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Z okazji Świąt Wielkanocnych
symbolizujących nadzieję, miłość i odrodzenie życia 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, spokoju 
oraz pogodnych spotkań w gronie rodziny.

Niech ten wyjątkowy czas napełni nas optymizmem 
i wzmocni siły potrzebne do zmagań 
z codziennymi wyzwaniami

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas

Ryszard Warzocha
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas
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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

radosnego wiosennego nastroju 
oraz serdecznych spotkań 

w gronie Rodziny i Przyjaciół

życzą
Dyrektor oraz Pracownicy

Samorządowego Ośrodka Kultury
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Pan Eugeniusz Galek złożył Pani Marii najserdeczniej-
sze życzenia, a także wręczył pamiątkowy grawerton. 
Życzenia Jubilatce złożyła również delegacja z Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie. Edyta Kus-
-Mokrzycka – Dyrektor SOK, złożyła podziękowanie 
za zaangażowanie w  upowszechnianie i  podtrzymy-
wanie tradycji naszego regionu oraz za wieloletnią 
działalność społeczną i dotychczasową pracę na rzecz 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.

Z tej okazji Zespół Ludowy Cmolasianie dla 
Pani Marii nagrał piosenkę:

Witajcie, witajcie wszyscy tu zebrani,
by złożyć życzenia Szefowej kochanej.
Bo przez długie lata kieruje wciąż nami
My na wszystkie próby, przybyć się staramy.
Zasług i przedstawień było bardzo wiele
Nagraliśmy nawet Cmolasie Wesele.
Dawaliśmy sztuki, gościom bardzo wielkim
Nie brakło nas także w Kazimierzu Wielkim.
W tym naszym Zespole co Pani kieruje
Pan Jarek przygrywa – każdy się raduje.
Dziewięćdziesiąt latek niedługo wybije
Niech nasza Szefowa jeszcze sto lat żyje.
Za te wszystkie lata, co się angażuje
Zespół Cmolasianie serdecznie dziękuje.
Zespołowi także, co Cmolas rozsławił
Ażeby nam wszystkim Pan Bóg błogosławił.

oraz życzenia: 
Z okazji 90 urodzin cały Zespół Pani życzy 
Zdrowia, szczęścia i słodyczy. 
Słońce niech Ci zawsze świeci i na twarzy uśmiech 
gości,
By w Twym życiu nie zabrakło marzeń, siły i miłości.
Chcemy dzisiaj podziękować za te lata poświęcone, 
Tyle serca włożonego, byś frunęła jak skowronek. 
Czasem noce zarywałaś, skecze, piosenki układałaś. 
Serce wielkie masz dla ludzi, bo z miłością, wciąż się 
budzisz. 
Niech Ci zdrowie dalej służy, żyj szefowo jak najdłużej.

SOK Cmolas

CMOLAS

Pomocna, życzli-
wa, ciepła i oddana – 
to tylko kilka z  cech 
Pani Marii Rzeszutek 
z  Cmolasu, która 22 
lutego b.r., święto-
wała swoje dziewięć-
dziesiąte urodziny.

Pani Maria to 
niezwykle zasłużona 
działaczka społecz-
na, przez całe swoje 
życie była osobą ak-
tywną, zorganizowa-
ną, pracowitą, która 
miała duży wpływ 
na życie społeczno 

- kulturalne naszego regionu. Od połowy lat 70. była 
związana z  Wojewódzkim Związkiem Kółek i  Orga-
nizacji Rolniczych. Była kierownikiem Ośrodka No-
woczesna Gospodyni w Cmolasie, który organizował 
kursy z  zakresu prowadzenia nowoczesnego gospo-
darstwa domowego i  rolnictwa. Przez klika kadencji 
była Przewodniczącą Powiatowej Rady Ligi Kobiet. 
Zaangażowana w  powstanie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Cmolasie, przewodniczyła mu aż do 2014 r. Za 
swoją wieloletnią aktywność zawodową i  społeczną 
została uhonorowana wieloma odznaczeniami. Pani 
Maria współtworzyła książkę kucharską pt. „Kuchnia 
w  Cmolaskiej tradycji", w  której wykorzystała swoje 
wieloletnie doświadczenia kulinarne. Uczestniczy-
ła w  życiu samorządu, była radną kadencji w  latach 
1998-2002. Z inicjatywy Pani Marii w 2002 r. powstał 
Zespół Ludowy Cmolasianie, dla którego stworzyła 
liczne scenariusze widowisk obrzędowych związa-
nych z życiem dawnych mieszkańców wsi. Pod jej kie-
rownictwem w repertuarze Zespołu znalazły się także 
liczne przyśpiewki, piosenki biesiadne i kolędy. Zespół 
Cmolasianie w  2014 r. został uhonorowany nagrodą 
Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i  ochrony kultury. Do niedawna była 
aktywnym członkiem LGD Lasovia. Mając na uwadze 
Jej ogromne zaangażowanie można powiedzieć, że 
wszystko, co miało ludowy charakter tej gminy, także 
i regionu, było z Nią związane. Zawsze zaangażowana 
w  działania na rzecz lokalnej społeczności. Chętnie 
uczestniczyła we wszelkich zebraniach, spotkaniach, 
prezentacjach, konferencjach, uroczystościach. Mo-
bilizowała mieszkańców do podejmowania różnych 
inicjatyw na rzecz swojego środowiska.

Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Wójt Gminy 

90. Urodziny Pani Marii Rzeszutek



4

Kwartalnik nr 1/2021

I N F O R M A C J A

Program „Rodzina 500 PLUS” - nowe terminy składania 
wniosków w 2021 roku 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie informuje, że ruszył kolejny nabór 
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 
czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 
czerwca 2021 r., wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli przez 
Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez banko-
wość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną 
(papierową), czyli osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o  świadczenie wychowawcze na nowy okres w  terminie do 30 
kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego 
świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. 

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata 
przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Formularz wniosku dostępny na stronie www.gopscmolas.naszbip.pl 

Poniżej przedstawiamy poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na 
nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca 
złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w  okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i  wypłata przyznanego 

świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrów-

naniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wy-

równaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrów-

naniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wy-

równaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!
• Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu 

czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
• Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze 

zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
• Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 

2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
• Ponadto informuje się, że rodzice i opiekunowie, którym urodziło się dziecko w każdej chwili 

mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek bezpośrednio w GOPS Cmolas.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Kubik
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Już dzisiaj możemy poinformo-
wać naszych czytelników, że do-
biegły końca procedury odbiorowe 
umożliwiające zakończenie budo-
wy i oddanie do eksploatacji nowej 
sieci wodociągowej w  Cmolasie, 
o  której wspominaliśmy we wcze-
śniejszych wydaniach Panoramy. 
Zrealizowana inwestycja obejmo-
wała budowę wodociągu dosyło-
wego o  długości 4,461 km, który 
umożliwi zaopatrzenie w  wodę 
tereny przeznaczone pod usługi, 
przemysł i  mieszkalnictwo zloka-
lizowane na trasie od oczyszczalni 
ścieków do okolic przepompowni 
wody w  Cmolasie w  południowej 

CMOLAS Zakończenie budowy wodociągu 
dosyłowego w Cmolasie

części gminy Cmolas. Sieć wodo-
ciągowa została zaprojektowana na 
docelową wielkość zapotrzebowa-
nia wody. Głównym celem projek-
tu było zwiększenie atrakcyjności 
gminy Cmolas do zamieszkania, 
wypoczynku i  rekreacji oraz po-
prawa warunków i  jakości życia 
mieszkańców, a  także zwiększenie 
konkurencyjności regionu. Ponad-
to projekt będzie oddziaływał na 
poziom realizowanych inwestycji 
gospodarczych i  mieszkaniowych 
na terenie Gminy, rozwój, wzrost 
ilości podmiotów gospodarczych 

i  generowanych miejsc pracy, 
wzrost atrakcyjności i poprawę wi-
zerunku Gminy Cmolas.

Zadanie współfinansowane 
w  ramach działania „Podstawowe 
usługi i  odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w Cmolasie w kwo-
cie 584 050,00 zł. Całkowity koszt 
zadania wynosi 619 038,23 zł. Inwe-
stycja została zrealizowana w okre-
sie 20.08.2020r. - 29.01.2021r.

