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I N F O R M A C J A
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie 

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej, który zmienia zasady naboru wniosków do Programu „Dobry Start” - 300 
PLUS na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej ( nie jak dotychczas 
drogą tradycyjną i elektroniczną ). Obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 
• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
• przez bankowość elektroniczną
• przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.
Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Bożena Kubik
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Nie od  dziś wiemy, jaki pro-
blem stanowi gospodarka odpa-
dami, z  którym borykają się nie 
tylko Samorządy Terytorialne, ale 
również mieszkańcy naszej gminy. 
W  obecnych czasach społeczeń-
stwo doświadcza zaostrzenia zasad 
segregacji śmieci i  podnoszenia 
opłat. Z  tego powodu mnóstwo 
gmin dla dobra społeczeństwa 
i  środowiska realizuje wiele in-
westycji związanych z  budową 
punktów składowania i  segregacji 
odpadów. Chcąc sprostać ocze-
kiwaniom naszych mieszkańców, 
na  terenie Gminy Cmolas utwo-
rzono Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który 
rozpoczyna swoją działalność już 
początkiem lipca br.

W celu krótkiego przypomnie-
nia budowa inwestycji została 
rozpoczęta 8 stycznia 2020  r. Pra-
ce wykonywane były przez � rmę 
budowlaną REMBISZ Ryszard 
Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 
Raniżów. W ramach zadania zosta-

ła wykonana stalowa wiata do cza-
sowego magazynowania odpadów, 
budynek socjalno-bytowy na  po-
trzeby PSZOK-u, nawierzchnie 
utwardzone, droga dojazdowa oraz 
ogrodzenie. Stalowa wiata jedno-
kondygnacyjna w kształcie litery L 
o konstrukcji ramowej posadowio-
na na  stopach fundamentowych 
z  dachem jednospadowym kryty 
blachą trapezową. Wiata jest wypo-
sażona w pomieszczenia o różnych 
funkcjach służących do składowa-

nia różnego typu odpadów tj.: od-
pady wielogabarytowe, budowlane 
i rozbiórkowe, tworzywa sztuczne, 
makulatura, szkło białe i  koloro-
we, opakowania aluminiowe, złom, 
zużyte opony, odpady zielone i od-
pady wielomateriałowe. Natomiast 
budynek socjalno-biurowy parte-
rowy i niepodpiwniczony, również 
w  kształcie litery L. Konstrukcja 
nośna tradycyjnie murowana, po-
sadowiona na  ławach fundamen-
towych.
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Do PSZOK przyjmowane są 
odpady komunalne selektywnie ze-
brane, pochodzące z  gospodarstw 

domowych zlokalizowanych na te-
renie Gminy Cmolas. 

Posegregowane odpady komu-
nalne może dostarczyć właściciel 

lub mieszkaniec nieruchomości 
zamieszkałej i położonej na terenie 
Gminy Cmolas. Jeśli jesteś miesz-
kańcem Gminy Cmolas i ponosisz 
opłatę za gospodarowanie odpada-
mi, możesz bezpłatnie dostarczać 
wymienione odpady za okazaniem 
dokumentu tożsamości potwier-
dzającego zamieszkanie na terenie 
Gminy Cmolas i/lub potwierdze-
nia wniesienia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami na  rachunek 
Gminy Cmolas. 

Ważne: w  PSZOK przyjmowa-
ne są jedynie posegregowane od-
pady pochodzące z  gospodarstw 
domowych, odpady, których 
pochodzenie lub ilość wskazuje 
na  działalność gospodarczą lub 
rolniczą nie są przyjmowane.

Głównym celem przedsięwzię-
cia jest poprawa gospodarowania 
odpadami komunalnymi na  tere-
nie gminy Cmolas poprzez zwięk-
szony udział odpadów zebranych 
selektywnie. Dzięki budowie no-
wej infrastruktury wzrośnie po-
ziom selektywnej zbiórki odpadów 
na terenie gminy Cmolas. 

Budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
spowoduje zmniejszenie ryzyka za-
nieczyszczenia odpadami. Odpady 
przestaną być wywożone do lasów, 
na nieużytki czy łąki. Zaprzestanie 
spalania odpadów spowoduje po-
prawę jakości powietrza na terenie 
gminy Cmolas.

Projekt współ� nansowany jest 
przez Unię Europejską z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na  lata 
2014-2020. 

Całkowita wartość projektu: 1 
114 605,33zł. 

Kwota do� nansowania z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego: 769 333,47zł.
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PORĘBY DYMARSKIE

Przemieszczając się szlakami 
komunikacyjnymi Porąb Dymar-
skich możemy obserwować zacho-
dzące zmiany infrastrukturalne 
a  w  szczególności remonty tam-
tejszych dróg. W  głównej mierze 
mamy tutaj na myśli ciąg komuni-
kacyjny prowadzący z  miejscowo-
ści Hadykówka (od drogi krajowej 
nr 9) do skrzyżowania z droga po-
wiatową Nr 1219 R Lipnica-Porę-
by Dymarskie- Majdan Królewski 
na trasie, którego przebiega popu-
larna ścieżka „Dymarka”. Korzysta-
jąc z nowej nawierzchni asfaltowej, 
która została oddana do  użytku 
końcem roku 2020 (I etap inwe-
stycji), możemy obserwować jak 
z  dnia na  dzień sukcesywnie wy-
dłuża się powierzchnia nowego 
szlaku. Ze względu na  znaczną 
długość drogi, której wykonanie 
związane jest z szerokim zakresem 
poszczególnych działań, zreali-
zowanie takiego zadania wymaga 

sporego nakładu czasu. Tak wiec 
musimy się uzbroić w  cierpliwość 
gdyż ukończenie tego przedsię-
wzięcia planowane jest na IV kwar-
tał 2021 roku. 

Całość wspomnianej inwestycji 
obejmuje remont drogi gminnej 
Hadykówka – Poręby Dymarskie 
– Leśnictwo na  odcinku około 5 
km gdzie obecna nawierzchnia 
tłuczniowo – żwirowa z  licznymi 
deformacjami, utrudniającymi po-
ruszanie się pojazdów zostanie za-
stąpiona bitumiczną o  szerokości 
3,5m. 

Realizowana 
inwestycja ma 
na  celu głów-
nie poprawę 
bezpieczeństwa 
a  także wpłynie 
na podniesienie 
komfortu użyt-
kowników dro-
gi. Nowa droga 

będzie służyć nie tylko mieszkań-
com Poręb Dymarskich, ale rów-
nież ze względu na  atrakcyjność 
terenu pod względem turystycz-
nym przyczyni się do podniesienia 
komfortu podróżującym i  upra-
wiającym sport mieszkańcom na-
szej Gminy. 

Całkowita wartość inwestycji: 1 
163 341,57 zł. 

Do� nansowanie z  Funduszu 
Dróg Samorządowych w  kwocie 
698 004, 00 zł. 

UG Cmolas

Nowa droga w Porębach Dymarskich
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Energia pozyskiwana ze słońca 
cieszy się coraz większą popu-
larnością w Polsce, duży wpływ 
na  ten fakt ma coraz wyższa 
opłacalność inwestycji w  mo-
duły PV. W  obecnych czasach 
panele fotowoltaiczne na  da-
chu to coraz częstszy widok nie 
tylko w przypadku domów jed-
norodzinnych, ale i budynków 
użyteczności publicznej. Po-
nadto produkcja prądu z wykorzy-
staniem instalacji fotowoltaicznych 
to rozwiązanie przyjazne środo-
wisku naturalnemu. Wytwarzając 
własną energię, przyczyniamy się 
też pośrednio do zmniejszenia za-
potrzebowania na  nieodnawialne 
źródła. 

Wykonanie instalacji fotowol-
taicznej planowane jest również 
na  obiektach zlokalizowanych 
na  terenie Gminy Cmolas. Na ten 
cel Gmina Cmolas otrzymała do� -
nansowanie ze środków Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 

na panele fotowoltaiczne w kwocie 
700 000 zł.

W ramach inwestycji planowa-
ne jest wykonanie instalacji na bu-
dynkach:
1) Urząd Gminy Cmolas 
2) Szkoła Podstawowa w  Trzę-

sówce 
3) Szkoła Podstawowa w  Ostro-

wach Tuszowskich 
4) Szkoła Podstawowa w  Ostro-

wach Baranowskich 
5) Szkoła Podstawowa w Jagodni-

ku 

6) Szkoła Podstawowa w Ha-
dykówce 
7) Szkoła Podstawowa w Po-
rębach Dymarskich 
8) PSZOK Cmolas 
9) Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Cmolasie
10) Oczyszczalnia ścieków 
w Cmolasie 
11) Przepompownia wody 
w Cmolasie 

12) Przepompownia wody w  Ha-
dykówce 

Dzięki produkcji energii 
elektrycznej przez nowo wy-
budowane instalacje fotowol-
taiczne nastąpi zmniejszenie 
zapotrzebowania obiektów uży-
teczności publicznej na  energię 
z sieci, co przyczyni się do obniże-
nia kosztów funkcjonowania tych 
obiektów oraz do  redukcji emisji 
szkodliwych gazów do atmosfery.

UG Cmolas

GMINA CMOLAS Korzystamy z odnawialnych źródeł 
energii

CMOLAS

Wójt Gminy Cmolas ogłosił ko-
lejny przetarg pisemny ograniczony 
na oddanie w najem na okres 10 lat 
jednego lokalu użytkowego miesz-
czącego się na  parterze w  budyn-
ku Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w  Cmolasie nr 237 G na  świad-
czenie usług podstawowej opieki 
zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, leczenia stomato-
logicznego, opieki psychologicznej, 
opieki psychiatrycznej i  leczenia 
uzależnień w ramach powszechne-
go ubezpieczenia zdrowotnego, jak 
również prowadzenia prywatnych 
specjalistycznych praktyk lekar-
skich, prywatnych praktyk: sto-
matologicznych, rehabilitacyjnych, 
psychologicznych.

Lokal składa się 5 gabine-
tów lekarskich wraz z  zapleczem 
o  łącznej powierzchni użytkowej 

225 m2. Pomieszczenia w  budyn-
ku ośrodka zdrowia są wykonane 
zgodnie z  wymogami Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 
listopada 2006r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać pod względem facho-
wym i  sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia Zakładu Opieki Zdro-
wotnej.

Kwota wywoławcza miesięcz-
nego czynszu najmu wynosi za Lo-
kal nr 1 na parterze 1 350 zł netto 
(bez mediów). Do wylicytowanej 
kwoty zostanie doliczony 23% po-
datek VAT.

Przetarg pisemny ograniczony 
na najem lokalu użytkowego miesz-
czącego się na  parterze budyn-

ku Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Cmolasie 237 G na świadczenie 
usług medycznych został wyzna-
czony na dzień 12 lipca 2021 r .

W poprzednim przetargu 
do  dnia 29.04.2021r. wpłynęła 
tylko jedna oferta na  najem lo-
kalu mieszczącego się na  podda-
szu. Lokal na poddaszu składa się 
z  6 gabinetów przystosowanych 
do  świadczenia usług w  zakre-
sie rehabilitacji wraz z  zapleczem 
o  łącznej powierzchni użytkowej 
228 m2. Najemcą jest Prywatny 
Specjalistyczny Gabinet Pedia-
tryczny z Nowej Dęby. 

UG Cmolas

Parter w budynku przeznaczonym 
na Ośrodek Zdrowia w Cmolasie 

do wynajęcia
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Szczepimy SięKoronawirus odebrał wszyst-
kim poczucie bezpieczeństwa 
i  sparaliżował naszą codzienność. 
Pokonanie pandemii i  powrót 
do  normalności możliwe jest gdy 
przerwiemy łańcuch zakażeń. Na-
sze państwo dysponuje skutecznym 
narzędziem do  walki z  wirusem 
– od  grudnia 2020r. trwa akcja 
szczepień przeciw Covid-19. Jest 
to początek drogi do normalności. 
Szczepiąc się, zyskujemy wewnętrz-
ny spokój wynikający z  bezpie-
czeństwa własnego i  najbliższych. 
Im więcej będzie zaszczepionych 
osób, tym szybciej osiągniemy 
odporność populacyjną. Powrót 
do  normalności oznacza odejście 
od  maseczek, swobod-
ne spotkania z  rodziną 
i  przyjaciółmi, dalszy 
rozwój gospodarki, 
ochronę miejsc pracy 
oraz szansę na nowe za-
trudnienia, wakacje bez 
ograniczeń, poprawę ja-
kości życia nas wszyst-
kich.

