilią i  dużą 
ilością pistacji. Proste do wykona-
nia, obłędnie pyszne, z  chrupiącą 
cukrową otoczką. Doskonałe do 
zapuszkowania na nadchodzące 
święta, polecam wykonać od razu 
z  podwójnej porcji… czasem może 
się okazać, że jedna to zbyt mało ;).

Składniki na 30 – 35 sztuk:
3/4 szklanki obranych niesolonych 
pistacji
140 masła
80 g cukru pudru
ziarenka z połowy laski wanilii
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
szczypta soli
225 g mąki pszennej

Ponadto:
1 białko, lekko roztrzepane, do po-
smarowania
cukier granulowany do obtoczenia
Wszystkie składniki powinny być 
w temperaturze pokojowej.

Wykonanie:
1. Masło i cukier puder umieścić 

w misie miksera i utrzeć do po-
wstania jasnej i puszystej masy 

Przepis na kruche ciastka z pistacjami
maślanej. Dodać ziarenka 
z wanilii, ekstrakt z wanilii, sól 
i utrzeć. Dodać mąkę pszenną 
i utrzeć, do połączenia. Dodać 
pistacje i  zmiksować krótko, 
tylko do połączenia. Jeśli cia-
sto na tym etapie będzie zbyt 
sypkie, dodać odrobinę zim-
nego mleka (dodałam 2 łyżki) 
i utrzeć – ciasto powinno połą-
czyć się w kulę.

2. Z ciasta uformować wałek 
o długości około 30 cm i gru-
bości 4 cm, lekko oprósza-
jąc powierzchnię blatu mąką. 
Owinąć szczelnie papierem do 
pieczenia i schłodzić w lodów-
ce przez minimum 2 godziny 
lub najlepiej – przez noc.

3. Schłodzone ciasto wyjąć z  lo-
dówki, odwinąć z papieru. Po-
smarować lekko roztrzepanym 
białkiem i  obtoczyć w  cukrze. 
Ostrym nożem pokroić na pla-
sterki o grubości około 8 mm 
i  kłaść na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia.

4. Piec w  temperaturze 180ºC, 

najlepiej z  termoobiegiem, 
przez około 12 minut lub dłu-
żej, do zarumienienia się brze-
gów ciastek.

5. Wyjąć z piekarnika i wystudzić 
na metalowej kratce.

6. Przechowywać do 7 dni 
w puszce, w temperaturze po-
kojowej.

Smacznego :-)

JAGODNIK

Wizyta Świętego Mikołaja 
w szkole i przedszkolu ,,Jagódka’’ to 
jeden z  najbardziej oczekiwanych 
przez dzieci dni w roku. Przygoto-
wują się do niego bardzo starannie 
poprzez naukę piosenek i wierszy-
ków, które będą mogły zaprezento-
wać przed tak wyjątkową osobą. 7 
grudnia z workiem pełnym prezen-
tów do Jagodnika przyjechał Miko-
łaj. Dzieci nasłuchiwały dźwięku 
dzwoneczków, które słychać było 
już z  daleka. Oprócz pełnego 
worka prezentów Święty Mikołaj 
przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. 

Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, 
aby cały rok były grzeczne, słucha-
ły rodziców i pań w szkole i przed-
szkolu oraz wszystkim osobiście 
wręczał prezenty. Przedszkolaki 
i  uczniowie klasy „0” za wspania-
łe niespodzianki odwdzięczyli się 
pięknie zaśpiewanymi piosenkami, 
wierszykami i  tańcem. Oczekiwa-
na cały rok wizyta minęła w  bar-
dzo miłej atmosferze i  przyniosła 
wszystkim wiele radości. Dzień 
ten pozostanie na długo w pamięci 
wszystkich dzieci oraz pań. 