UM Cmolas

Obecnie, w dobie epidemii ko-
ronawirusa, szkoła jest placówką 
ze wszech miar higieniczną. Wszy-
scy starają się przestrzegać rygoru 
sanitarnego, a nad warunkami na-
uki dzieci i  młodzieży czuwa Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. 
Placówki oświatowe są nowocze-
sne, piękne, czyste i  bezpieczne, 
a uczniowie czują się w nich szczę-
śliwi. I niewątpliwie nikt z młode-
go pokolenia nie wyobraża sobie, 
że kiedyś było zupełnie inaczej.

Przywołajmy obrazki szkol-
ne z  dawnej szkoły galicyjskiej. 
W  1867 r. mieszkańcy Galicji 
otrzymali długo wyczekiwaną au-
tonomię. Dla Polaków była ona 
szansą na rozwój polskości w życiu 
społecznym i kulturalnym. Jednym 
z  głównych instrumentów służą-
cych temu miała być Szkolna Rada 
Krajowa. Trudne zadanie było 
przed nią, gdyż stan oświaty odzie-
dziczony z  czasów przed autono-
mią był beznadziejny: sieć szkół 
rzadka, okręgi szkolne rozległe, 
statystyki uczniów uczęszczających 
do szkół fatalne. Podobnie budynki 
szkolne, ich wyposażenie – opłaka-
ne. Niezwykle trudna była praca 

nauczycieli, inspektorów szkolnych 
i miejscowych rad szkolnych.

Rada Szkolna Krajowa w pierw-
szej kolejności starała się zaradzić 
panującemu nagminnie analfabe-
tyzmowi poprzez utworzenie no-
wych szkół ludowych. Ze względu 
na brak funduszy sprawa była 
trudna, więc trzeba było korzy-
stać z  budynków jakie były. B. A. 
Baranowski pisze, że „w r. 1874 
wykazano 2429 szkół, mieszczą-
cych się w  budynkach własnych, 
a  198 w  najętych. Według wyka-
zów, miało być 805 budynków 
w  stanie dobrym, 998 w  stanie 
średnim a 824 w stanie złym”. Rada 
Szkolna stwierdziła, że te budynki 
w stanie dobrym nie odpowiadają 
określonym przez nią warunkom 
dydaktycznym i  higienicznym; 
w większości były zwykłymi chata-
mi chłopskimi krytymi słomą, nie 
wszystkie miały podłogi drewnia-
ne, często zastępowały je posadz-
ki gliniane. Nauka odbywała się 
w jednej izbie, gdzie uczyło się kil-
kanaścioro dzieci. W dobie autono-
micznej przystąpiono gruntownie 
do realizacji obowiązku szkolnego 
i  naukę przyswajało jednocześnie 
80 – 100 dzieci. Nauczyciele dzielili 

je na 2 – 3 grupy; w  jednej ławce, 
niedostosowanej do wzrostu dzie-
ci, siedziało niejednokrotnie kilka-
naście osób.

Rada Szkolna Krajowa postu-
lowała zakładanie nowych szkół 
w każdej wsi, nawet w kurnej cha-
cie. Jednak wiele gmin było ubo-
gich, brakowało tez funduszy, aby 
wspomóc rozwój szkolnictwa na 
wsi. Fundusz krajowy, zatwierdza-
ny przez Sejm Krajowy, był nie-
wielki i nie wszystkie gminy mogły 
na niego liczyć. Ze względu na 
trudności dopiero pod koniec XIX 
wieku rozwinął się ruch budowy 

Rysunek 1. Pieczęć miejscowej Rady 
Szkolnej w Trzęsówce

TRZĘSÓWKA Warunki sanitarne w dawnej szkole
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nowych szkół, który kładł nacisk 
na ich jakość.

Po uzyskaniu autonomii Galicji 
w  szkolnictwie ludowym niewie-
le się zmieniło. Szkoły nadal mia-
ły charakter niemiecki, a  zmiany 
komplikowały braki podręczni-
ków, pomocy naukowych i dobrze 
przygotowanych nauczycieli. We-
dług ustawy szkoły ludowe dzieliły 
się na trywialne, główne i  realne. 
Istniały jeszcze szkoły parafialne 
uczące czytania i pisania w okresie 
zimowym. W  każdej parafii wiej-
skiej lub małomiasteczkowej miała 
być szkoła trywialna, w  miastach 
obwodowych – szkoła główna. 
Szkoły realne wydzielono z czwar-
tej klasy szkół głównych w  kilku 
miastach (Tarnowie, Przemyślu, 
Bochni i innych).Obowiązek szkol-
ny trwał sześć lat – od szóstego do 
dwunastego roku życia. Podsta-
wowym celem szkoły było ćwi-
czenie pamięci, a  środkiem do 
wypracowania pilności u  uczniów 
i utrzymania dyscypliny były kary 
cielesne.

W szkołach trywialnych uczo-
no podstaw: czytania, pisania, reli-
gii, rachunków, a  w  trzeciej klasie 
– umiejętności sporządzania pism 
potocznych. Szkoły główne, oprócz 
nauki czytania i  pisania, uczyły 
religii z  historią biblijną, kaligrafii 
z ortografią, rachunków, gramatyki 
niemieckiej i stylistyki praktycznej; 
w  kl. czwartej(nauka w  tej klasie 
trwała dwa lata) dochodziły; geo-
grafia, historia austriacka, geome-
tria, mechanika rysunki, historia 
naturalna, fizyka. W szkole trywi-
alnej uczył przeważnie tylko jeden 
nauczyciel, lecz gdy liczba dzieci 
przekroczyła sto, nauczyciel mógł 
dobrać sobie pomocnika. W szkole 
głównej uczyło tylu nauczycieli, ile 
było klas.

W „Gazecie Samborskiej” 
z  1896 r. znajdziemy obraz na-
uki w  szkole ludowej: „Brak od-
powiedniego światła, korytarzyk 
wąski. Najbardziej zanieczyszcza-
ją powietrze wychodki obok klas 
umieszczone, z  tych bowiem przy 

najmniejszym wietrze wciska się 
zanieczyszczone powietrze do klas, 
mieszczących nieraz w  sobie 100 
uczniów. Ławki szkolne są tak stare 
i  zniszczone iż wymogom higie-
nicznym nie odpowiadają. Nauka 
gimnastyki tak potrzebna dla dzie-
ci istnieje tylko na papierze”. Inny 
przykład oddania budynku szkoły 
w  1899 r. znajduje się w  „Glosie 
Rzeszowskim”: „Dzień 30 maja 
b. r. zapisał się głęboko w  pamię-
ci ludności tutejszej gminy, która, 
mimo ubóstwa, wspaniałą, muro-
waną 2 – klasową szkołę wystawiła. 
W uroczystości brał udział dostoj-
ny gość, ks. biskup sufragan prze-
myski dr Józef Sebastian Pelczar. 
Szkołę przyozdobiono w  zieleń 
i chorągwie, a biskupa witały strza-
ły z moździerzy oraz procesja.”

Po uchwaleniu przez Sejm Kra-
jowy w 1907 r. pożyczki w wysoko-
ści 10 mln koron na budowę nowych 
szkół ludowych ruszyła akcja po-
wstawania budynków szkolnych 
odpowiadających wymaganiom 
dydaktycznym i  higienicznym. 
Niestety, w  1910 r. fundusze były 
już całkowicie wyczerpane i  akcja 
zwolniła. Mimo trudności „Przyja-
ciel Ludu” z 1912 r. mówi: „Dzięki 
funduszowi 10-milionowemu licz-
ba nor szkolnych zmalała. Ale jest 
ich jeszcze tyle, że nieraz trzeba bę-
dzie te miliony uchwalać, nim kraj 
zaopatrzy się w porządne budynki 
szkolne”. W  „Ziemi Przemyskiej” 
mamy opis klasy ze wsi Tarnawka: 
„Izba ta szkolna z dawnego aresztu 
przemieniona na salę wykładową 

posiada długość 3 m, szerokość 
2,30, a  wysokość 2,40 z  oknami, 
umieszczonymi na wysokości 
trzech ławek szkolnych. Pod kate-
drą stróż cerkiewny trzyma swoją 
pościel, w  klasie bowiem nocuje. 
Obok izby znajduje się komórka, 
w  której często zamykają śpiewa-
jących pijaków ku rozweseleniu 
młodzieży, pobierającej naukę”. Jak 
widać miejscowe władze nie przej-
mowały się losem tych dzieci.