Dlaczego warto się 
zaszczepić przeciwko 
COVID-19

1. Chronimy się 
przed zakażeniem CO-
VID-19 

2. Ratujemy ko-
muś życie 

3. Mamy taką 
możliwość – szczepion-
ki są dobrowolne, bez-
płatne i skuteczne 

4. P o m a g a m y 
zwalczyć pandemię 

5. Z y s k u j e m y 
spokój wynikający 
z  bezpieczeństwa wła-
snego i najbliższych 

6. Dzięki temu 
szybciej wrócimy 
do normalności 

7. Jest szansa na: 
rezygnację z  maseczek, 
powrót do  spotkań 
z rodziną i przyjaciółmi 
itp. 

8. Szczepionka to najbardziej 
skuteczna metoda chroniąca przed 
zarażeniem różnymi chorobami. 

Jak zarejestrować się 
na szczepienie przeciw 

COVID-19? 
1. Zadzwoń na  całodobową 

i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może 

Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do 
zapisu wystarczy numer PESEL. 
Numer telefonu komórkowego nie 
jest wymagany, ale jeśli go podasz, 
otrzymasz SMS z  potwierdzeniem 
umówienia wizyty na  szczepienie. 
W  ten sposób możesz zarejestro-

wać swoich dziadków lub rodzi-
ców. Wystarczy, że rozpocznie się 
etap szczepień i będziesz miał nu-
mer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz 
dokładny termin oraz miejsce 
szczepienia. Następnie - jeśli po-
dałeś numer telefonu - otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.

2. Zarejestruj się elektro-
nicznie poprzez e-Rejestrację do-
stępną na pacjent.gov.pl

3. Skontaktuj się z  wybra-
nym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się 
w konkretnym punkcie 
szczepień - skontaktuj 
się z nim.

4.  W y ś l i j 
SMS 

Wyślij SMS na  nu-
mer 664 908 556 lub 
880 333 333 o  treści: 
SzczepimySie. 

Wysyłając SMS pod 
jeden z  wyżej wskaza-
nych numerów (oba 
numery prowadzą 
do  jednego systemu), 
połączysz się z  syste-
mem, który pokieruje 
Cię krok po kroku. Naj-
pierw zostaniesz po-
proszony o przekazanie 
numeru PESEL, a  po-
tem o  przesłanie kodu 
pocztowego. System za-
proponuje Ci najbliższy 
termin na  szczepienie 
w  punkcie położonym 
blisko Twojego miej-
sca zamieszkania. Jeśli 
ten termin nie będzie 
dla Ciebie dogodny, 
będziesz mógł wybrać 
inne daty. Po zareje-
strowaniu, na  dobę 
przed szczepieniem 
otrzymasz SMS przy-
pominającego o  termi-
nie i miejscu wizyty.

W  ten sposób możesz zarejestro-
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Harmonogram zajęć:
SP Hadykówka: obecne klasy I-III; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Czwartek – 1,8,15,22,29 godz. 8:30-10:00. Transport: wyjazd 8:15 Szkoła Podstawowa w Hadykówce; powrót 

10:30 Szkoła Podstawowa w Hadykówce
Sierpień: Wtorek – 3,10,17,24,31 – godz. 12:00-13:30. Transport: wyjazd 8:15 Szkoła Podstawowa w Hadykówce; 
powrót 10:30 Szkoła Podstawowa w Hadykówce

Poręby Dymarskie – obecne klasy kl. I-III; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Czwartek – 1,8,15,22,29 godz. 8:30-10:00. Transport: wyjazd 8:00 Szkoła Podstawowa w Porębach D.; powrót 

10:20 Szkoła Podstawowa w Porębach D.
Sierpień: Wtorek – 3,10,17,24,31 – godz. 12:00-13:30. Transport: wyjazd 8:00 Szkoła Podstawowa w Porębach D.; 
powrót 10:30 Szkoła Podstawowa w Porębach D.

NSP Jagodnik obecne klasy - I-III; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Czwartek – 1,8,15,22,29 godz. 12:00-13:30. Transport: wyjazd 11:45 - Szkoła Podstawowa w Jagodniku; po-

wrót 13:50 – Szkoła Podstawowa w Jagodniku
Sierpień: Wtorek – 3,10,17,24,31 – godz. 12:00-13:30. Transport: wyjazd 11:45 - Szkoła Podstawowa w Jagodniku; 
powrót 13:50 – Szkoła Podstawowa w Jagodniku

Ostrowy Tuszowskie – obecne klasy I-III; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Czwartek - 1,8,15,22,29 godz. 15:00-16:30. Transport: wyjazd 13:15 Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tu-

szowskich, powrót 15:25 Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich
Sierpień: Transport: wyjazd 14:45 Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich, powrót 16:55 Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Tuszowskich

SP Ostrowy Baranowskie: obecne klasy I-III; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Czwartek – 1,8,15,22,29 godz. 12:00-13:30. Transport: wyjazd 11:40 - Szkoła Podstawowa w Ostrowach Ba-

ranowskich; powrót 14:00 – Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich
Sierpień: Wtorek – 3,10,17,24,31 – godz. 12:00-13:30. Transport: wyjazd 11:40 - Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Baranowskich; powrót 14:00 – Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich

SP Trzęsówka: obecne klasy I-III; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Czwartek– 1,8,15,22,29 godz. 13:30-15:00. Transport: wyjazd 13:15 - Szkoła Podstawowa w Trzęsówce; po-

wrót 15:25 – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
Sierpień: Wtorek – 3,10,17,24,31 – godz. 13:30-15:00. Transport: wyjazd 13:15 - Szkoła Podstawowa w Trzęsówce, 
powrót 15:25 – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce

SP Cmolas: obecne klasy II A, IIB; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Poniedziałek 5,12,19,26 godz. 12:00-13:30; Środa – 7,14,21,28 godz. 12:00-13:30

Sierpień: Poniedziałek – 2,9 – godz. 12:00-13:30
SP Cmolas: obecne klasy IA, I B; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Poniedziałek 5,12,19,26 godz. 13:30-15:00; Środa – 7,14,21,28 godz. 13:30-15:00

Sierpień: Poniedziałek – 2,9 – godz. 13:30-15:00
SP Cmolas: obecna klasa III; zajęcia po dwie godziny lekcyjne – łącznie 20 godzin
Terminy zajęć: Lipiec: Poniedziałek 5,12,19,26 godz. 15:00-16:30; Środa – 7,14,21,28 godz. 15:00-16:30

Sierpień: Poniedziałek – 2,9 – godz. 15:00-16:30

Uprzejmie informujemy iż 
od  1lipca do  30 sierpnia 2021 
OWiR w Cmolasie realizuje PRO-
JEKT POWSZECHNEJ NAUKI 
PŁYWANIA pod nazwą „UMIEM 
PŁYWAĆ” - do�nansowanego 
ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w  ramach działania 
„Wspieranie przedsięwzięć w  za-

kresie upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży”.

Projekt powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływać” jest 
adresowany do  uczniów klas 
I  – III szkół podstawowych 
w  całej Polsce. Zakłada syste-
matyczny i  powszechny udział 
dzieci w  zajęciach sportowych, 
których głównym celem jest 

upowszechnianie aktywności 
�zycznej oraz nabycie podsta-
wowych umiejętności pływania. 
Na pływalni krytej w  Cmolasie 
realizowane będą zajęcia nauki 
i  doskonalenia pływania dla 
wszystkich uczniów klas I-III 
z  terenu Gminy Cmolas. Ser-
decznie zapraszamy.

OWiR w Cmolasie

CMOLAS Umiem pływać
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CMOLAS Konrad Wilk fi nalistą
Wojewódzka Komisja Kon-

kursowa ogłosiła wyniki 
Przedmiotowego Konkursu Histo-
rycznego. Finalistą został Konrad 
Wilk – uczeń klasy VII b SP im. J. 
Czekanowskiego w  Cmolasie. To 
ogromny sukces. Gratulacje dla 
Konrada! Oby nadal rozwijał swo-
ją pasję. Każdy etap konkursu miał 
swój temat przewodni. Ostatni wo-
jewódzki brzmiał: Pod zaborami. 
Ziemie polskie na tle historii świata 

w  latach 1815- 1914. Arkusz kon-
kursowy zawierał zadania obejmu-
jące historię Polski i  powszechną 
opracowane w  oparciu o  podsta-
wę programową historii w  szkole 
podstawowej oraz obowiązujące 
lektury do tego etapu oraz tematów 
przewodnich z dwóch poprzednich 
etapów (szkolnego i  rejonowego). 
Arkusz konkursowy liczył 30 stron 
i  zawierał 28 zadań, a  większość 
z  nich stanowiły zadania o  wyso-

kim poziomie trudności. Mate-
riał konkursowy dotyczył również 
treści z  klasy VIII oraz wykraczał 
znacznie poza podstawę progra-
mową. Konrad świetnie poradził 
sobie na  wszystkich etapach. Po-
dziwiamy osiągnięcia i  życzymy 
powodzenia w  kolejnych konkur-
sach.
Anna Wilk nauczyciel historii w SP 

Cmolas

Szkoła Podstawowa im. prof. J. 
Czekanowskiego w Cmolasie może 
być dumna ze swojej uczennicy, 
której sukcesy w olimpiadach z ję-
zyka angielskiego dodały jej splen-
doru. 

Oliwia Mokrzycka, bo to o niej 
mowa, właśnie kończy klasę szóstą, 
a  już osiągnęła niebywały sukces. 
W  minionym roku szkolnym zo-
stała laureatką dwóch konkursów 
najwyższej rangi: ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Angielskiego 
Juniorów oraz wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z  Ję-
zyka Angielskiego. Jak ważne są 
oba konkursy niech świadczy fakt, 
że laureaci obu konkursów otrzy-
mują szczególne przywileje, ja-
kim są zwolnienie z  egzaminu 
ósmoklasisty z  języka angielskiego 
oraz przyjęcie do  szkół średnich 
w  pierwszej kolejności. Uzyskane 
wyniki są zasługą talentu Oliwii 
oraz ciężkiej wykonanej przez nią 
pracy przy wsparciu jej rodziny. 
Aby uzyskać tytuł laureata Olim-
piady należało przejść przez cztery 
bardzo trudne testy wymagające 
nie tylko zaprezentowania umie-
jętności językowych, ale również 
wiedzy o  kulturze krajów anglo-
saskich i  różnych aspektach sto-
sunków międzynarodowych oraz 
historii krajów anglosaskich, jak 
również znajomości „� e Time 

Machine” H.G. Wellsa. Ponadto 
trzeba było zaliczyć dwa egzaminy 
ustne w postaci rozmów na zadane 
tematy z  egzaminatorami Olim-
piady poprzez Skype oraz nagrać 
i opublikować kilkuminutowy � lm 
z  wypowiedzią na  zadany temat. 
Każdy z  etapów musiał otrzymać 
co najmniej 75% punktów aby być 
zakwali� kowanym do  kolejnego, 
a w � nale uzyskać co najmniej 80% 
aby zostać laureatem. Z kolei pod-
karpacki konkurs przedmiotowy 
to trzy testy i konieczność zdobycia 
miejsca w pierwszej jednej trzeciej 
uczestników, którzy dotarli do eta-
pu wojewódzkiego. Oliwia stanowi 
wzór do naśladowania dla każdego, 
kto chciałby osiągnąć sukces w da-
nej dziedzinie. Uczennica poświę-
ciła sporo pracy na przygotowania 
do  kolejnych etapów konkursu, 

które rozpoczęły się w  listopadzie 
zeszłego roku a  � nał miał miejsce 
w połowie kwietnia. Swoimi sukce-
sami udowodniła, że pasja poparta 
ciężką pracą przynosi znakomite 
efekty.

SP Cmolas

CMOLAS Nasza uczennica laureatką konkursów 
z języka angielskiego
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HADYKÓWKA Sukces w Konkursie Ogólnopolskim
Na początku maja 2021r. ucznio-

wie klas I – VIII Szkoły Podstawo-
wej w  Hadykówce wzięli udział 
w  Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Międzygwiezdny Pył”. 
Na konkurs wpłynęło 440 prac pla-
stycznych z 51 szkół z całej Polski. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło 17 
maja 2021 roku na Ogólnopolskiej 
Konferencji EduSky- Edukacja Ko-
smiczna w  nauczaniu w  Brzesku. 
Z radością informujemy i jesteśmy 
bardzo dumni, ponieważ Dawid 
Kosiorowski uczeń klasy VI SP 

w  Hadykówce zdobył wyróżnie-
nie za pracę pt. ” Promieniowanie 
kosmiczne”. Gratulujemy wielkich 
sukcesów i  życzymy kolejnych 
osiągnięć.