Aneta Guźda, NSP Jagodnik

Mikołaj w „Jagódce”
„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają
Moc prezentów każdemu przyniesie
Każde dziecko z prezentów się cieszy…”
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CMOLAS Wioska Mikołaja w Niepublicznym 
Przedszkolu Akademia Przedszkolaka 

w Cmolasie
4 grudnia 2020 r. przedszkolaki 

z Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie przeniosły się do wioski św. 
Mikołaja. Zimowa aura za oknem 
oraz przedszkolna dekoracja wpro-
wadziła wszystkich w  świąteczny 
nastrój. Przedszkolaki otrzymały 
list od św. Mikołaja, na który od-
powiedziały pięknym występem 

artystycznym pt. Zima w  spółce 
z  Mikołajem. Występ dzieci roz-
grzał serce Mikołaja, który na-
grodził obficie dzieci pięknymi 
prezentami. Przedszkolaki w  po-
dziękowaniu za otrzymane podar-

ki głośno wyrecytowały: „My Ci 
Mikołaju obiecujemy, że zawsze 
grzeczni będziemy i  za rok w Na-
szym przedszkolu Ciebie oczekuje-
my (…)”. 

AP w Cmolasie

Mikołajki to jeden z  najbar-
dziej oczekiwanych przez dzieci 
dni. W  tym roku były one trochę 
inne niż zwykle. Prawdziwy Święty 
Mikołaj niespodziewanie odwie-
dził dzieci W  Szkole Podstawo-
wej w Porębach Dymarskich już 1 
grudnia, wręczając im słodkie upo-
minki. 

Kilka dni później – 4 grudnia 
- przedszkolaki opanował prawdzi-
wie mikołajkowy nastrój. Zgodnie 
z  przedświąteczną tradycją dzieci 
wspólnie z wychowawczynią piekły 
pierniczki. Przygotowanie wypie-
ków i  dekorowanie szło sprawnie 
i  bez trudu. Wszystkim podoba-

PORĘBY DYMARSKIE W mikołajkowym nastroju
ło się wykrawanie świątecznych 
kształtów – choinek, gwiazdek, 
bałwanków, aniołków – przy po-
mocy foremek. Po szkole unosił 
się wspaniały zapach pieczonych 
pierników, który wprawiał wszyst-
kich w świąteczny nastrój. Po upie-
czeniu aromatycznych ciasteczek 
przyszedł czas na najprzyjemniej-
szą część – dekorowanie koloro-
wymi polewami i posypkami oraz 
degustację. Zabawa była doskona-
ła, a pierniczki wyszły przepięknie. 
Za swoje zaangażowanie każde 
dziecko otrzymało mikołajko-
wą paczkę, którą – w  zastępstwie 
Mikołaja – wręczyła pani dyrek-

tor. Przedszkolaki były bardzo 
szczęśliwe i  za otrzymane podarki 
odwdzięczyły się pięknie zaśpiewa-
nymi piosenkami. 

Trzeba przyznać, że Mikołaj 
w  tym roku był hojny, ponieważ 
przyniósł również zabawki oraz za-
dbał o  nowe, kolorowe wyposaże-
nie sali naszych najmłodszych, za 
co serdecznie dziękujemy Stowa-
rzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas.

To był dzień pełen wrażeń i na 
pewno na długo zostanie w pamię-
ci dzieci. 

M. Frączek, A. Ozimek-Zawadzka

HADYKÓWKA Mikołaju, Mikołaju
Kiedy nieoczekiwanie na ko-

rytarzu Szkoły Podstawowej 
w  Hadykówce rozległ się dźwięk 
dzwoneczków Mikołaja, a  do 
drzwi ktoś mocno zapukał, naj-
młodsi uczniowie od razu zaczęli 
podskakiwać z  radości. Św. Miko-
łaj był gościem długo wyczekiwa-
nym. W  tym roku ze względu na 
okoliczności nie mógł osobiście 
rozdać prezentów, pozostawił je 
pod drzwiami sal. Dzieciaki i  wy-
chowawcy poprzez tych słów kilka 
pragną podziękować Gwiazdorowi 
za pamięć i wspaniałe podarunki.

SP w Hadykówce

Ile siły w Mikołaju,  
Ile śniegu w jego kraju, 
Ile gwiazd na ciemnym niebie, 
Tyle życzeń dziś dla Ciebie!



Mikołajki

Mikołaj w „Jagódce”

Mikołaj w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

Mikołaj w Porębach Dymarskich

Mikołaj w Hadykówce