W roku szkolnym 1890/91 Rada 
Szkolna Krajowa przedstawiła 
sprawozdanie o  stanie szkół śred-
nich galicyjskich (to gimnazjum 
w  Rzeszowie, Przemyślu, Sambo-
rze, Jarosławiu). Główny nacisk 
położyła na utrzymanie porządku 
i  czystości w  szkole i  wydała tzw. 
normy instrukcji. Oto niektóre 
z nich:

- „Podłogi w  salach szkolnych 
i korytarzach należy po dokładnym 
zakitowaniu szpar zapuścić gorą-
cym olejem lnianym (pokostem). 
Zapuszczenie to ma być odnawia-
ne co roku, a przynajmniej raz na 
dwa lata. Ławki, stoły i  gradusy 
mają być również pokostowane lub 
lakierowane;

- W  każdej sali ma być od-
powiednia ilość spluwaczek, 
napełnionych czystym, często od-
nawianym piaskiem wilgotnym, 
tudzież kosz na skrawki i  inne 
odpadki. Takie kosze i  spluwaczki 
stać mają również w korytarzach;

- Sale i  korytarze powinny być 
ogrzane do 13 stopni R. Jeżeli tem-
peratura w  sali spadnie poniżej, 
należy powtórnie w piecu zapalić;

Rysunek 2. Pieczęć Miejscowej Rady 
Szkolnej w Trzęsówce

Rysunek 3. Odbitka pieczęci Miej-
scowej Rady Szkolnej w Trzęsówce
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- Nadzór nad porządkiem w wy-
chodkach oddać należy osobie, 
która jest obowiązaną: przez cały 
czas trwania nauki szkolnej znaj-
dować się w  tym lokalu, mieć za-
wsze potrzebny zapas wody i  nią 
dwa razy dziennie spłukiwać pisu-
ary, co dzień umywać czysto stolce 
i  podłogę w  wychodkach, donieść 
dyrektorowi, jeżeli uczeń palił na 
wychodku, smarował ścianę lub do-
puścił się jakiejś innej zdrożności”.

Pomimo ogromnych trudności 

działania Rady Szkolnej przyniosły 
efekty np. wskaźnik realizacji obo-
wiązku szkolnego wzrósł z  39% 
w  1871 r. do 80,6 w  1907/1908 r. 
Szkoły wykształciły wielu świa-
tłych Polaków, polityków, artystów 
i  nauczycieli kształcących mło-
dzież w  kolejnych latach niewoli 
i  niepodległości naszego kraju. 
Galicja stała się ostoją narodowej 
kultury, szkolnictwa i  myśli poli-
tycznej.

Elżbieta Wilk, SP w Trzęsówce

A nade wszystko szanuj mowę twą 
ojczystą.
Nie znać języka swego - hańbą 
oczywistą

Franciszek Ksawery Dmochowski

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego to święto, które ustano-
wione zostało w 1999 r. i obchodzo-
ne corocznie 21 lutego. Upamiętnia 
ono tragiczne wydarzenia w  mie-
ście Dhace, gdzie w 1952 roku zgi-
nęło pięciu studentów biorących 
udział w  pokojowej demonstracji, 
podczas której domagali się nada-
nia językowi bengalskiemu statusu 
języka ojczystego. Dziś głównym 
przesłaniem tego dnia jest pro-
mocja wielojęzyczności, uświado-
mienie różnorodności i  wartości 
języków ojczystych, zwrócenie 
uwagi na problem wymierania ję-
zyka oraz podkreślenie roli mowy 
ojczystej jako dziedzictw kulturo-
wego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Porębach Dymarskich również 
włączyli się w  obchody tego dnia. 
Na co dzień, podczas lekcji języka 
poznają tajniki mowy ojczystej, na-
tomiast teraz mieli okazję spraw-
dzić swoje umiejętności językowe 
poprzez rozwiązanie wirtualnego 
pokoju zagadek, w  którym czeka-
ły na nich ciekawostki językowe, 
krzyżówki, łamańce językowe, ar-
chaizmy, przysłowia czy wyrazy 
z  trudnościami ortograficznymi. 

Była to doskonała forma nauki po-
przez zabawę.

Ponadto uczniowie klas IV 
– VII mieli możliwość wzięcia 
udziału w  Szkolnym Konkursie 
Plastycznym pn. „Kochaj, szanuj, 
poznawaj polszczyznę”, który po-
legał na wykonaniu plakatu pro-
mującego język polski. Uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz drobne upominki.

Mamy nadzieję, że Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego 
pozwolił uczniom pogłębić zain-
teresowanie literaturą i  językiem 
ojczystym, rozwinął postawy dba-
łości o  jego piękno i  poprawność, 
wykształcił w  uczniach dociekli-
wość poznawczą oraz zachęcił do 
kreatywności i  samodzielności 
w zdobywaniu wiedzy. 

M. Frączek, SP Poręby Dymarskie

PORĘBY DYMARSKIE Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego

Rysunek 4. Dawne przybory szkolne: 
przyrządy do kaligrafii, ekierki, 

linijki i krzywiki
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Dwa lata temu nasi uczniowie 
zaczęli pisać listy do zaprzyjaźnio-
nej szkoły w  Leuven. Wspominali 
w nich o sposobach spędzania wol-
nego czasu i  o  zainteresowaniach. 
Dzięki temu nawiązali nić porozu-
mienia. Wspólne hobby połączyło 
rówieśników.

Natalia Róg z  kl. VII b drogą 
mailową lub przez FaceTime bar-
dzo często kontaktuje się z  Milą, 
która rok temu gościła w  naszej 
szkole. Było to dla niej ogromne 
zaskoczenie, gdyż nie wiedziała, że 
będzie mogła porozmawiać bezpo-

średnio ze znajomą z Belgii. Kiedy 
dziewczynki spotkały się, od razu 
nawiązały kontakt. Mila przy Na-
talii czuła się na tyle komfortowo, 
że uczestniczyła w  lekcji języka 
polskiego. Podczas zajęć aktywnie 
włączała się do zabaw w kalambu-
ry i koło fortuny. Pod koniec lekcji 
dziewczynka opowiedziała naszym 
uczniom, jak wygląda jej szkoła, 
iloma językami się posługuje i dla-
czego chce uczyć się języka ojczy-
stego.

Dzięki listom i rozmowom on-
line, Mila, jak i  inni rówieśnicy 
z Belgii coraz lepiej mówią po pol-
sku. Oprócz redagowania listów 
i  wysyłania kartek pocztowych na 
różne okazje organizujemy wspól-
ne konkursy (recytatorskie, literac-
kie, ortograficzne), co sprawia, że 
uczniowie z obu szkół są zmotywo-
wani do działania. 

Koordynatorzy: Elżbieta Łagoda, 
Edyta Urban

SP Cmolas

CMOLAS Quiz ortograficzny w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego
Dzień Języka Ojczystego to 

święto obchodzone 21 lutego. Jest 
to doskonała okazja do upowszech-
niania świadomości językowej oraz 
zwiększania poczucia odpowie-
dzialności Polaków za polszczyznę.

W ubiegłym roku szkolnym 
z tej okazji nasi uczniowie w trak-
cie przerw śródlekcyjnych mogli 
wziąć udział w różnych atrakcjach: 
Parada Bohaterów Literackich, 
koło fortuny, stoiska z  pytania-
mi dotyczącymi wiedzy poloni-

stycznej. W  zamian za udzielenie 
poprawnej odpowiedzi wszyscy 
uczestnicy otrzymywali drobne 
upominki, słodycze i owoce.