SP w Hadykówce

HADYKÓWKA XIII Powiatowy Sejmik Uczniowski 
„Moje miejsce na ziemi” 

rozstrzygnięty
Sejmik był zorganizowany przez 

Zespół Szkół Technicznych w Kol-
buszowej, adresowany do uczniów 
szkół podstawowych i  średnich 
z  terenu powiatu kolbuszowskie-
go. Nawiązywał do setnej rocznicy 
urodzin Janka Bytnara i przypomi-
nał heroizm młodzieży z okresu II 
wojny światowej. Motto przewod-
nie konkursu brzmiało Harcerze 

Szarych Szeregów autorytetem 
dla współczesnej młodzieży.

Konkurs polegał na  wykona-
niu prezentacji multimedialnej 
obrazującej treści zgodne z  mo-
tywem przewodnim sejmiku. 
Komisja oceniała poprawność me-
rytoryczną prezentacji, estetykę 

prezentowanej pracy, oryginalność 
prezentacji, wkład pracy własnej, 
walory dydaktyczne prezentacji. 
III Nagrodę w konkursie otrzyma-
ła Natalia Gaweł uczennica kl. VI 
oraz wyróżnienie Klaudia Kosio-
rowska z kl.V z SP w Hadykówce.

SP w Hadykówce

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cmolasie Laureatami 
XIII Powiatowego Sejmiku Uczniowskiego - ,,Harcerze 

Szarych Szeregów autorytetem dla współczesnej 
młodzieży”

Patriotyzm nie polega na prze-
krzykiwaniu się kto Polskę bardziej 
kocha. Rzecz w tym, aby po cichu, 
z zaciętymi zębami, nieco pochy-
lonym karkiem, ale z podniesioną 
głową żyć w niej i nie uciekać.

Aleksander Kamiński, „Kamienie 
na szaniec”.

W dniu 20 kwietnia 2021  r. 
uczeń klasy VIII A Wiktor Skrzyp-
czak wywalczył I  miejsce oraz 
Daria Misiak z  tej samej klasy 
zdobyła II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Historycznym - XIII 
Sejmik Uczniowski - „Moje miej-
sce na Ziemi”. Konkurs został zor-
ganizowany przez Zespół Szkół 
Technicznych w  Kolbuszowej 

i  nawiązywał do  setnej rocznicy 
urodzin Janka Bytnara. Przypomi-
nał heroizm młodzieży z okresu II 
wojny światowej. Celami konkursu 
było rozbudzenie zainteresowań 
historycznych oraz upowszechnia-
nie wśród dzieci i  młodzieży zna-
jomości historii najnowszej oraz 
ukazywanie specy� ki historycz-
nej i  kulturowej regionu, pozna-
nie wybitnych postaci związanych 
z  regionem. Zadaniem uczestni-
ków było wykonanie prezentacji 
multimedialnej, obrazującej treści 
zgodne z  motywem przewodnim 
konkursu. W  konkursie wzięli 
udział uczniowie ze szkół podsta-
wowych z  całego powiatu kolbu-
szowskiego. 

M. Urbańczyk SP Cmolas

CMOLAS

Pomnik Małego Powstańca w War-
szawie, fot. wikipedia.pl
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Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. prof. Jana Czekanow-
skiego w  Cmolasie, uczestniczyli 

w  konkursach plastycznych rangi 
międzynarodowej i  powiatowej. 
Osiągnęli w  nich sukcesy, które 
przedstawiają się następująco:
• Agnieszka Jaskot z  kl. 4a 

otrzymała kwali� kację do  wy-
stawy w XVIII Międzynarodo-
wym Konkursie Plastycznym 
Dzieci i Młodzieży pt.: „Tęczo-
wy Kalendarz”, w  którym te-
matyka prac dotyczyła marzeń, 
przygód i  przeżyć związanych 
ze zmianami pór roku;

• Antonina Wrzask z kl. 6a zdo-
była II miejsce w Powiatowym 
Konkursie na Ozdoby Wielka-
nocne, wykonując piękną pal-
mę;

• Karolina Stec z kl. 7b zdobyła 
I  miejsce w  VI Powiatowym 
Konkursie Twórczości Patrio-

tycznej pt.: „Ojczyzna moim 
domem”, malując pracę zwią-
zaną z  historią Polski oraz za-
jęła I  miejsce w  Powiatowym 
Konkursie Plastycznym pt.: 
„Co słonko widziało”, wykonu-
jąc projekt okładki do  utworu 
Marii Konopnickiej;

• Sonia Rzeszutek z kl. 5b otrzy-
mała wyróżnienie w  XVIII 
Konkursie Plastycznym pt.: „W 
drewnie zaklęte”, przygotowu-
jąc pracę na  temat możliwości 
wykorzystania drewna jako su-
rowca o wielu zastosowaniach. 

Do konkursów uczennice przy-
gotowała pani Alina Stec. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

SP Cmolas 

CMOLAS Artystyczne sukcesy uczniów z SP 
w Cmolasie
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W maju 2021r. Szkoła Podsta-
wowa w  Komorowie zorganizo-
wała Powiatowy Konkurs Literacki 
pn. "Znamy, bo czytamy - Maria 
Konopnicka". Miał on na celu po-
pularyzację twórczości Marii 
Konopnickiej, rozwijanie kompe-
tencji czytelniczych uczniów, ucze-
nie aktywnego odbioru literatury. 
Uczestnicy mogli zaprezentować 
swoje umiejętności w kategorii re-
cytatorskiej oraz prezentacji multi-
medialnej.

W kategorii recytatorskiej 

I  miejsce zdobyła Patrycja Ru-
man, uczennica klasy VII Szko-
ły Podstawowej w  Ostrowach 
Tuszowskich. Opiekunem uczen-
nicy była pani Anna Kasak.

Patrycja Ruman została także 
wyróżniona za wykonanie projek-
tu okładki do  dowolnego utworu 
Marii Konopnickiej - kategoria 
plastyczna. Opiekunem uczennicy 
była pani Alina Stec. Gratulujemy 
sukcesów!!!

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

I miejsce w Powiatowym Konkursie 
„Znamy, bo czytamy”

... to kolejna inicjatywa Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego im. 
Jana Pawła II w  Jarosławiu, który 
od kilku lat jest organizatorem kon-
kursu „Niebieskie Motyle” dla osób 
ze spektrum autyzmu i  Zespołem 
Aspergera. Z  powodu trwającej 
pandemii, realizacja tego konkur-
su stała się niemożliwa, jednak 
podjęto nową inicjatywę, mającą 
na  celu poszerzanie wiedzy na  te-
mat autyzmu oraz wsparcie osób 
z autyzmem i ich bliskich, poprzez 
przekazanie im radosnej iskierki 
przyjaźni przez instytucje i  osoby 
nominowane.

Symbolami tej akcji są: niebie-
ski kolor odzieży założonej w dniu 
przekazywania iskierki, niebieskie 
motyle i  serca wkomponowane 
w pracę plastyczną, taniec, czy inny 
rodzaj aktywności oraz pozdro-
wienie: Jesteśmy z  Wami Niebie-
skimi Motylami! Zadanie należy 
wykonać w ciągu 48 godzin i udo-
kumentować na  zdjęciach lub na-
graniu, szczegóły na stronie: http://
sosw.jaroslaw.pl/challengeniebie-
skiemotyle2021/

Nasza szkoła została nomino-
wana do  wykonania tego zadania 
przez Publiczną Szkołę Podsta-

wową w  Komorowie – dzięku-
jemy i  pozdrawiamy!!! Radosną 
iskierkę przyjaźni dla osób z  au-
tyzmem wysłały dzieci z klas I-III 
oraz z  oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej w  Hadyków-
ce. Wychowankowie naszej szkoły 
chętnie wzięli udział w zapropono-
wanych aktywnościach, ciesząc się 

z  możliwości uczestnictwa w  tak 
pozytywnej i dobrej inicjatywie. Za 
pomoc dziękujemy też Rodzicom, 
którzy zadbali o ubrania w niebie-
skich barwach dla swoich pociech. 
Zapraszamy do  obejrzenia relacji 
z zadania wykonanego przez Szko-
łę Podstawową w Hadykówce.

MD, M. K-P

HADYKÓWKA Jesteśmy z Wami Niebieskimi 
Motylami...
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Światowy Dzień Zespołu Do-
wna to święto ustanowione w 2005 
roku z  inicjatywy Europejskiego 
Stowarzyszenia Zespołu Downa. 
Od 2012 roku patronat nad ob-
chodami sprawuje Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Wybór 
21 marca na obchody Światowego 
Dnia Chorych z Zespołem Downa 
nie jest przypadkowy. Wada osób 
chorych na  Zespół Downa polega 
na  tym, że w  21. parze chromo-
somów zamiast dwóch mają trzy 
chromosomy. W  tym dniu na  ca-
łym świecie odbywają się impre-
zy, których celem jest zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczą-
cej zespołu Downa, propagowanie 
praw i dobra ludzi z tą wadą gene-
tyczną i integracja z nimi.

Również Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Tuszowskich włączy-
ła się do tych obchodów. W piątek 
19 marca dzieci z oddziału przed-
szkolnego i  uczniowie klas 1-3 
uczestniczyli w  projekcji � lmów 

i  pogadance przygotowanej przez 
Panią Dorotę Maziarz dotyczącej 
osób z  zespołem Downa. Celem 
tych działań było przekazanie, że 
wszyscy jesteśmy różni i  w  różny 
sposób kolorowi, ale przez to świat 
jest weselszy jak kolorowe skarpet-
ki nie do pary - symbol niedopaso-
wania społecznego i genotypowego 
z  jakim borykają się osoby z  ze-
społem Downa. W  akcji ubiera-

nia kolorowych skarpetek chodzi 
o  ludzką życzliwość, tolerancję 
i zrozumienie dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. W dniu 
22 marca wszystkie przedszkolaki 
i uczniowie klas 1-3 pokazali swoja 
solidarność z osobami z zespołem 
Downa poprzez ubranie dwóch ko-
lorowych, niepasujących do  siebie 
skarpetek.

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Światowy Dzień Zespołu Downa - 
Akcja Kolorowe Skarpetki 

„Choć jesteśmy jeszcze mali bardzo 
chętnie pomagamy,
innym dzieciom coś potrzeba i czy-
ściejsza będzie gleba"

Jak co roku kończymy akcję 
zbiórki nakrętek na  rzecz potrze-
bujących w ramach działań chary-
tatywnych ucząc się ekologicznego 

dbania o  środowisko i  równocze-
śnie pomagania innym. W ramach 
działań programu wychowaw-
czo-pro� laktycznego w  naszym 
Przedszkolu "Jagódka" i  Szkole 
Podstawowej w Jagodniku cały rok 
dzieci i  ich rodzice przynosili na-
krętki. Uzbierało się kilka worków. 

Dziękujemy dzieciom i  rodzicom 
za zaangażowanie się w zbiórkę.

Nie przerywamy tej akcji i  na-
dal zapraszamy do dalszej pomocy 
na rok następny. Jak co roku prze-
znaczamy nakrętki na rzecz dziew-
czynki z Kolbuszowej.

koordynator D.Terlaga 

JAGODNIK Zbiórka nakrętek w Jagodniku
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Często pszczoły kojarzą nam się 
przede wszystkim z produkcją mio-
du i zbieraniem pyłku. Tymczasem 
ich kluczową rolą – towarzyszącą 
ich wędrówkom z rośliny na rośli-
nę – jest zapylanie. W naszej stre-
� e klimatycznej owady zapylają aż 
80 % roślin, z  czego większość to 
rośliny wykorzystywane w  rolnic-
twie. To pszczołom zawdzięczamy 
owoce i warzywa, które tak bardzo 
wszyscy lubimy!

20 maja obchodzimy – usta-
nowiony przez ONZ – Światowy 
Dzień Pszczół, który jest dorocz-
nym świętem na  część pszczół 
i  innych zapylaczy. Jego celem jest 
uświadomienie znaczenia wszyst-
kich owadów zapylających dla na-
szego środowiska naturalnego. To 
też doskonała okazja do promowa-
nia postaw ekologicznych.
Jak można pomóc pszczołom? 

Bardzo ważne jest, aby chro-
nić owady zapylające. Można im 
pomóc siejąc kwietne rabatki 

w ogródku bądź w skrzynce na pa-
rapecie, unikać korzystania ze 
środków owadobójczych, a  także 
zapewnić im dostęp do wody.