Sytuacja pandemiczna Co-
vid-19 nie pozwoliła nam na po-
wtórzenie tych przedsięwzięć, 
które cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem, dlatego w  tym 
roku zorganizowaliśmy QUIZ 

ORTOGRAFICZNY, który był ad-
resowany do uczniów kl. IV-VIII, 
jak również do naszej partnerskiej 
szkoły im. Wisławy Szymborskiej 
w  Leuven w  ramach współpracy 
przy projekcie 6.0.

Koordynatorzy: Elżbieta Łagoda, 
Edyta Urban

SP Cmolas

TRZĘSÓWKA Moja mała Ojczyzna
4 marca uczniowie klasy III 

Szkoły Podstawowej im. Z. Nowa-
kowskiego w  Trzęsówce uczest-
niczyli w  lekcji „Moja mała 
Ojczyzna”. Po wprowadzeniu, do-

tyczącym historii wsi, prezentacji 
zdjęć oraz ważnych dla mieszkań-
ców wydarzeń, uczniowie, pra-
cując z  dużym zaangażowaniem 
w  grupach, wykonywali foldery 

wsi Trzęsówka. Dowiedziały się jak 
ważna jest znajomość najbliższego 
otoczenia i  kształtowanie postawy 
patriotycznej.

Anna Szostak, SP w Trzęsówce

CMOLAS Współpraca z belgijską szkołą kwitnie! 
Nowe przyjaźnie!
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CMOLAS Filmowe spotkania z artystami
Samorządowy Ośrodek Kultu-

ry w Cmolasie zaprezentował dwa 
filmy, których zadaniem było przy-
bliżenie sylwetek oraz dorobku ar-
tystycznego niezwykłych postaci 
z  Gminy Cmolas. Pierwszy film 
został upubliczniony na kanale 
YouTube SOK Cmolas 15 stycz-
nia 2021 r. i przedstawił włoskiego 
Artystę-malarza Luigi Priore, któ-
ry zamieszkał w  Cmolasie. Swoje 
życie spędził z  otoczeniu świata 
artystycznego – jako twórca i  or-
ganizator wydarzeń artystycznych. 
Jego aktywność znalazła odzwier-
ciedlenie w  blisko sześćdziesię-
ciu, czasem bardzo nowatorskich 
wystawach w  Europie i  Ameryce. 
Prace Luigi Priore nierzadko wy-
pełnione są elementami z pograni-
cza abstrakcji metafizycznej. Swoim 
malarstwem przedstawia naturę: 
drzewa, skały, wodę, lód oraz kra-
jobrazy, które odzwierciedlają 
emocjonalne stany człowieka. Jego 
obrazy znajdują się w znakomitych 

kolekcjach dzieł sztuki, zdobią tak-
że kolekcje prywatne polityków, 
wybitnych finansistów, aktorów 
i artystów. Wystawa malarstwa Lu-
igi Priore zaplanowana jest także 
w  Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w  Cmolasie, niestety w  tym 
czasie epidemii niemożliwa do zor-
ganizowania. 

Kolejny film na kanale YouTube 
SOK Cmolas po raz pierwszy zo-
stał wyemitowany 12 marca 2021 r. 
Film prezentuje Cmolaską Ikono-
pisarkę - Kazimierę Zagroba, która 
urodziła się w  Porębach Dymar-
skich i już od dziecka pasjonowało 
ją piękno przyrody. Niestety, wa-
runki społeczne środowiska wiej-
skiego, w jakich się wychowywała, 
nie sprzyjały rozwojowi jej pasji. 
Z upływem czasu, który poświęciła 
głównie na wychowywanie dzieci, 
swoje pasje rozwijała angażując 
się w  różne dziedziny działalno-
ści artystycznej. Rozwój Jej zain-
teresowań przybrał tempo wraz 

z  powstaniem amatorskiej Grupy 
plastycznej „ART PASSION" w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie w 2008 r. W tym cza-
sie Pani Kazimiera namalowała 
swój pierwszy obraz. Dzisiaj na 
swoim koncie ma dziesiątki prac 
malowanych na płótnie, drewnie, 
szkle oraz inne rękodzieła stwo-
rzone w  przeróżnych technikach 
i z różnorodnych materiałów. W Jej 
malarstwie możemy podziwiać 
kompozycje kwiatowe, zwierzęta, 
pejzaże, wizerunki świętych, por-
trety oraz architekturę. Największą 
pasją Pani Kazimiery stało się pi-
sanie ikon, które powstają według 
starych metod. Tworzy sercem 
i  duszą w  towarzystwie modlitwy 
z uczuciem wytchnienia po latach 
ciężkiej pracy.

Oba filmy cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, a  wszystkich, 
którzy jeszcze ich nie obejrzeli za-
praszamy: sok.cmolas.org

SOK w Cmolasie
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W dniu 22.12.2020 r. w  SP 
w  Ostrowach Tuszowskich miała 
miejsce wizyta przedstawicieli stra-
ży miejskiej z  Kolbuszowej, która 
wiązała się z prowadzoną wcześniej 
zbiórką karmy dla zwierząt. Akcję 
tę rozpoczęła w szkole pani Teresa 
Babiarz, później włączył się oddział 
przedszkolny wraz z panią Dorotą 
Maziarz. Dzieciom i  ich rodzicom 
udało się zebrać spory zapas kar-
my dla potrzebujących zwierząt. 
Zaproszeni goście opowiedzieli 
dzieciom o  funkcjonowaniu Przy-
tuliska dla bezdomnych zwierząt 
w Kolbuszowej, o tym, jakie zwie-
rzęta tam trafiają i dlaczego. Prze-
kazali dzieciom, że bezpieczeństwo 
zwierząt zawsze zależy od ich opie-
kunów, których zadaniem jest tro-
ska o  ich dobro. Należy pamiętać, 
że zwierzę to nie zabawka, a przy-

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w  Ostrowach Baranowskich 
włączyli się w zbiórkę nakrętek dla 
Julii Goli z Domatkowa. Dzięki za-
angażowaniu uczniów i  rodziców 
mogliśmy przekazać nakrętki zbie-
rane od początku roku szkolnego. 
Dwuletnia Julka wymaga stałej re-
habilitacji. 

Dzięki akcji mogliśmy dołą-
czyć się do pomocy, ale też zbiórka 
nakrętek jest elementem eduka-
cyjnym, który zmierza do wpro-
wadzenia nawyku selektywnego 
zbierania odpadów. Ponadto akcja 
zbierania nakrętek uświadamia 
dzieciom jak ważny jest recykling 
i ochrona środowiska.

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Zbiórka nakrętek

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Wizyta straży miejskiej - przedstawicieli 
Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Kolbuszowej 

w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich
garnięcie go pod swój dach wiąże 
się z wieloma obowiązkami.

Z cierpliwością odpowiadali na 
mnóstwo nurtujących przedszko-
laki pytań. Na koniec spotkania, 
przedstawiciele straży miejskiej 
podziękowali dzieciom, wręczyli 

im drobne upominki i zaprosili do 
odwiedzenia przytuliska. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w  akcję pomocy dla 
przytuliska, za otwarcie serc dla 
potrzebujących czworonożnych 
przyjaciół. 

SP w Ostrowach Tuszowskich
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HADYKÓWKA Nasi skrzydlaci przyjaciele zimową 
porąWszelkie stworzenia, w  tym 

ptaki były nazywane przez św. 
Franciszka braćmi. Zwracał się do 
nich nawet w  swoich kazaniach, 
a  scenę tę przedstawia fresk „Ka-
zania do ptaków”. Stworzenia te 
uprzyjemniają nam swym śpiewem 
pierwsze cieplejsze dni, wiosenny 
i  letni wypoczynek na świeżym 
powietrzu, swoją muzyką rozwe-
selają, gdy nadchodzą jesienne 
smutki, a zimą cieszą oko żółtymi, 
czerwonymi, szmaragdowymi ko-
lorami upierzenia, odbijającymi się 
na bielutkim śniegu oraz urozma-
icają widok z okna i przyrodnicze 
obserwacje. Jednak, aby ptaki mia-
ły sposobność do dawania nam tej 
radości w  cyklicznym następstwie 
pór roku, muszą przetrwać zimę.