Uczniowie klasy IV i  V Szko-
ły Podstawowej w  Porębach Dy-
marskich wykonali poidełka dla 

pszczół. Jak się okazało, jest to 
bardzo proste – wystarczy spodek 
z  wodą, szyszki, kamyki czy kora, 
na  których owad może przysiąść, 
aby nie utopić się podczas picia. 

M. Frączek

PORĘBY DYMARSKIE Dbajmy o pszczoły

 – W Europie 85% gatunków roślin i 70% 
produkcji żywności zależy od pszczół.

 – Nie stosuj preparatów toksycznych 
dla pszczół w okresie kwitnienia roślin 
uprawnych 

 – oraz w uprawach, na których występują 
kwitnące chwasty.

 – Zabiegi ochrony roślin wykonuj zgod-
nie z instrukcją.

 – Dbając o owady zapylające zyskujesz 
wyższą jakość produktów, lepsze plo-
ny i zdrowszą żywność.

 – Wytrucie pszczół grozi wysokimi ka-
rami oraz utratą dopłat bezpośred-
nich!!!

Pszczelarze 
przypominają i proszą

Albert Einstein mówił, że jeśli 
zginie ostatnia pszczoła na kuli 
ziemskiej, ludzkości pozostaną 

tylko cztery lata życia.
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CMOLAS Warsztaty bartnicze w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie

15.06.2021  r. Akademia Przed-
szkolaka w Cmolasie wzięła udział 
w  realizacji programu „Pszczoły 
– nasi mali przyjaciele”. Tego dnia 
w  budynku przedszkola odby-
ły się warsztaty bartnicze. Dzieci 
miały okazję zobaczyć na  własne 
oczy prawdziwą pszczelą rodzinę, 
przebrać się w  prawdziwe bart-
nicze stroje oraz poznać sposoby 
wybierania miodu z  ula. Podczas 
programu dzieci miały możliwość 
obejrzeć narzędzia wykorzysty-
wanie w  pracy pszczelarza. Nie 
lada wyzwaniem okazało się także 
odszukanie matki pszczelej „kró-

lowej”. Niewątpliwie największą 
atrakcją było własnoręcznie wy-
konanie przez dzieci naturalnych 
świec z  wosku pszczelego. Na 
zakończenie, każdy przedszko-
lak uzyskał miano „Młodego 
pszczelarza” i  został nagrodzony 
pamiątkowym dyplomem. Spo-
tkanie z  pszczelarzem przyniosło 
dzieciom wiele satysfakcji i  rado-
ści. Udział w  warsztatach wzbo-
gacił wiedzę dzieci na  temat życia 
pszczół i  ich znaczenia w  przyro-
dzie. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

22 kwietnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 
już po raz kolejny w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowach Baranowskich 
zorganizowaliśmy zajęcia eduka-
cyjne połączone z pokazem 
mody ekologicznej.

Dzieci z  wszystkich 
klas przygotowały stroje 
na  konkurs pod hasłem 
„Strój wyczarowany z  od-
padów”. Jury konkursowe 
zostało mile zaskoczone 
liczbą doskonałych pomy-
słów na  kreacje i  jakością 
ich wykonania. Wszystkie 
stroje zostały wykonane 
z różnorodnych materiałów 

przeznaczonych do  recyklingu, 
m.in.: folii, papieru, gazet, opa-
kowań, rolek po papierze toaleto-
wym, tektury, torebek foliowych 
i  papierowych, butelek plastiko-
wych, nakrętek, zużytych płyt CD 

i  wielu innych. Na pokazie mody 
można było zobaczyć m.in. strój 
sportowy, wieczorowo-wizytowy 
i  codzienny. Ciekawymi dodatka-
mi były nietypowe nakrycia głowy, 
biżuteria z  surowców wtórnych 

oraz torebki. 
Głównym celem kon-

kursu było kształtowanie 
świadomości ekologicznej 
uczniów, właściwych po-
staw wobec środowiska 
naturalnego, a  także zwró-
cenie uwagi, że Ziemia jest 
naszym wspólnym domem. 
Z  tego powodu musimy 
o  nią dbać, nie tylko 22 
kwietnia, ale przez cały rok.

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Ziemia to nasz wspólny dom
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CMOLAS

„Ziemia, to wyspa zielona” - Obchody Międzynarodowego 
Dnia Ziemi w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

22 kwietnia br. w  Akade-
mii Przedszkolaka w  Cmolasie 
od  samego rana trwały wielkie 
przygotowania do obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Ziemi. Tego 
dnia przedszkolne mury zamie-
niły się w zieloną wyspę, a przed-
szkolaki w  młodych ekologów. 
Podczas uroczystości dzieci nie-

jednokrotnie zaprezentowały swo-
ją piękną ekologiczną postawę. 
Obchody Dnia Ziemi uatrakcyjnił 
krótki występ artystyczny w  wy-
konaniu dzieci z  grupy starszej 
„Misów”, którego głównym celem 
było przekazanie wiedzy na  temat 
wspierania i  pomagania żyjącemu 
światu wokół nas. Na znak przyjaź-
ni z przyrodą wszystkie przedszko-
laki z  wielkim zaangażowaniem 
podjęły próbę samodzielnego sa-

dzenia krzewów ozdobnych na te-
renie przedszkolnego podwórka. 
Było to dla nich nowe i  bardzo 
radosne doświadczenie. Jesteśmy 
pewni, że wprowadzane przez nas 
działania proekologiczne wpłyną 
pozytywnie na uwrażliwianie dzie-
ci i że w przyszłości nasi absolwen-
ci będą prawdziwymi miłośnikami 
przyrody.

AP w Cmolasie 

TRZĘSÓWKA „Nie pal przy mnie, proszę”
W roku szkolnym 2020/2021 

klasa II Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce reali-
zowała program 
edukacji antyty-
toniowej „Nie pal 
przy mnie proszę”, 
we współpracy 
z  Powiatową Stacją 
Sanitarno – Epide-
miologiczną w Kol-
buszowej.

Program miał 
na  celu posze-
rzanie wiedzy 
uczniów na  temat 
własnego zdrowia 
i  uwrażliwienia ich 

na szkodliwe oddziaływanie dymu 
papierosowego podczas biernego 

wdychania. Rozwijał również po-
stawy odpowiedzialności za swoje 

zdrowie i  umiejęt-
ności radzenia so-
bie w  sytuacjach, 
gdy inni ludzie 
przy nich palą.

Po d s u m o w a -
niem programu 
było wykonanie 
plakatów z  hasła-
mi zachęcającymi 
do  unikania bier-
nego palenia.
www.zs.trzesowka.

org
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„Szlachetne zdrowie, nikt się nie 
dowie,       jako smakujesz, aż się ze-
psujesz…”

J. Kochanowski
W myśl powyższego fragmen-

tu fraszki J. Kochanowskiego oraz 
słów przysięgi Hipokratesa: „Lepiej 
zapobiegać, niż leczyć”, ucznio-
wie klas I-III Szkoły Podstawowej 
w  Hadykówce wraz ze szkolnym 
realizatorem uczestniczyli w  pro-
gramie „Nie pal przy mnie, proszę!” 
w  oparciu o  „Program edukacji 
antynikotynowej dla uczniów klas 
I-III szkół podstawowych”, wydany 
przez Główny Inspektorat Sanitar-
ny w  Warszawie. Koordynatorem 
programu była Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Kolbuszowej.

Uczniowie uczestniczący 
w  programie z  pomocą wiewiórki 
Wiki dowiadywali się, co to jest 
zdrowie i  od  czego ono zależy, 
poznawali czynniki szkodliwe dla 
zdrowia oraz przybliżono im po-
jęcie biernego palenia. Celem pro-
gramu było wykształcenie u dzieci 
postawy gotowości do radzenia so-
bie w przypadku zagrożenia zdro-
wia oraz postawy obrony przed 
biernym paleniem.

Dodatkowo uczniowie oglądali 
� lm, wyjaśniający dlaczego dzie-
ci i  młodzież sięgają po papierosa 
i  ukazujący asertywną postawę 
wobec namawiających. Dla rodzi-
ców uczestników programu przy-
gotowano i  przekazano broszury 
m.in. na  temat zgubnych skutków 
czynnego palenia oraz wpływu 
palenia biernego na zdrowie i roz-
wój dzieci. Nasi wychowankowie 
przygotowali kotyliony kojarzące 
się z czystym powietrzem i naturą 
i  umieścili na  nich znaczki z  ha-
słem „Nie pal przy mnie, proszę!”, 
następnie chętni uczniowie zabrali 
je do domu.

W ramach programu zre-
alizowano rodzinny konkurs 
na  transparent promujący zdrowy 

styl życia bez tytoniu. Celem kon-
kursu było: utrwalanie wiadomości 
i  umiejętności nabytych w  trakcie 
realizacji programu, zaintereso-
wanie bliskich problematyką skut-
ków palenia biernego i  czynnego, 
zmotywowanie osób palących 
z  otoczenia dziecka do  re� eksji 
nad swoim zdrowiem, stworzenie 
przestrzeni do wspólnego, rodzin-
nego spędzenia czasu i  rozmowy 
dotyczącej zdrowego i  aktywnego 
stylu życia. Zwycięzcami w  tym 
konkursie zostali Arkadiusz O. 
z klasy II oraz Piotr Cz. z klasy III, 
obydwaj chłopcy zajęli I  miejsce 
i  zostali nagrodzeni dyplomami, 
nagrodami rzeczowymi w  posta-
ci książek i  przyborów szkolnych 
oraz zdrowymi owocami. Serdecz-
nie gratulujemy naszym uczniom 
i  ich bliskim świetnych pomysłów 
i  twórczego podejścia do  tema-
tyki konkursu. Dodajmy, że nasi 
uczniowie aktywnie realizowali 
zadania przewidziane w programie 
i byli żywo zainteresowani tematy-
ką zdrowia, jego ochrony i radzenia 
sobie w  sytuacjach zagrażających 
zdrowiu. Program „Nie pal przy 

mnie, proszę!” był realizowany 
w  SP w  Hadykówce niemal przez 
cały rok szkolny 2020/2021. Jego 
rozpoczęcie, jak i  zakończenie za-
sygnalizowaliśmy gazetkami tema-
tycznymi na  szkolnym korytarzu 
odpowiednio 20 listopada 2020  r. 
w  Światowy Dzień Rzucania Pa-
lenia oraz 31 maja 2021 r., kiedy 
obchodzimy Światowy Dzień Bez 
Tytoniu.

Doskonałym podsumowaniem 
programu niech będą hasła rymo-
wanki umieszczone na  konkurso-
wych transparentach:

„Szanuj zdrowie, szanuj życie! 
Nie pal biernie, nie pal skrycie!”

„Nie pal przy mnie, proszę, ja 
dymu nie znoszę! Przestań tracić 
dużo kasy, lepiej jedźmy gdzieś 
na wczasy!”

MD

HADYKÓWKA „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”
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Ostatni tydzień kwietnia 
br. w  Akademii Przedszkolaka 
w  Cmolasie upłynął pod hasłem 
„Polska – Moja Ojczyzna”. Dzie-
ci w  tym czasie zgłębiały wiedzę 
na  temat historii Polski poprzez 
oglądanie projekcji � lmów, słucha-
nie opowiadań i  legend. W  czasie 
zabawy utrwalały symbole narodo-
we. Wykonały piękne patriotyczne 

prace plastyczne oraz samodzielnie 
ozdobiły hol przedszkola narodo-
wymi barwami. Etapem końcowym 
realizacji programu był występ ar-
tystyczny „3 maja – cóż to za data?” 
oraz wspólne odśpiewanie hymnu 
i wywieszenie � agi przed wejściem 
do  placówki. Wszelkie podjęte 
działania miały na celu kształtowa-
nie przynależności społecznej i po-
stawy patriotycznej. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS

„Majowe święta narodowe w Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie”

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Majowe święta

30 kwietnia w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich miała miejsce uroczysta 
akademia z  okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz kolejnej rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja 1791 roku. Głównym jej celem 
było kształtowanie wśród dzieci postaw patrioty-
zmu i szacunku dla własnej Ojczyzny.

Z tej okazji uczniowie klas 0-III zaprezentowa-
li część artystyczną w  postaci montażu słowno-
-muzycznego przygotowanego pod kierunkiem 
p. Zo� i Kraczkowskiej-Magda. Ukazane treści 
nawiązywały do historycznych wydarzeń związa-
nych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, a także 
do Dnia Flagi. Uczniowie przypomnieli jak ważne 
dla każdego patrioty powinny być symbole naro-
dowe: hymn, � aga i godło, a także troska o swoją 
Ojczyznę. 

SP Ostrowy Baranowskie
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Majowe święta dla wszystkich 
Polaków na  świecie są wpisane 
w tożsamość narodową.

W każdej polskiej szkole, ko-
lejne rocznice tych ważnych, 
państwowych świąt obchodzi się 
bardzo uroczyście. Śpiewane są 
podniosłe pieśni i  recytowane pa-
triotyczne wiersze. Celem tych 
wszystkich działań jest kształtowa-
nie szacunku do własnego państwa 
oraz poczucia tożsamości naro-
dowej. Majowe święta kojarzą się 
z radością i nadzieją. Uczą patrio-
tyzmu i właściwej postawy obywa-
telskiej. W naszej szkole tę rocznicę 
uczciliśmy, organizując kilka 
przedsięwzięć dla poszczególnych 
klas. Przedszkolaki i  najmłodsi 
uczniowie wraz z  wychowawczy-

CMOLAS Rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, Dzień Flagi RP, Święto Patrona
niami namalowali Godło Polski, 
przygotowali chorągiewki biało – 
czerwone i kotyliony, a klasy star-
sze prezentacje multimedialne. 
Oprócz w/w przedsięwzięć ucznio-
wie oglądali � lmy dotyczące 
Konstytucji 3 Maja, symboli na-
rodowych oraz ich poszanowania. 
Omawiali postaci – Polaków Pa-
triotów oraz dyskutowali o tym, jak 
można w  dobie pandemii uczcić 
uroczystości majowe. Oprócz w/w 
świąt zarówno nasza szkoła, jak 
i  partnerska szkoła w  Leuven ob-
chodziła Święto Patrona. Ze wzglę-
du na restrykcje klasy IV -VIII nie 
mogli spotkać się w  szkołach, aby 
uczcić postać Jana Czekanowskie-

go i Wisławy Szymborskiej. Chcie-
liśmy jednak zachować tradycje, 
dlatego uczniowie recytowali wier-
sze Noblistki online, wykonywali 
prace plastyczne i  multimedialne 
oraz sami pisali utwory liryczne 
poświęcone naszemu patronowi.
Serdecznie dziękujemy całej Spo-
łeczności szkolnej i  Rodzicom za 
zaangażowanie i  czas poświęcony 
na wykonanie pracy. Ilość przesła-
nych materiałów przerosła nasze 
oczekiwania. Jesteśmy mile zasko-
czone faktem, że w  tak trudnych 
czasach udało się uczcić, jakże 
ważne dla Polaków majowe święta.

SP Cmolas
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W Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich majowe święta 
zawsze są obchodzone uroczyście 
i tak też było w tym roku. Ucznio-
wie najmłodszych klas przygoto-
wali montaż słowno-muzyczny 
poświęcony majowym rocznicom. 
Apel rozpoczął się od  pięknego 
odśpiewania hymnu państwowego 
przez wszystkich uczestników. Na-
stępnie uczniowie przedstawili in-
formacje na temat majowych świąt, 
zaprezentowali wiersze i  piosenki 
o tematyce patriotycznej. Zarówno 
wykonawcy, jak i widzowie pięknie 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

1 Maja - Święto Pracy, 2 Maja – 
Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 

3 Maja – Uchwalenie Konstytucji
prezentowali się w  strojach galo-
wych, co nadało akademii podnio-
słego charakteru. Cała uroczystość 
miała na  celu kształtowanie po-
staw patriotycznych i  promowa-
nie polskich symboli narodowych.
W montażu słowno-muzycznym 
uczniowie klasy czwartej i  piątej 
przedstawili zarys historyczny, 
przybliżając fakty z historii Polski. 
Podkreślili wkład przodków w na-
sze obecne życie oraz uzmysłowili 

jak ważnym dla Polaków zadaniem 
jest wspominać i kontynuować ich 
dzieło. Pięknie recytowane wiersze 
oraz piosenki patriotyczne ukaza-
ły wszystkim jak ważna jest nasza 
historia i nasz patriotyzm. Pamię-
tajmy, że naród, który zapomina 
o  historii własnej Ojczyzny traci 
tożsamość i  skazany jest na zagła-
dę: Patriotą – Polakiem się jest, 
a nie bywa. 

SP w Ostrowach Tuszowskich

W dniu 30 kwietnia 2021 roku 
w  Szkole Podstawowej w  Trzę-
sówce miała miejsce uroczystość 
z  okazji kolejnej - 230 rocznicy 
uchwalenia przez Sejm Czterolet-
ni Konstytucji 3 maja. Tradycją lat 
poprzednich uczniowie tejże szko-
ły przygotowali uroczystą akade-
mię. Pod przewodnictwem Pana 
Dyrektora przed szkołą została 
wywieszona � aga państwowa oraz 
został odśpiewany hymn pań-
stwowy. Następnie uczniowie kla-
sy „0” pod kierunkiem Pani Ewy 
Miroś oraz klasy I  i  II pod opieką 
Pani Justyny Urban i Pani Barbary 
Kaczmarskiej przygotowali część 
artystyczną, aby uczcić tak waż-
ne dla nas wydarzenie. Najmłodsi 
uczniowie przedstawili słowem, 
gestem i  piosenką cenną lekcję 
historii, wzbogacając tym samym 

TRZĘSÓWKA Witaj majowa jutrzenko!
swoją wiedzę historyczną. W  celu 
pokreślenia znaczenia i  wagi tego 
Święta uczniowie klas przyszli 
z  wykonanymi podczas zajęć bia-
ło- czerwonymi kotylionami .
Po zakończeniu uroczystości głos 
zabrał Pan Dyrektor mgr Krzysz-

tof Wrona, który w  krótkim prze-
mówieniu przybliżył zebranym 
znaczenie obchodów tego święta. 
Podziękował także uczniom i opie-
kunom za przygotowanie i  przed-
stawienie części artystycznej.

www.trzesowka.org
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Ostatnie dni nauki szkolnej 
w Szkole Podstawowej w Porębach 
Dymarskich upłynęły uczniom 
bardzo aktywnie. W  środę 16 
czerwca młodzież z  klas IV-VII 
wybrała się na rajd rowerowy oko-
licznymi ścieżkami dydaktyczny-
mi. Celem było graniczące ze wsią 
Hadykówka miejsce postojowe 
z ławkami, stolikami i paleniskiem, 
gdzie uczniowie zatrzymali się 
na odpoczynek i posiłek. Po usma-
żeniu kiełbasek i  zregenerowaniu 
sił wszyscy wrócili do szkoły.

Dwa dni później, 18 czerw-
ca wszyscy uczniowie udali się 
na krótką wycieczkę do Kolbuszo-
wej. Młodsi spędzili czas na  sali 
zabaw, podczas gdy starsi próbo-
wali swoich sił w  grze w  kręgle. 

Uśmiechy na  twarzach uczniów 
były potwierdzeniem dobrej zaba-
wy. Cieszymy się, że mięliśmy oka-

zję spędzić ten czas razem, dbając 
o dobre relacje. 

SP w Porębach Dymarskich

PORĘBY DYMARSKIE Aktywny koniec roku szkolnego

21.06.2021  r. przedszkola-
ki z  Akademii Przedszkolaka 
w  Cmolasie wybrały się na  wy-
cieczkę do  Sali zabaw „YUPI-
-PARK” w  Tarnobrzegu. Był to 
dzień niezwykły, pełen atrakcji 
i niespodzianek. Dla wielu, była to 
pierwsza przedszkolna wycieczka. 
Dzieci podczas pobytu w  sali za-

baw miały do  dyspozycji piękne 
kolorowe sale wypełnione aż po 
brzegi niezwykłymi zabawkami. 
Przedszkolaki mogły skorzystać 
z  krętych zjeżdżalni, trampolin, 
mini go-kartów, basenów z piłecz-
kami, ścianek wspinaczkowych, 
labiryntów oraz torów przeszkód. 
Prócz zabawy – w przerwie czeka-

ła na dzieci pyszna niespodzianka. 
Wszystkie te atrakcje zapewniły im 
niezapomniane wrażenia wspiera-
jąc przy tym ich prawidłowy roz-
wój psycho-motoryczny. Ten dzień 
z  pewnością na  długo zapisze się 
w pamięci przedszkolaków. 

AP w Cmolasie

CMOLAS Wycieczka do YUPI-PARKU
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JAGODNIK Dzień dziecka
Przedszkolaki z  Przedszkola 

„Jagódka” i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej z  Jagodnika 2.06.2021 
miło spędziły czas z nauczycielami 
i opiekunami w prężnie rozwijają-
cym się na Podkarpaciu Komplek-
sie Turystycznym „Brzezówka” 
w  Domatkowie. W  piękny, letni 
dzień wszyscy uczniowie z dobrym 
humorem integrowali się sportowo 

korzystając z  dostępnych atrakcji 
kompleksu. Wycieczka była pre-
zentem i  świętowaniem z  okazji 
Dnia Dziecka.

Sponsorem spotkania było 
SRWJ „Nasza Wieś” w Jagodniku.

Z podziękowaniami wszystkim 
obecnym uczestnikom i  życzenia-
mi radości z okazji Dnia Dziecka: 
"Bądź dzieckiem jak najdłużej, jak 

dziecko baw się, śmiej, i kochaj tak, 
jak dziecko i  serce dziecka zawsze 
miej!"

D.Terlaga, Dyrektor NSP 
w Jagodniku

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Dziecka

18 czerwca uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Ostrowach Bara-
nowskich odwiedzili Kompleks 
turystyczny "Brzezówka" w  Do-
matkowie. Wyjazd zorganizowano 
w ramach obchodów Dnia Dziecka. 
Był to już drugi nasz pobyt w tym 
miejscu. Podobnie jak w  zeszłym 
roku na dzieci czekało wiele atrak-
cji m.in. zabawy na  placu zabaw, 
gdzie mogły skorzystać z  wielu 
urządzeń i miejsc przygotowanych 
do aktywnego wypoczynku takich 
jak zjeżdżalnie, eurobungee, tram-

poliny, tor dla gokartów, basen 
z łódeczkami, mini golf.

Ponad cztery godziny wy-
śmienitej zabawy, pełnej radości 

i uśmiechu minęły bardzo szybko. 
Dzieci wróciły do domu zmęczone, 
ale zadowolone.

SP Ostrowy Baranowskie
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PORĘBY DYMARSKIE Dzień Dziecka

1 czerwca w  Szkole Podstawo-
wej w  Porębach Dymarskich świę-
towaliśmy Dzień Dziecka. Ze święta 
cieszyli się zarówno starsi ucznio-
wie jak i maluchy, ponieważ był to 
dzień wolny od  tradycyjnej nauki. 
Postanowiliśmy spędzić ten czas 
na wspólnej zabawie i integracji.

Zaczęliśmy od  gier planszo-
wych i karcianych w gronie klaso-
wym. Uczniowie chętnie zagrali 
w  szachy, chińczyka czy sabotaży-
stę. Następnie wszyscy wyszliśmy 
na  boisko szkolne, aby skorzy-
stać ze sprzyjającej pogody i  spę-
dzić czas na  świeżym powietrzu. 
Chłopcy rozgrywali mecz piłki 
nożnej, dziewczyny prezentowa-
ły swoje umiejętności artystyczne, 
malując na  folii, najmłodsi bawili 
się na placu zabaw i tworzyli pięk-
ne arcydzieła, malując kredą. Każ-
dy znalazł dla siebie coś ciekawego. 

Po tak wyczerpującej zabawie 
przyszedł czas na  poczęstunek. 
Na wszystkie dzieci czekały pysz-
ne hamburgery ufundowane przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Cmolas oraz słodki poczęstunek, 
o który zadbała Rada Rodziców.

Na zakończenie urządziliśmy 
sobie mini seans kinowy i  obej-
rzeliśmy � lm animowany pt. ”Mit-

chellowie kontra maszyny”. Była 
to pouczająca historia o  tym, jak 
elektronika i  sztuczna inteligencja 
może zdominować nasz świat, ale 
dzięki współpracy można pokonać 
niebezpieczeństwo.

Z całą pewnością możemy po-
wiedzieć, że był to dzień pełen 
wrażeń. Wszyscy cieszyliśmy się, 
że możemy spędzić wspólnie czas, 
zwłaszcza po tak długim czasie na-
uki zdalnej.