Ptaki są stworzeniami dzikimi 
i  samodzielne zdobywanie poży-
wienia jest wpisane w  ich naturę, 
jednak zimowa aura, która szcze-

gólnie w ostatnich tygodniach uka-
zała swoje piękno, ale i  sprawiła 
wiele trudności, także tym istotom 
ograniczyła możliwości zdobywa-
nia pokarmu. Z pomocą ptaszkom 
przyszły dzieci z  klas I-III Szkoły 
Podstawowej w  Hadykówce, które 
szybko się zorganizowały i  przy-
niosły do naszej placówki wykona-
ne wraz z bliskimi karmniki, które 
zostały rozlokowane na obejściu 
szkolnym oraz zapas pożywienia. 
Są to bogate w odżywcze składniki 
ziarna m.in. czarnego słonecznika, 
siemienia, zbóż. 

Uczniowie chętnie sprawdzają 
też, czy nasi mali przyjaciele sko-
rzystali z przygotowanych dla nich 
stołówek i  czy trzeba uzupełnić 
pokarm. Cieszy nas postępowa-
nie naszych wychowanków, któ-
rzy udowodnili, że nie są im obce 
pojęcia takie jak empatia, dobro 

i pomoc. Chcemy również podzię-
kować współtwórcom karmników 
oraz osobom, które przekazały 
pożywienie dla ptaków. Rodzice, 
Dziadkowie, Wujkowie serdecznie 
dziękujemy!!!

MD, SP w Hadykówce 
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Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w  Cmolasie był organizato-
rem konkursu fotograficznego 
p.n. „Mój pomysł na Ferie 2021”. 
Konkurs miał charakter otwarty 
i  adresowany był do dzieci i  mło-
dzieży z powiatu kolbuszowskiego. 
Tematem konkursu były obrazy 
rejestrujące pomysły na spędze-
nie wolnego czasu w  okresie ferii 
zimowych. Każdy uczestnik do 17 
stycznia 2021r. mógł drogą e-mail 
przesłać max. 3 fotografie. Roz-
strzygnięcie konkursu miało miej-
sce 22 stycznia 2021 r.

Do konkursu wpłynęła jedna 
fotografia w  kategorii 0-III, której 
Autorem jest Florian Rząsa z Cmo-
lasu. Organizator postanowił 
przyznać Autorowi pracy nagrodę 
rzeczową: grę planszową.

Ponadto poza terminem re-
gulaminowym do Organizatora 
wpłynęły w  kategorii młodzież kl. 
VII-VIII trzy fotografie Hiacynty 
Leśniak z  Huciny, której została 
przyznana nagroda pocieszenia – 
gra karciana. Prace konkursowe 
zostały umieszczone na stronie in-
ternetowej sok.cmolas@org.pl oraz 
na Facebooku.

SOK w Cmolasie

CMOLAS

Konkurs Fotograficzny „Mój pomysł na ferie 2021”
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„Zimowy Witraż” – pod takim 
tytułem Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w Cmolasie zorganizował Kon-
kurs plastyczny, na który wpłynęło 6 
prac plastycznych w kategorii wieko-
wej dzieci kl. 0-III szkół podstawo-
wych.

Przedmiotem konkursu były pra-
ce plastyczne wykonane techniką 
papierowego witrażu (czarne ramki 
podklejone kolorową bibułą). Te-
matem prac była zima. Konkurs ten 
miał na celu rozwijanie wyobraźni 
plastycznej i  zainteresowań twór-
czością, oraz rozbudzanie inwencji 
twórczej i  poznawanie różnorod-
nych technik plastycznych. Konkurs 
miał charakter otwarty i adresowany 
był do dzieci i  młodzieży powiatu 
kolbuszowskiego. Do 17 stycznia 
2021r. należało dostarczyć prace pla-
styczne, a  rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 21 stycznia 2021r.

Profesjonalne Jury - Artyści, 
malarze, plastycy w  składzie: Luigi 
Priore, Katarzyna Cesarz i Bernade-
ta Ślęzak po obejrzeniu wszystkich 
prac, dokonało oceny i postanowiło 
przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Milena Bugno 
z Cmolasu

I miejsce – Nikodem Mokrzycki 
z Hadykówki

II miejsce – Adrian Piłat z Trzę-
sówki

II miejsce – Filip Lubach z  Ha-
dykówki

III miejsce – Magdalena Łagoda 
z Cmolasu

III miejsce – Wojciech Łagoda 
z Cmolasu

Głównym kryterium oceny prac 
przez Komisję było: zgodność z  re-

gulaminem i  tematyką konkursu, 
oryginalność i samodzielność wyko-
nanych witraży oraz estetyka wyko-
nanej pracy.

Wszystkim Uczestnikom Kon-
kursu przyznano nagrody rzeczowe 
– gry planszowe. Organizatorzy oraz 

Komisja oceniająca gratuluje Laure-
atom i życzy dalszych sukcesów

Prace konkursowe można obej-
rzeć na stronie internetowej sok.
cmolas@org.pl oraz na Facebooku.

SOK Cmolas

CMOLAS Konkurs plastyczny „Zimowy Witraż”
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Końcem stycznia br. korzystając 
z zimowej aury w Akademii Przed-
szkolaka w  Cmolasie ogłoszono 
wewnętrzny konkurs „śniegowa 
rzeźba”. Konkurs miał na celu roz-
wijanie i  kształtowanie wyobraźni 
przestrzennej dzieci oraz zachę-
cenie do przebywania na świeżym 
powietrzu. Do kryterium oceny 
należała pomysłowość oraz własna 
inwencja twórcza. Zarówno przed-
szkolaki z  grupy młodszej „Bie-
droneczki”, jak też dzieci z  grupy 
starszej „Misie” wykazały bardzo 
duże zainteresowanie konkursem. 
Zwycięzców wyłoniono przez po-
wołane jury, w dwóch kategoriach 
wiekowych: (3-4 lata, 5-6lat). 

Miejsce I zajęli:
Daria Chmielewska (4l), Lena Cza-
chor (6l) oraz Adrian Wilk (6l). 

Miejsce II zajęli: 
Bianka Rzeszutek (6l), Aleksander 
Przyczyna (6l), Julian Przyczyna 
(4l)

Miejsce III zajęli:
Mateusz Wilk (5l), Mikołaj Bęby-
nek (6l), Maksymilian Bębynek (4l)

Wyróżniono prace:
Mai Zagroby, Antoniego Krupy, 
Zuzanny Szczepanek, Bartłomieja 
Krzysztofińskiego, Fabiana Kacz-
marskiego. 

Na zwycięzców czekały atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Cmolas. Ponadto, każdy uczestnik 
konkursu otrzymał pamiątkowy 
dyplom. 

Wszystkim uczestnikom kon-

kursu dziękujemy za udział oraz 
kreatywność.

Laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS „Zimowy konkurs w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie”
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Na początku lutego w  Szkole 
Podstawowej w  Ostrowach Ba-
ranowskich odbył się bal kar-
nawałowy. Zarówno dzieci jak 
i  nauczyciele z  niecierpliwością 
wyczekiwali tego dnia. Wreszcie 
korytarz pięknie przybrany balo-
nami, girlandami i  światełkami 
był gotowy na rozpoczęcie zabawy. 
Przedszkolaki oraz uczniowie klas 
1-3 zjawili się w szkole w przepięk-
nych, karnawałowych przebra-

niach i  świetnych nastrojach. Bal 
rozpoczął się od prezentacji uczest-
ników, następnie wszyscy mogli 
brać udział w różnych konkursach 
i  wesołych zabawach muzycznych 
przygotowanych przez panie: Do-
rotę Maziarz i Alicję Bańka. Dzięki 
pomocy wspaniałych Rodziców, 
którzy przygotowali przepyszny 
poczęstunek uczestnicy balu mieli 
chwilę, aby odpocząć. Zabawa była 
fantastyczna, dzieci tańczyły, a  ich 
śmiech słychać było w całej szkole. 

Na zakończenie, każdy uczestnik 
dostał dyplom oraz słodki upomi-
nek. Jury wybrało króla i  królową 
balu. W  kategorii dzieci przed-
szkolnych królową została Liliana 
Jachyra, a  królem Gabriel Koma-
niecki, w  kategorii uczniowie klas 
1-3 królową została Kamila Wypar-
ło, a królem Szymon Maziarz. Ten 
dzień na długo zostanie w pamięci 
wszystkich uczestników balu.