M. Frączek

KAŻDE DZIECKO jest wyjątkowym kwiatem,
a wszystkie razem czynią nasz świat PIĘKNYM OGRODEM…

HADYKÓWKA Dzień Dziecka
Aktywny wypoczynek na świe-

żym powietrzu to najlepszy prezent 
jaki mogliśmy sprawić dzieciom 
z  okazji Dnia Dziecka! W  tym 
dniu każdy uczeń Szkoły Podsta-
wowej w  Hadykówce poczuł się 
wyjątkowo. Moc atrakcji, z  któ-
rych dzieciaki mogły skorzystać 
w Kompleksie Turystycznym Brze-
zóvka uczynił ten dzień niezapo-
mnianym.

Klasy starsze obchody Dnia 

Dziecka rozpoczęły grillem na  te-
renie szkoły. Z  tej też okazji 
7  czerwca zorganizowano wyjazd 
na kręgle w Kolbuszowej, podczas 
którego zapoznawały się z tajnika-
mi gry.
Dzieci są nadzieją, która rozkwita 
wciąż na nowo, projektem, który 
nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje za-
wsze otwarta.

Dziękujemy serdecznie Ra-

dzie Rodziców działającej przy SP 
w  Hadykówce za opłacenie wyna-
jęcia autobusu na wyjazd.

SP w Hadykówce



25

Kwartalnik nr 2/2021

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Dziecka

1 czerwca 2021r. z okazji Dnia 
Dziecka dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w  Ostrowach Tuszowskich 
z klas 0 – III wzięły udział w wy-
cieczce do  Kompleksu Turystycz-
nego - Brzezówki, gdzie zwiedzały 
Park Historyczny - Dinozaury oraz 
spędziły czas w Parku Zabaw, gdzie 
korzystały z  licznych atrakcji i  za-
baw. Dzieci mogły podziwiać około 
30 dinozaurów naturalnej wielko-
ści oraz inne zwierzęta. Pan prze-
wodnik przekazał wiele ciekawych 
informacji o tych prehistorycznych 

gadach. Nas, nauczycieli i rodziców 
zaskoczył poziom wiadomości na-
szych pociech na temat dinozaurów.
Po zwiedzaniu parku przyszła ko-
lej na przyjemności na ogromnym 
placu zabaw. Dużą popularnością 
cieszył się Małpi Gaj. Było też wiele 
radości na  karuzelach i  dmucha-
nych zjeżdżalniach, trampolinach, 
mini gol� e i wielu innych atrakcjach.
Mamusie, które nam towarzy-
szyły, upiekły pyszne kiełbaski.
Ten posiłek przywrócił siły i przez 
kolejne godziny dzieci wyśmieni-
cie się bawiły. Tym razem pływały 

na  łódeczkach, w  plastikowej kuli 
unoszącej się na  wodzie, próbo-
wały swoich sił w  grach elektro-
nicznych, giga szachach. Chłopcy 
próbowali swoich sił w grze Bokser.
Kto miał ochotę mógł kupić 
lody, watę cukrową i  pamiątki.
Okazało się, że Brzezówka to świet-
ne miejsce do zabaw i odpoczynku.
Dzieci wróciły do domów zmęczo-
ne, ale bardzo zadowolone.

Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich

Kiedy widzimy uśmiech na twa-
rzy dziecka śmieje się z  nim cały 
świat. Tak też stało się 1 czerwca 
2021 roku w Akademii Przedszko-
laka w Cmolasie. Dzieci tego dnia 
miały możliwość wcielenia się 
w wybraną bajkową postać. Majka 
Jeżowska wprowadziła przedszko-
laków we wspólną zabawę w rytmie 
piosenki „Wszystkie dzieci na-
sze są.” Przedszkolaki w  tym dniu 
otrzymały list. Zadaniem obu grup 

było połączyć siły i odnaleźć skarb, 
który został schowany przez pira-
tów. Nie było to łatwe, ponieważ 
na  dzieci czekało mnóstwo zadań 
do  wykonania. Zarówno „Misie” 
jak i „Biedroneczki” bardzo spraw-
nie poradziły sobie z konkurencja-
mi i  odnalazły ukryty skarb. Tego 
dnia każdy przedszkolak mógł sko-
rzystać z wybranych atrakcji; pusz-

czać bańki mydlane, pomalować 
twarz, zrobić sobie bajkowy tatu-
aż. Na zakończenie imprezy cze-
kał na  dzieci słodki poczęstunek, 
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Mamy nadzieję, że tak spędzony 
Dzień Dziecka na  długo zostanie 
w sercach przedszkolaków. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS „Bajkowy Dzień Dziecka w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie”
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JAGODNIK Piknik rodzinny 2021 w Jagodniku
„Na złe i na dobrze niechaj rodzina 
razem się trzyma"

Świętowanie Dnia Rodziny 
w Jagodniku odbyło się po dwulet-
niej przerwie 13.06.2021.

Tradycyjnie jak od  lat było ar-
tystycznie, na sportowo, biesiadnie 
i muzycznie.

Na początku pani Dorota Terla-
ga – dyrektor Przedszkola i Szkoły 
w  Jagodniku przywitała uczestni-
ków. Następnie Prezes SRWJ ’’NA-
SZA WIEŚ’’ M. Szostak kierująca 
Stowarzyszeniem podziękowała 
wszystkim sponsorom i  darczyń-
com za wieloletnie wsparcia stowa-
rzyszenia i zaprosiła do wspólnego 
świętowania. 

Cieszyła nas obecność jak co-
rocznie zaproszonych gości, którzy 
zaszczycili swoją obecnością: Poseł 
na  Sejm RP - Zbigniew Chmie-
lowiec, Eugeniusz Galek – Wójt 
Gminy Cmolas, Marian Posłuszny 
- sekretarz Gminy Cmolas, Ryszard 

Warzocha - Przewodniczący Rady 
Gminy Cmolas, Krystyna Warzo-
cha - wieloletnia była sołtys wsi Ja-
godnik, Jakub Guźda - prezes OSP 
w Jagodniku oraz Eugeniusz Sudoł 
- komendant OSP w  Jagodniku 
wraz z  zastępem, na  których jak 
zwykle mogliśmy liczyć, że uatrak-
cyjnią nasz pobyt na Pikniku, po-
kazując ważny I  ciekawy zawód 
strażaka. Zaproszeni goście chętnie 
przekazali kilka słów dla całej spo-
łeczności informując o  ważnych 
planach inwestycyjnych w Jagodni-
ku. Podziekowania złożyły również 
Panie przewodniczące Rady Ro-
dziców przedszkola-Gabriela Bie-
leń i szkoły-Agnieszka Wiśniewska 
wraz z radami rodziców.

Głównym punktem Pikniku 
były występy dzieci w  programie 
artystyczno-tanecznym. Dzieci we 
współpracy z  paniami Magdaleną 
Wilk, Anetą Guźda, Emilią Bie-
la i Anną Łakomy pokazały swoje 

talenty muzyczne, taneczne i  ak-
torskie. Dziękujemy paniom za 
wysiłek włożony w przygotowanie 
dzieci do  występu przed publicz-
nościa. W dalszej części spotkania 
czekały na wszystkich takie atrak-
cje jak urządzenia rekreacyjne, 
zabawy z Dj Macio, popcorn, grill 
i  poczęstunek przy szwedzkim 
stole. Wszystkim organizatorom 
i  wspomagającym członkom ro-
dzin szkoły i przedszkola oraz sto-
warzyszenia bardzo dziękujemy 
i zapraszamy za rok.

Spotkanie zakończyło się 
wspólną krótką potańcówką. 
W  ten właśnie sposób świętowa-
liśmy wspólnie dzień rodziny. Or-
ganizatorzy dziękują wszystkim za 
liczne przybycie i dobra zabawę.

Dorota Terlaga, Dyrektor PiNSP 
w Jagodniku
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W dniu 1 czerwca 2021 
roku w  Szkole Podstawowej 
w  Trzęsówce obchodziliśmy 
Dzień Dziecka i  sportu. Im-
preza była współorganizowa-
na przez nauczycieli, rodziców 
i  piękną pogodę. Uczniowie 
w  miłej i  wesołej atmosferze 
przeżyli ten wyjątkowy dla 
każdego dzień. Wszyscy mo-
gli korzystać z  przygotowa-
nych przez rodziców atrakcji 
w postaci trampolin, dmucha-
nych zjeżdżalni, poczęstunku 
oraz uczestniczyć w  quizie 
wiedzy, konkursie plastycz-
nym i konkurencjach sporto-
wych przygotowanych przez 
nauczycieli. Najważniejsza 
w tym dniu była zabawa a nie 
sam wynik. Pomimo rekre-
acyjnego charakteru impre-
zy dzieci z  wielkim zapałem 
i  zaangażowaniem „walczy-
ły” o  zwycięstwa. Najmłod-
si uczniowie rywalizowali 
w konkursie plastycznym po-
legającym na wykonaniu pla-
katu chodnikowego, którego 
tematem były „Dziecięce ma-
rzenia” oraz konkurencjach 
sportowych takich jak: mecz 
w  dwa ognie, kręcenie kół-
kiem hula hop oraz strzał 
na  bramkę. Starsi uczniowie 
uczestniczyli w quizie wiedzy 
oraz meczach w  piłkę noż-
ną i  w  dwa ognie. Zmagania 
sportowe zakończył turniej 
łuczniczy, w  którym swoje 
umiejętności sprawdziło bli-
sko 40 uczniów. Tego dnia 
wszyscy byli wygrani. Uczest-
nicy zmagań zostali docenie-
ni i nagrodzeni, a dodatkowo 
najlepsi w  swoich konkuren-
cjach klasy i uczniowie otrzy-
mali dyplomy, puchary 
i wspaniałe nagrody.

www.zs.trzesowka.org

TRZĘSÓWKA Dzień dziecka i sportu
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

Dzień Matki i Ojca

Dzień Matki i  Ojca to jeden 
z  najpiękniejszych dni w  roku. 
Z tej okazji w Szkole Podstawowej 
w  Ostrowach Baranowskich, od-
była się uroczysta akademia upa-
miętniająca ten szczególny dzień, 
święto, które na  stałe wpisało się 
w  kalendarz uroczystości szkol-
nych.

„Mamo, Tato kochamy Was” 
to hasło przewodnie tegorocznych 
obchodów Dnia Matki i  Ojca. 
Jak co roku w  jego przygotowa-
nie zaangażowane były wszyst-
kie dzieci. Uczniowie recytowali 
wiersze, śpiewali piękne piosenki, 
w  których wyrazili swoją miłość 
i wdzięczność za matczyną i ojcow-

ską dobroć, cierpliwość, za serce, 
które tak wiele rozumie i tak wspa-
niale wybacza. Składali piękne ży-
czenia swoim mamom i  tatusiom. 
Na koniec uczniowie klasy I-III 
zatańczyli dwa tańce przygotowane 
w  ramach zajęć teatralno- tanecz-
nych.

SP Ostrowy Baranowskie

PORĘBY DYMARSKIE Kochanym Mamom w dniu Ich święta
Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
samych w życiu chwil radości,
żadnych smutków, trudów, łez,
niech się spełni to, co chcesz! 

26 maja to najpiękniejszy dzień 
w roku – Dzień Matki. Dzieci z od-
działu przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w  Porębach Dymar-
skich, także postanowiły uczcić to 
święto. Niestety, nie mogły zaprosić 

Rodziców do szkoły, ale pod okiem 
swojej wychowawczyni przygoto-
wały piękny występ dla bliskich. 
Dzieci z  dużym zaangażowaniem 
zaprezentowały swoje możliwości 
recytatorskie i  wokalne. Przygo-

towały również pomysłowe laurki 
(także w  języku angielskim), któ-
re już w  domu wręczyły Mamom. 
Jesteśmy przekonani, że całusom 
i uściskom nie było końca.

SP w Porębach Dymarskich
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CMOLAS

„Mama i Tata - najpiękniejsze słowa świata” - Dzień 
Rodziny w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

Rodzice to najważniejsze osoby 
w życiu każdego dziecka. I odwrot-
nie – dziecko to światło i szczęście 
w  życiu każdej mamy i  każdego 
taty. By dać wyraz tym wszystkim 
uczuciom przedszkolaki świętowa-
ły Dzień Mamy i Dzień Taty w ra-

mach wspólnego Dnia Rodziny, 
który odbył się 16 czerwca. Jak co 
roku dla wszystkich przedszkola-
ków było to święto, przed którym 
z  wielkim zaangażowaniem przy-
gotowywały występy dla swoich 
ukochanych rodzin. Dzieci za-
prezentowały swoje umiejętności 
wokalne, recytatorskie i  taneczne. 
Jednak to nie był koniec niespo-

dzianek. Każda mama i każdy tata 
otrzymali, własnoręcznie przygo-
towane przez dzieci prezenty - por-
trety oraz breloki do kluczy. Dzień 
pełen był uśmiechów, wzruszeń 
i  radości. Wszystkim Rodzicom 
życzymy jeszcze raz wszystkiego 
dobrego.

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Dzień Mamy i Taty

„Jest jedna miłość, która nie liczy 
na wzajemność, nie szczędzi o� ar, 
płacze a przebacza, odepchnięta 
wraca – to miłość macierzyńska."

Józef Ignacy Kraszewski
Święto Mamy i  Taty to z  pew-

nością jedno z  najpiękniejszych 
świąt w roku. Matka – to synonim 
miłości i dobra, ciepła rodzinnego 
i  szczęścia, przywiązania, przyjaź-
ni i wiary w to wszystko, co piękne 
i szlachetne. Tata - silny, odważny, 
mężny, prawdziwy gentelman, do-
skonały kompan do  zabawy, roz-
mowy i wspólnego majsterkowania. 
W dniu 28.05.2021 r. w Szkole Pod-
stawowej w  Ostrowach Tuszow-
skich obchodzono wspólne święto 
Mamy i Taty. Akademia rozpoczęła 
się od występu klasy II i  III, które 
przygotowała Pani Alicja Bańka, 
ich piękny występ łączył nie tylko 
zdolności muzyczne i  recytator-
skie ale również aktorskie i zakoń-
czył się odśpiewaniem „Sto lat” 
dla wszystkich przybyłych gości. 
Następnie wystąpiła klasa I  którą 

przygotowała Pani Danuta Gacek. 
Pierwszaki, cudownie przygoto-
wały wiersze oraz piosenki czym 
zachwyciły Rodziców. Na koniec 
wystąpiła klasa „0”, którą przygo-
towała Pani Dorota Maziarz. Prze-
niosła ona przybyłych gości w świat 
baśni i bajek. Dzieci zaprezentowa-
ły inscenizację słowno-muzyczno 

- ruchową. Atmosfera uroczystości 
była wspaniała. Akademia zakoń-
czyła się złożeniem życzeń przez 
Panią Dyrektor dla wszystkich 
Rodziców oraz obdarowaniem ich 
przez dzieci wykonanymi w szkole 
i przedszkolu upominkami.

SP w Ostrowach Tuszowskich
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CMOLAS Dzień Mamy, Taty i Dziecka
W niedzielę 6 czerwca 2021 

roku w  Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie odbył się pięk-
ny koncert z  okazji Dnia Mamy, 
Taty i Dziecka. W tym dniu na sce-
nie w  kolorowych strojach, zapre-
zentowała się grupa wokalna oraz 
zespoły taneczne działające w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie. Grupa wokalna działa 
pod kierunkiem Pani Marioli Szy-
puła, a  tworzą ją: Amelia Janus, 
Lena Janus, Klaudia Kosiorowska, 
Joanna Sera� n, Joanna Szpyt, Wik-
toria Wilk. Dziewczyny wspólnie 
zaśpiewały utwory pt.„ Co ty na to”, 
„Co mi Panie dasz” oraz „Co się 
stało z  mamą”. Choreografem ze-
społów tanecznych jest Pani Marta 
Nycek – Kaczor. Podczas koncer-
tu zespół taneczny Motyw Mini 
w składzie: Kalina Błąd, Lena Cza-

chor, Maja Skiba, Maja Słowiak, 
Luiza Wit oraz zespół taneczny 
Motyw I w składzie: Milena Bugno, 
Barbara Jadach, Wiktoria Kosio-
rowska, Aleksandra Lewandow-
ska, Aleksandra Margańska, Kinga 
Mokrzycka, Nina Nazimek, Hia-
cynta Rozmus, Daria Wójcik, Maja 
Gul, Wiktoria Pięta zaprezentował 
układ do piosenki „Mam tę moc”, 
utwór z bajki Kraina Lodu. Motyw 
I  zatańczył w  tym dniu również 
układ do piosenki pt. „Nie bój się 
chcieć”. Natomiast tancerki z  gru-
py Motyw II zaprezentowały się 
tańcząc układ, pt. „ Sing sing sing”. 
Najstarsza grupa taneczna Motyw 
III, do  którego należą: Amelia Ja-
nus, Kamila Kosiorowska, Klaudia 
Kosiorowska, Iwona Micek, Wikto-
ria Wilk zatańczyły do piosenki pt. 
„Mistress of Evil”, utwór ze ścieżki 

dźwiękowej do � lmu „Czarownica 
2”. Uwieńczeniem występów grupy 
wokalnej i  zespołów tanecznych 
była wspólnie zaśpiewana piosenka 
� nałowa Majki Jeżowskiej pt. „A ja 
wolę moją mamę”. Po tak wspania-
łych występach na twarzach rodzi-
ców widać było wzruszenie oraz 
dumę ze swoich pociech. Podczas 
uroczystości Wójt Gminy Cmo-
las Pan Eugeniusz Galek, złożył 
życzenia Wszystkim Rodzicom 
i Dzieciom z okazji ich wspólnego 
świętowania oraz podarował kosz 
słodyczy. Na zakończenie, zgroma-
dzoną publiczność rozweselał ko-
lorowy i zabawny Klaun Fred. 

Relacja z koncertu dostępna jest 
na FB SOK Cmolas.

SOK Cmolas
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CMOLAS Grupa plastyczna SOKusie
SOKusie – to nowa nazwa dzie-

cięcej grupy plastycznej działają-
cej od  2008  r. w  Samorządowym 
Ośrodku Kultury w  Cmolasie. 
Skład uczestników zmienia się 
z  przypływem ich lat, natomiast 
w  minionym roku szkolnym była 
to grupa dziewczynek w  wie-
ku od  7 do  12 lat, które wspólnie 
uzupełniały się podczas pracy ar-
tystycznej z  mottem: „Czas spę-
dzony na zajęciach, to czas dla nas 
i  naszych pasji”. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu powstały liczne, 
różnorodne prace. 

Basia, Julia i  Wiktoria to naj-
młodsze uczestniczki zajęć, które 
realizując swoje ciekawe pomysły 
rozwijały same siebie oraz cała gru-

pę, zaskakując artystycznymi pro-
jektami.

Nieco starsza uczestniczka Na-
talia odkryła na  nowo technikę 
akwareli. Akwarela na mokro i su-
cho oraz z  użyciem kredek akwa-
relowych, w  wykonaniu Natalii, 
rozwinęło wielką przygodę. Prace 
Natalii charakteryzują się niespo-
tykaną precyzją i  z  góry zaplano-
wanym efektem. 

„Odkryciem podczas zajęć była 
samodzielna praca Ani Kudelskiej 
uczennicy klasy 4 SP w Cmolasie. 
Jej realizacje powstają na telefonie 
komórkowym i  są wynikiem wie-
logodzinnej pracy. Fakt ten wska-
zuje na  to, że uczennica klasy 4 
wykracza już poza ramy programu 

nauczania. Jej samorozwój jest bu-
dujący i  rokujący wielkie nadzieje 
na  przyszłość dla Polskiej Gra� ki 
komputerowej. Ania doskonale 
radzi sobie z  zadaniami abstrak-
cyjnymi i  zajęciami manualnymi, 
które realizowano podczas spo-
tkań. Ania potra�  słuchać i wycią-
ga wnioski. Poszukuje odpowiedzi 
na  swoje pytania. Jej prace na  pa-
pierze posiadają wyraźny silny cha-
rakter”- cyt. K.Cesarz Instruktor 
plastyki. 

Fotrelacje z zajęć oraz prezenta-
cję prac Ani można zobaczyć na FB 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Cmolasie.

SOK Cmolas

CMOLAS Amelia i Zuzanna laureatkami 
ogólnopolskiego konkursuAmelia Małek i  Zuzanna Szo-

stak to uczennice klasy VIII B, któ-
re wzięły udział w  ogólnopolskim 
konkursie Sejm Dzieci i Młodzieży 
2021 roku i  zostały laureatkami. 
Według regulaminu w  konkur-
sie mogli wziąć udział uczniowie 
polskich szkół podstawowych 
i średnich w wieku od 13 do 18 lat. 
Tematem wiodącym było: Śladami 
kardynała Stefana Wyszyńskiego 
– w  poszukiwaniu drogowskazów 
we współczesnym świecie według 

wartości i  ideałów Prymasa Ty-
siąclecia.  Należało zastanowić się 
i przedstawić, w  jaki sposób moż-
na wykorzystać nauki kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w  obecnej 
rzeczywistości w  odniesieniu 
do swojego życia, rodziny, społecz-
ności lub miejsca zamieszkania. 
Uczennice nagrały � lm i zamieści-
ły go na  kanale YouTube. Przed-
stawiły w nim najistotniejsze fakty 

z życia S. Wyszyńskiego, szczegól-
nie zwracając uwagę na zaangażo-
wanie kardynała w duszpasterstwo 
młodzieży oraz przesłania Pryma-
sa Tysiąclecia. Wykazały się przy 
tym pomysłowością, pracowitością 
oraz talentem dziennikarskim, za 
co zostały docenione i znalazły się 
wśród najlepszych z  całej Polski. 
Gratulacje dla Amelii i Zuzanny!

SP w Cmolasie
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Art. Passion
2020-2021

Niespodziewanie zostałam za-
proszona do  prowadzenia zajęć 
z  grupą plastyczną Art Passion, 
działającą już od  10 lat w  SOK 
w  Cmolasie w  listopadzie 2020 
roku.

Jak wiemy, do  tej pory zajęcia 
z  grupą Art Passion prowadziła 
wspaniała instruktorka i  artystka 
Pani Renata Krakowska, nauczy-
ciel a zarazem wspaniały pedagog. 
Pandemia wywróciła wszystko 
do  góry nogami. Strach, niepew-
ność i niewiadoma jutra zatrzymał 
na chwilę spotkania grupy. Jednak 
historia nie zna pustki a czas biegł 
nieubłaganie. 

Wbrew wszystkiemu, Pani Edy-
ta Kus Mokrzycka zdecydowała się 
na reaktywowanie zajęć grupy Art 
Passion w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Cmolasie. 

Wspaniałe uczestniczki zajęć 
już na pierwszy rzut koka okazały 
się bardzo doświadczone i  kom-
petentne w  realizacji działań ar-
tystycznych. Od dziesięciu lat 
nieustannie realizowały swoje pa-
sje i  rozwijały swe zdolności. Pani 
na  pierwszych spotkaniach wspo-
minały pracę z Renata Krakowską, 
Marcinem Luberą i  ich powstałe 
z  nimi prace artystyczne, które 
można podziwiać w SOK w Cmo-
lasie. Dzieła te nieustannie budzą 
zachwyt i podziw u odbiorców. 

Prowadzone zajęcia od  listopa-

da 2020 roku z grupą Art Passion 
z nowym instruktorem rozpoczęły 
się od  rozmów i  propozycji zajęć, 
których było sporo od  listopada 
do czerwca.

W czerwcu 2021 roku podsu-
mowując wspólnie spędzony czas 
mogę powiedzieć: To był dla nas 
wspaniały czas, wypełniony arty-
stycznymi wyzwaniami. 

Podczas zajęć podjęto próby 
wykonania silikonowego odlewów 
drobnych rzeźb ceramicznych, 
dekorowano świece, wypalano 
w  drewnie i  farbowano lakierem 
szkło użytkowe. Jednym z  kolej-
nych wyzwań stało się opanowanie 
techniki akwareli. Powstałe prace 
pt. ,,Kwiaty” zostaną zaprezen-
towane już niedługo na  fB SOK 
CMOLAS w  prezentacji multime-
dialnej.

Panie w  tych trudnych mie-
siącach spotykały się regularnie. 
Dzięki temu powstała wystawa eks-
ponowana w Kościele para� alnym 
w  Cmolasie ,,Droga Krzyżowa”. 
Czternaści stacji drogi krzyżowej 
w  formacie A  3, zostało wykona-
nych starą techniką w  stylu wy-
cinanki żydowskiej przy użyciu 
nożyka introligatorskiego. Była to 
bardzo pracochłonna realizacja, 
wymagająca precyzji i  skupienia 
od artysty. Panie z Art Pasion Ma-
ria Wilk, Bronisława Prokopiec, 
Marią Sera� n, Kazimiera Zagroba, 

Halina Pycior Kusik oraz Katarzy-
na Cesarz zaprezentowały swo-
je wycinanki podczas Wielkiego 
Tygodnia, dzięki uprzejmości ks. 
Proboszcza i  zaangażowaniu pra-
cowników i Dyrekcji Sok w Cmo-
lasie. 