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Bal karnawałowy

Karnawał to miła, szalona, peł-
na wrażeń, kolorów, dźwięków, 
smaków i  zabaw tradycja, nie tyl-
ko dla dorosłych. Bal karnawałowy 
jest atrakcją bardzo lubianą rów-
nież przez dzieci, dostarcza im wie-
lu przeżyć i  radości. Tak też było 
u nas, w dniu 28 stycznia.

Na pięknie udekorowanej sali 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich pojawiły się 
kolorowe postaci. Dzieci przebra-
ne były za bohaterów znanych ba-
jek, można było zobaczyć: wróżki, 
biedronki, księżniczki, rycerzy, 
policjantów, żołnierzy, czarowni-
ce… nie sposób zliczyć i wymienić 
wszystkich. Na sali podczas pląsów 
było bardzo kolorowo, wszyscy ba-

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Bal karnawałowy
wili się radośnie, mimo konieczno-
ści przestrzegania pewnych zasad.

Bal umożliwił dzieciom i  wy-
chowawcom spędzenie czasu w mi-
łej atmosferze. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom.

Dziękujemy rodzicom za za-
angażowanie w  przygotowanie 
pięknych balowych strojów i  po-
częstunku.

SP w Ostrowach Baranowskich
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W karnawale wszyscy urządzają bale. 
To tradycja bardzo stara, strojów pięknych co niemiara. 
Niech się bawią duzi, mali
zgromadzeni na tej sali. 

Jak co roku w  karnawale, również w  naszym przedszkolu odbył się 
długo oczekiwany przez dzieci bal. Sala zyskała niecodzienny wygląd 
i  przeniosła wszystkich do cudownego miejsca niekończącej się zaba-
wy. Zabawę rozpoczęto od prezentacji bajecznych strojów, które pięk-
nie komponowały się z  wystrojem sali. Tuż po prezentacji rozpoczęły 
się tańce w  rytmie skocznej muzyki. Nie zabrakło również konkursów 
i kolorowych korowodów. Dla uczestników przygotowano także słodki 
poczęstunek i miłą niespodziankę – medal króla i królowej balu. Po za-
kończeniu, dzieci wróciły do domu we wspaniałych humorach, dzieląc 
się z rodzicami swoimi przeżyciami i wrażeniami. 

Akademia Przedszkolaka w Cmolasie

W dniu 15.02.2021r. w  Szko-
le Podstawowej oraz Przedszkolu 
w  Jagodniku odbył się długo wy-
czekiwany bal karnawałowy, który 
zawsze dostarcza dzieciom wielu 
pozytywnych przeżyć i radości.

Od samego rana w szkole poja-
wiały się kolorowe postacie. Wśród 
dziewczynek dominowały wróżki, 
księżniczki i  motylki natomiast 

wśród chłopców policjanci, stra-
żacy i piłkarze. Dzieci świetnie się 
bawiły uczestnicząc wspólnie w za-
bawach i  pląsach. Na korytarzu 
w  czasie tańców było bardzo ko-
lorowo, wszyscy bawili się wesoło, 
uśmiech nie znikał z twarzy mimo 
chwilowego zmęczenia. Kiedy 
czas zabawy dobiegł końca, dzie-
ci z żalem opuszczały salę balową. 

Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości dzieciom, co było głów-
nym celem tego spotkania.

Dziękujemy dzieciom i  rodzi-
com za zaangażowanie w przygoto-
wanie pięknych balowych strojów. 
Kolejny bal karnawałowy już za 
rok!

NSPiP „Jagódka”

JAGODNIK Zabawa karnawałowa w Jagodniku

CMOLAS

„Wielki bal w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie”
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14 lutego to Dzień Świętego 
Walentego obchodzony na całym 
świecie jako Święto Miłości zwane 
popularnie „Walentynkami”. Z  tej 
okazji w  Akademii Przedszkola-
ka w  Cmolasie 15 lutego 2021 r. 
odbył się Dzień Przyjaźni, Życz-
liwości i  Dobroci. Specjalnie na 

tę okoliczność, przedszkolna sala 
została przyozdobiona walentyn-
kowymi dekoracjami. Tego dnia 
w  przedszkolu dominował kolor 
czerwony. Odbyło się także wiele 
zabaw i  konkursów. Przedszkola-
ki z  tej okazji wykonały dla swo-
ich rodziców prezenty - „słoiczki 
walentynkowe”. Na koniec dnia 
na wszystkich czekała niezwykle 

miła niespodzianka. Otworzono 
skrzynkę walentynkową i  rozdano 
wszystkim przedszkolakom walen-
tynki. Radości i uśmiechom dzieci 
nie było końca. Niewątpliwie był to 
prawdziwy Dzień Przyjaźni, Życz-
liwości i Dobroci, który powtórzy-
my za rok. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

PORĘBY DYMARSKIE „Kocha, lubi, szanuje…”
Walentynki to święto kojarzone głównie 

z  zakochanymi, jednak w  Szkole Podsta-
wowej w  Porębach Dymarskich to przede 
wszystkim dzień serdecznych pozdrowień, 
dobrego słowa, przyjaźni czy sympatii. 
W tym roku obchodziliśmy go na odległość, 
jednak postanowiliśmy udowodnić, że to 
nic straconego. Uczniowie podjęli wyzwa-
nie i chętnie wzięli udział akcji poprzez re-
alizację różnych zadań: udekorowali swoje 
pokoje, przygotowali wraz z bliskimi słodki 
poczęstunek z  walentynkowym akcentem 
czy wykonali okolicznościowe upominki 
i  kartki dla rodziny. Swoje działania udo-
kumentowali na zdjęciach, które następnie 
umieszczone zostały na szkolnej stronie in-
ternetowej.

Uczniowie w swoich pracach wykazali się 
dużym zaangażowaniem i  kreatywnością. 
Jesteśmy przekonani, że ten dzień wszyst-
kim upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze, 
przepełnionej miłością i serdecznością.

M. Frączek, SP Poręby Dymarskie

CMOLAS

„Dzień Przyjaźni, Życzliwości i Dobroci w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie”
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Mam serduszko, wielkie serce, 
spójrz jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę 
w jego stronę.
Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie 
pocałuję.
A czerwone dziś serduszko, wszyst-
kim podaruję

W dniu 12 lutego 2021r. w  SP 
w Ostrowach Tuszowskich obcho-
dziliśmy ,,DZIEŃ ŚWIĘTEGO 
WALENTEGO‘’, w  którym prze-
kazaliśmy życzenia tym osobom, 
które darzymy sympatią i przyjaź-
nią. 14 luty to wyjątkowy dzień dla 
wielu ludzi, dlatego jak co roku, Sa-
morząd Uczniowski zorganizował 
„Pocztę Walentynkową”. Już cały 
poprzedni tydzień uczniowie klas 
młodszych mogli wrzucać swoje 
Walentynki do specjalnie przy-

gotowanej skrzynki. W  piątek 12 
lutego, nasz Walentynkowy listo-
nosz, Pani Katarzyna Fijoł rozda-
ła wszystkie kartki ich adresatom. 
W  tym roku uczniowie klas star-
szych niestety nie mogli skorzystać 
z  tradycyjnej Poczty Walentynko-
wej. Swoje Walentynki przesyłali 
na adres mailowy Świętego Walen-
tego, który 14 lutego przekazał całą 
korespondencję adresatom. Były 
wiersze, kartki, prezentacje mul-
timedialne jak również piosenki, 
wszystkie pełne sympatii i miłości.