W tym samym czasie w  zaci-
szu domowego miru, powstawała 
galeria w  Porębach Dymarskich 
w  domu Pani Haliny Pycior Ku-
sik. Grupa Art. Passion odwiedziła 
w maju 2021 r. Galerię ikon u Pani 
Haliny. Miejsce stworzone przez 
Panią Halinkę, według mnie jest 
kolejną atrakcją turystyczną Gmi-
ny Cmolas i  Powiatu Kolbuszow-
skiego. 

Wspaniałe otoczenie oraz prze-
miła atmosfera sprzyjają odwie-
dzinom tego miejsca. Prywatna 
Galeria Pani Haliny to, spełnienie 
marzeń nie jednego artysty. Pani 
Halinie udało się to w  tym roku. 
Wspaniałe obrazy budowane 
na bazie wiedzy o ikonach, mody-
� kowane na potrzeby serca i czasu. 
Począwszy od  oblicza Chrystusa, 
Matki Bożej, Wszystkich Świętych 
po tematy zwierząt i kwiatów. Ob-
razy malowane czasami w  sposób 
rustykalny nadają niepowtarzal-
ny charakter jej obrazom. Galeria 
jednocześnie jest pracownią Pani 
Haliny, która za przykładem swojej 
siostry Kazimiery Zagroby, swoją 
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przygodę z  malarstwem ikon roz-
poczęła od 2017 roku. 

Kazimiera Zagroba swoją ga-
lerię ma już od 10 lat w Centrum 
Cmolasu. Znamy jej obrazy z wielu 
wystaw i  � lmów, wywiadów i  re-
portaży TVP3 Rzeszów. Pani Kazi-
miera ma bardzo bogaty dorobek, 
którym dzieliła się z nami na coty-
godniowych spotkaniach grupy. 

Bardzo ciekawą postacią w Gru-
pie jest Pani Maria Wilk, radosna 
i  pełna optymizmu Cmolasian-
ka. Zaangażowana w  działalność 
zespołu Ludowego Cmolasianie. 
Mało kto wie, bo Pani Maria jest 
bardzo skromna, że jej dom zapeł-
niony jest jej pracami. Kocha robić 
kwiaty z bibuły, z materiału, wstą-
żek, płatków dostępnych w  skle-
pach Art Deco. 

Wspaniale odnalazła się też 
w  technice wycinanki żydowskiej 
i  akwareli realizując projekty we-
dług własnych pomysłów przy 
wsparciu wspaniałej wnuczki, któ-
ra też wykazuje ogromny talent. 

Pani Maria Sera� n odkryła 
podczas zajęć swój talent manual-
ny do  precyzyjnych papierowych 
konstrukcji dekoracyjnych gwiazd 
Bożonarodzeniowych, do  kompo-
zycji na stół jak i inne Panie, potra-
� ła cierpliwie i dokładnie układać 
serwetki, by stół rodzinny wyglą-
dał bajecznie. Pani Maria nie ukry-
wa, że wycinanka żydowska stała 
się jej wyzwaniem artystycznym. 
Potwierdzam, pani Maria podej-
mując wybrane tematy nie bała się 
i  nie boi się stawiać sobie bardzo 
wysoką porzeczkę. Drobne czasa-
mi niewykonalne elementy wyci-
nane są przez Panią Marię z wielka 
wirtuozerią. Kolejnym odkryciem 
dla mnie w  Pani Sera� n jest też 
umiejętność szybkiego uczenia się 
nowych technik i  wielkiego zaan-
gażowania. Malowane akwarelą 
maki i magnolie mają w sobie życie 
a zarazem duch ulotności. 

Bronisława Prokopiec, liderka 
grupy i  człowiek zaangażowany 
w życie Gminy, jest wszechstronnie 

utalentowana. Bardzo pracowi-
ta i  wrażliwa, dobra uśmiech-
nięta i  bardzo życzliwa dla 
wszystkich. Zachwyciła mnie 
też swoim zaangażowaniem, 
w  techniki plastyczne i  ma-
larskie. Z  naszych wspólnych 
rozmów i  prezentacji swoje-
go dorobku, wynika, że Pani 
Bronisława równie dobrze 
mogłaby otworzyć swoja Ga-
lerią. Orientuje się doskonale 
w  technikach malarskich i  ry-
sunkowych. Tradycje ludowe 
nie są też jej obce. Grupa Art 
Passion wiele czerpie z  jej do-
świadczenia. Osobiście podzi-
wiam prace Pani Bronisławy 
w  technice wycinanki żydow-
skie i akwareli. Sama poszuku-
je i sama projektuje wiele prac 
dzieląc się z nami swoimi wzo-
rami gra� cznymi. 

Pani Bogumiła Bąk dała 
się poznać nam, jako osoba 
poszukująca swojej drogi ar-
tystycznej wypalając wzory 
w  drewnie, sama rozpoczęła 
drążenie tematu - podstaw pi-
rogra� i. Zdolna manualnie, 
wrażliwa na  kolor i  kompozy-
cję oraz otwarta na nowe tren-
dy w  sztuce, jak inne panie 
na bieżąco jest z wieloma pro-
gramami tzw. Tutorialiami.

Podsumowując czas spę-
dzony wspólnie grupy Art 
Passion, podczas trwającej 
pandemii, można powiedzieć, 
że spotkania w grupie, wyzwo-
liły wielki potencjał i pomogły 
nam przetrwać odizolowa-
nie społeczne. Grupa mimo, 
że na  czas wakacji zawiesiła 
swoje spotkania, to w  zaciszu 
domów, każda z Pań przygoto-
wuje kolejne dzieło na jesienną 
wystawę. 

Wycinankę w stylu wycina-
ki żydowskiej, można oglądnąć 
w SOK w Cmolasie.

Katarzyna Cesarz Instruktor 
Art Passion w SOK Cmolas
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Daria Misiak: Znamy już wy-
niki Podkarpackiego Konkursu 
Twórczości Literackiej! Kasiu, 
przyjmij serdeczne gratulacje 
i podziękowania za promowanie 
naszej szkoły na  forum woje-
wództwa podkarpackiego. Jeste-
śmy dumni z  Twojego sukcesu. 
Dostrzegamy na  co dzień, że 
masz głowę pełną niezwykłych 
pomysłów, wielką wrażliwość 
i  niepowtarzalny sposób po-
strzegania świata. Opowiedz, co 
czułaś 1.06.2021 roku podczas 
uroczystego rozdania nagród, 
kiedy usłyszałaś werdykt profe-
sjonalnego jury i  dowiedziałaś 
się, że w doborowym gronie mło-
dych, zdolnych poetów zdobyłaś 
III miejsce w  X edycji Podkar-
packiego Konkursu Twórczości 
Literackiej “Gdy słowa dojrze-
wają”? Nadmieniamy, że uczest-
niczyło w niej 96 uczniów szkół 
podstawowych.

Katarzyna Ruman: W  moim 
sercu była wielka radość, satys-
fakcja i  zaskoczenie, że to właśnie 
moje wiersze zostały docenione.

D.M.: Prosimy o  kilka zdań 
o  tym konkursie: do  kogo był 
adresowany, kto był organizato-
rem…? 

K.R.: Konkurs był dedykowa-
ny uczniom klas VI – VIII, jednak 
dopuszczono też prace młodszych 
autorów, którzy rywalizowali ze 
starszymi kolegami i koleżankami. 
Organizatorem imprezy był Zespół 
Szkół im. ks. Stanisława Staszica 
w  Jeżowem, a  koordynatorem – 
pan Ryszard Mścisz. Obradom jury 
przewodniczyła pani Małgorzata 
Żurecka, prezes rzeszowskiego Od-
działu Związku Literatów Polskich. 

Patronat nad X Podkarpackim 
Konkursem Twórczości Literackiej 
„Gdy słowa dojrzewają” sprawo-
wał starosta niżański Robert Bed-
narz, rzeszowski Oddział Związku 
Literatów Polskich, ogólnopolski 
kwartalnik literacko – artystycz-
ny „Fraza” w  Rzeszowie oraz Sto-
warzyszenie Literackie „Witryna” 
w Stalowej Woli.

D.M.: Kto Cię zachęcił do udzia-
łu w tym przedsięwzięciu?

K.R.: Zmotywowała mnie moja 
nauczycielka języka polskiego – 
pani Halina Guściora.

D.M.: Co najczęściej jest źró-
dłem Twojej inspiracji?

K.R.: Inspirują mnie książki, 
które przeczytałam, ale także inne 
dzieła kultury i różne doświadcze-
nia życiowe. Nie czerpię pomysłów 
z  konkretnego źródła, staram się 
pisać pod wpływem chwili.

D.M.: Jakie są Twoje plany 
na przyszłość, co jest Twoim ży-
ciowym celem?

K.R.: Planuję rozwijać swoją 
życiową pasję, czyli pisanie wier-
szy. Naukę będę kontynuować 

w  liceum. Chciałabym nadal 
uczestniczyć konkursach literac-
kich o różnej tematyce i zdobywać 
laury. To mnie pozytywnie nakrę-
ca. Na razie nie mam sprecyzowa-
nych dalekosiężnych życiowych 
planów.

D.M.: Życzymy Ci wielu sukce-
sów przyśpieszających dojrzewa-
nie Twojego talentu literackiego 
i  spełnienia marzeń tkwiących 
w głębi Twego serca.

SP Cmolas

CMOLAS

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
o „X Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej”

wywiad z Katarzyną Ruman przeprowadziła Daria Misiak
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W dniu 10 czerwca 2021r. 
w  III Liceum Ogólnokształcącym 
w  Rzeszowie odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Podkarpackie-
go Dzieci w Piłce Ręcznej.

Drużyna chłopców Szkoły 
Podstawowej w  Cmolasie zdobyła 
I miejsce wygrywając w � nale z na-
stępującymi szkołami:
• Szkoła Podstawowa w  Rado-

myślu Wielkim
• Szkoła Podstawowa nr 14 

w Przemyślu
• Szkoła Podstawowa Sióstr Pija-

rek w Rzeszowie.
Naszą szkołę reprezentowa-

li uczniowie klasy sportowej z  6b 
w składzie;
• Augustyn Kacper 
• Augustyn Wojciech
• Halat Hubert
• Kiwak Szymon
• Litwin Michał

CMOLAS / RZESZÓW Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego w Piłce Ręcznej Dzieci

• Lubera Szymon
• Sera� n Maciej
• Urban Bartłomiej
• Wilczyński Nikodem

• Zagroba Kacper
• Zagroba Lucjan

Opiekun: Piotr Jóźwik

12 czerwca 2021 roku, w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie miało miejsce uroczy-
ste otwarcie wystawy malarstwa 
Luigi Priore, włoskiego artysty, 
malarza mieszkającego w  Cmola-
sie. Niezwykłe obrazy zgromadzo-
ne na  ekspozycji, zostały pięknie 
wyeksponowane i  stanowią swego 
rodzaju dokumentację drogi ma-
larskiej Autora, ponieważ powsta-
wały w  latach Jego młodości, aż 
do  czasów współczesnych. Więk-
szość tych prac została namalowa-
na w  Rzymie oraz Otranto, ale są 
także te, które powstały w  Cmo-

lasie. Podczas wernisażu licznie 
przybyli goście mogli podziwiać 
twórczość malarza przedstawiają-
cą naturę: drzewa, skały, wodę, lód 
oraz krajobrazy, które odzwiercie-
dlają emocjonalne stany człowieka. 
Warto było zatrzymać się na chwi-
le przy obrazach i  dać sobie czas 
do  namysłu nad ich treścią. Tego 
wieczoru w niezwykłej atmosferze 
nie zabrakło oklasków, ciepłych 
słów, kwiatów, podziękowań, gra-
tulacji i  dowodów uznania dla 
Artysty. Były dyskusje, rozmowy 

i  zwykłe towarzyskie pogaduchy. 
Całość poprzedzona została pre-
zentacją niedawno zrealizowanego 
przez Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w Cmolasie � lmu przybliżają-
cego sylwetkę Luigi Priore. 

Wystawę obrazów, pełnych eks-
presji i  wrażliwego wyczucia ko-
lorów można oglądać do  2 lipca 
2021r w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 
do 20.00 Zapraszamy.

SOK Cmolas

CMOLAS Wernisaż włoskiego malarza 
Luigi Priore



Wernisaż włoskiego malarza Luigi Priore