W oddziale przedszkolnym 
dzieci oraz ich Pani Dorota Ma-
ziarz, z  okazji Walentynek, przy-
były do szkoły ubrane w czerwone 
i różowe stroje. W tym dniu dzieci 
miały za zadanie odszukać swoją 

drugą połówkę serca – przyjaciela, 
z  którym następnie uczestniczyły 
w  zabawach i  tańcach. Wykona-
ły również kartki walentynkowe, 
którymi mogły obdarować wybra-
ną osobę. Większość z nich trafiła 
prosto do rodziców - to oni są dla 
dzieci najważniejszymi osobami, 
część do koleżanek i  kolegów, jak 
również wiele kartek otrzymała 
ich wychowawczyni. Niewątpliwie 
największą atrakcją była jednak 
Poczta Walentynkowa przyniesio-
na przez panią Kasię. Wszystkie 
przedszkolaki w  tym roku mogły 
poczuć się kochane, bowiem każdy 
z  nich otrzymał kartkę oraz słod-
ki upominek przygotowany przez 
Pani Dorotkę.

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Walentynki w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich
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22 stycznia 2021 r. przedszko-
laki z  Akademii Przedszkolaka 
w  Cmolasie podziękowały swoim 
dziadkom za miłość i troskę. Dzie-
ci z  zaangażowaniem rozpoczęły 
przygotowania do uroczystości 
jeszcze przed przerwą świąteczną. 
Wykonały piękne prezenty oraz 
uczestniczyły w sesji fotograficznej, 
aby móc podarować swoim bliskim 
najpiękniejsze prezenty. Obie gru-

py tego dnia pod czujnym okiem 
swoich pań przygotowały dla babć 
i  dziadków bogaty repertuar arty-
styczny. Prawdziwą niespodzianką 
był taniec rock & roll w wykonaniu 
wnucząt. Na zakończenie występu 
dzieci z wielkim oddaniem odśpie-
wały uroczyste „100 lat”. Fotorela-
cja z przebiegu uroczystości została 
umieszczona na przedszkolnym 
wirtualnym dysku. Wnuczęta 

wspólnie z  rodzicami zadbali, aby 
materiał z  występu trafił jak naj-
szybciej do każdej babci i każdego 
dziadka. Jesteśmy przekonani, że 
uroczystość pozostanie na długo 
w  sercach dziadków i  będzie dla 
nich piękną, wzruszającą pamiąt-
ką. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

Szkoła Podstawowa w  Cmola-
sie razem z  partnerską Szkołą im. 
Wisławy Szymborskiej w  Leuven, 
w ramach współpracy przy projek-
cie 6.0 zorganizowała konkurs dla 
klas I-VIII na napisanie wierszyka 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Głównym celem konkursu było 
wychowanie dzieci i  młodzieży 
w  duchu szacunku wartości ro-
dzinnych, kształtowanie silnych 
więzi i zwrócenie uwagi na ogrom-
ną rolę Babci i Dziadka w wycho-
waniu dzieci. Niezwykle ważnym 
celem było również rozwijanie 

młodych talentów i  wyrabianie 
nawyku dbałości o kulturę języka. 
Uczestnicy konkursu sprostali tym 
wymaganiom i  wyrazili słowami 
uczucia i emocje, jakie towarzyszy-
ły im przy tworzeniu tych utworów 
literackich. Z wierszy nadesłanych 
na konkurs wynika, że miłość 
wnucząt do Dziadków jest silnie 
zakorzeniona w  młodym pokole-
niu, co napawa nas optymizmem.

Koordynatorzy: Elżbieta Łagoda, 
Edyta Urban

SP Cmolas

CMOLAS Dzień Babci i Dziadka

CMOLAS „Drogi Dziadku, Babciu Kochana…”
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„Działajmy razem!” - pod ta-
kim hasłem w  Szkole Podstawo-
wej w  Ostrowach Tuszowskich 9 
lutego 2021 roku obchodziliśmy 
po raz kolejny Dzień Bezpieczne-
go Internetu. Tym razem działa-
nia odbywały się głównie zdalnie 
i koncentrowały się na wyzwaniach 
czasów pandemii. 

Podczas obchodów DBI zwró-
ciliśmy uwagę na rolę każdego 
użytkownika Internetu w  budo-
waniu bezpiecznego i  przyjaznego 
środowiska online. Każdy z  nas 
ponosi odpowiedzialność za to, co 
robi w  sieci i w  jaki sposób z niej 
korzysta. Chcemy szczególnie pod-
kreślić potencjał Internetu, który 
dzieci mogą wykorzystać zarówno 

w edukacji, kontaktach z rówieśni-
kami jak również jako formę twór-
czej rozrywki.

W ramach obchodów DBI prze-
prowadzono: 

 – na lekcjach informatyki i  na 
zajęciach z  wychowawcą serię 
pogadanek,

 – prelekcję krótkich filmów edu-
kacyjnych,

 – warsztaty z uczniami klas I-III,
 – na korytarzu szkolnym 

umieszczono tematyczną ga-
zetkę ścienną.

Poprzez udział w  obchodach 
DBI w naszej szkole starano się, aby 
tematyka bezpieczeństwa w  Inter-
necie była obecna nie tylko w pra-
cowni komputerowej. Świadomość 
zagrożeń wirtualnej rzeczywistości 

pozwoli nam uniknąć nieprzyjem-
ności, problemów itp.

Dzień Bezpiecznego Internetu 
obchodzony jest z  inicjatywy Ko-
misji Europejskiej od 2004 roku. 
Organizatorem wydarzenia w Pol-
sce od 2005 r. jest Polskie Centrum 
Programu Safer Internet (PCPSI), 
które tworzą państwowy instytut 
badawczy NASK oraz Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę – realiza-
torzy unijnego programu „Łącząc 
Europę” (ang. Connecting Europe 
Facility - CEF). Głównym partne-
rem akcji jest Fundacja Orange. 
Partnerami tegorocznej edycji są: 
Facebook Polska oraz Google Pol-
ska. Koordynatorem akcji był Pan 
Witold Jurczak.

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Śmigus Dyngus, inaczej Ponie-
działek Wielkanocny, związany jest 
z  tradycją oblewania wodą, obec-
nie głównie praktykowaną przez 
dzieci. Nie wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę z  tego, jaka 
jest geneza tego święta.

Zwyczaj oblewania 
wodą w  Lany Poniedzia-
łek, czyli Śmigus Dyngus 
był praktykowany między 
innymi przez Słowian. 
Uważali oni, że oblewanie 
się wodą sprzyja płodno-
ści, dlatego zwyczajowi 

Lany Poniedziałek
podlegały przede wszystkim panny. 
Woda miała także symbolizować 
wiosenne oczyszczenie z  brudu 
i chorób, a później także z grzechu. 

Obecnie w  odróżnieniu od 

pierwotnych tradycji wodą oblewa 
się wszystkich, choć zwyczaj prak-
tykowany jest przede wszystkim 
przez dzieci i młodzież. Warto jed-
nak pamiętać, żeby Śmigus Dyngus 
traktować jedynie jako dobrą zaba-
wę w  gronie bliskich, rodziny czy 

znajomych. Za oblewanie 
wodą przechodniów na 
ulicy lub nieznajomych, 
a także za wlewanie wody 
do mieszkania, klatki 
schodowej, samochodu 
lub autobusów i  tramwa-
jów można otrzymać karę 
grzywny w wysokości na-
wet do 500 zł.
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8 marca to wyjątkowy dzień 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich, dzień pełen 
uśmiechu i  radości. Nie może być 
inny, bo to „ Dzień Kobiet”, święto 
wszystkich Pań, tych dużych i tych 

najmłodszych. Na ten szczegól-
ny dzień chłopcy pod opieką pani 
Klaudii Skiby przygotowali wspa-
niały program artystyczny składa-
jący się z  wierszy i  piosenek. Na 
koniec uroczystości nie zabrakło 

ciepłych słów i serdecznych życzeń 
skierowanych do Pań tych dużych 
i tych małych oraz wiosennych tu-
lipanów i  drobnych upominków 
dla dziewczynek.

SP w Ostrowach Baranowskich

Dzień Kobiet w Jagodniku
8 marca to wyjątkowy dzień 

w roku – Dzień Kobiet. Święto to, 
obchodzone było uroczyście rów-
nież w  Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej i  Przedszkolu ,,Jagódka”. 
W tym dniu wszyscy chłopcy skła-
dali swoim paniom i  koleżankom 
serdeczne życzenia. Obdarowywali 
dziewczynki częstymi uśmiechami, 

JAGODNIK

kwiatami. Z  dziewczęcych buziek 
cały dzień nie schodził uśmiech – 
oczywiście dzięki chłopcom, któ-
rzy zachowywali się jak prawdziwi 
dżentelmeni. Na ten szczególny 
dzień chłopcy z  klasy 2 i  3 pod 
opieką pani Anny Łakomy przy-
gotowali wspaniały program ar-
tystyczny. Dzień był pełen wrażeń 

zarówno dla dziewczynek jak i dla 
chłopców.

Wszystkie panie i  dziewczyn-
ki dziękują chłopcom za życze-
nia, upominki, piękne uśmiechy 
i  wspólną zabawę przy ulubionej 
muzyce.

NSPiP „Jagódka”

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Kobiet 
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1. PRZEKŁADANIEC MIĘSNY
Składniki: 6 kotletów schabowych, 6 filetów dro-

biowych pojedynczych, 4 cebule średnie, 40 dkg 
pieczarek, 40 dkg sera żółtego Gouda w  kawałku, 1 
majonez Hellmann’s 600 ml, sól, pieprz, sos sojowy 
jasny

Przygotowanie: Rozbijamy kotlety ze schabu 
i układamy w brytfannie lub prostokątnym naczyniu 
żaroodpornym, solimy, posypujemy pieprzem, lekko 
skrapiamy sosem sojowym. Na to wykładamy obraną 
i pokrojoną w plastry cebulkę. Na to układamy rozbi-
te filety, doprawiamy jak schab. Na to pokrojone pie-
czarki. Na pieczarki ścieramy ser na tarle o grubych 
oczkach, a  na ser wykładamy cały słoik majonezu – 
rozsmarować na całej powierzchni. Włożyć do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. i piec 1 godz. 20 min. 

Podajemy z  czym kto chce: pieczywo, ryż, ziem-
niaki, frytki, kopytka itp. Naczynia z  tą potrawą nie 
przykrywamy – ma być rumiane

Danie eleganckie. Wyśmienicie smakuje na gorąco, 
jako danie obiadowe oraz na zimno, do kanapek, na 
przykład z pikantnymi dodatkami.

Przepisy świąteczne

2. EGZOTYCZNA SAŁATKA 
ŚLEDZIOWA

Śledzie i  kiwi? Wbrew pozorom jest to smaczne 
połączenie: słodko-kwaśne kiwi idealnie pasuje do 
słonego śledzia, dlatego jeżeli wcześniej nie jedliście 
takiej sałatki to zachęcamy do wypróbowania poniż-
szego przepisu.

Wykonanie: 6 płatów śledziowych (najlepsze ma-
rynowane w  oleju) pokroić w  kostkę 2cm x 2 cm, 
obrać 6 dużych kiwi ze skórki (najlepsze te twarde), 
namoczyć w ciepłej wodzie 10 dkg rodzynek, 4 cebu-
le średnie obrać i pokroić w kostkę, posypać cukrem, 
wymieszać i wyłożyć na sitko, żeby zmiękła i ociekła.

Łączymy wszystkie składniki, dodajemy pieprz wg 
uznania, 4-5 łyżek majonezu, 4-5 łyżek jogurtu gęste-
go typu greckiego lub śmietany 18% kwaśnej i odsta-
wiamy do lodówki na noc. Rano gotowe do podania.

3. JAJKA FASZEROWANE
Doskonałe nie tylko na śniadanie. Przepis jest pro-

sty i wymaga zaledwie kilku składników. Proste, rewe-
lacyjnie prezentują się na talerzu i są takie pyszne.

Ugotować 5 dużych jajek na twardo, przekroić 
i wyjąć żółtka. Usmażyć 1 mały filet na maśle z przy-
prawą gyros, wystudzić i  pokroić w  kostkę. Pokroić 
1 czerwoną cebulę (też w kostkę).

Żółtka rozetrzeć z  4 łyżkami jogurtu i  5 łyżkami 
majonezu, dodać cebulę i  filet, doprawić solą i  pie-
przem – wymieszać. Nakładać na połówki białek, ude-
korować rzeżuchą, rzodkiewką, małymi pomidorami.

Jeśli ktoś nie lubi rzeżuchy – można dać inną zie-
leninę, a mogą to być także kiełki rzodkiewki lub bro-
kuł.
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Wyjątkowy koncert przygo-
towany został przez Samorządo-
wy Ośrodek Kultury w  Cmolasie 
z  okazji Dnia Kobiet. Premiera 
materiału online miała miejsce 8 
marca 2021 roku. Na scenie, dla 
wszystkich Pań w  dniu ich święta 
zaprezentowały się zespoły tanecz-
ne działające w  Samorządowym 
Ośrodku Kultury: Motyw I w skła-
dzie, Oliwia Czachor, Aleksandra 
Jadach, Lena Janus, Kinga Lubera, 
Sylwia Magda, Michalina Rozmus, 
Joanna Szpyt, Pola Wit. Układ ta-
neczny został wykonany do pio-
senki Yann Tiersen „Comptine 
d`un autre ete – l`apres-midi”, na-
tomiast tancerki z  grup Motyw II 
w składzie, Milena Bugno, Barbara 
Jadach, Aleksandra Lewandowska, 
Aleksandra Margańska, Kinga Mo-
krzycka, Nina Nazimek, Hiacynta 
Rozmus, Daria Wójcik, Wiktoria 
Pięta, zatańczyły do piosenki pt. 
„True” Akira Yamaoka. Zespół ta-
neczny Motyw III w którego skład 
wchodzą, Amelia Janus, Kamila 

Kosiorowska, Klaudia Kosiorow-
ska, Iwona Micek, Wiktoria Wilk 
zaprezentował się do piosenek 
Finn's Fandango „Cheap Thrills” 
i Jason Derulo „Savage Love”. Cho-
reografem wszystkich zespołów 
tanecznych jest Pani Marta Ny-
cek-Kaczor. Podczas koncertu na 
scenie mogliśmy zobaczyć również 
grupę wokalną działająca w  SOK 
Cmolas w  składzie: Amelia Janus, 
Lena Janus, Klaudia Kosiorow-
ska, Joanna Serafin, Joanna Szpyt. 
Dziewczyny wykonały utwory pt. 
„Dni, których nie znamy” Marka 

Grechuty oraz „Ramię w  ramię” 
którego Kompozytorami i Autora-
mi tekstu są – Buczkowski-Woj-
taszek Dominic, Kumór Patryk 
Krzysztof, Rooijens Katarzyna 
Magda, Uściłowska Małgorzata. 
Grupa wokalna działająca w  SOK 
Cmolas prowadzona jest pod kie-
runkiem Pani Marioli Szypuła.

Premiera materiału odbyła się 
w  poniedziałek 8 marca o  godzi-
nie 16:00. Koncert dostępny jest na 
stronę www.sok.cmolas.org oraz 
na fanpage SOK Cmolas.

SOK Cmolas

CMOLAS Koncert online z okazji Dnia Kobiet

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Kobiet 

,Raz do roku jest taki dzień, 
który przemija jak piękny sen. 
Wszystkie kobiety, panie i matki, 
w dniu tym dostają pachnące 
kwiatki.

Dzień Kobiet to wyjątkowy 
dzień, ważny dla wszystkich kobiet, 
zarówno tych dużych, jak i małych. 
8 marca w  Szkole Podstawowej 

w  Ostrowach Tuszowskich odby-
ła się uroczystość z  tej okazji. Ra-
dosna atmosfera panowała już od 
samego rana. W tym szczególnym 
dniu wszystkie kobiety otrzymały 
serdeczne życzenia i upominki. Ten 
dzień jest zawsze miło obchodzony 
w  naszej szkole. Chłopcy i  męż-
czyźni nie zapominają o  złożeniu 
życzeń i  drobnych upominkach. 

Tak było  i tym razem. Uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali pro-
gram artystyczny, ujawniając swoje 
zdolności aktorskie i muzyczne. Na 
zakończenie akademii chłopcy zło-
żyli życzenia  i tradycyjnie zaśpie-
wali swoim panią i  koleżankom 
uroczyste „100 lat”.

SP w Ostrowach Tuszowskich



Koncert online z okazji Dnia Kobiet


