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Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie.
Auguste Bekannte, filozof

ZŁOTE JUBILEUSZE...
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Złote Gody, to piękna, 50-ta 
rocznica ślubu, to święto, które wy-
maga odpowiedniej oprawy. 50-ta 
rocznica ślubu to jeden z  najbar-
dziej wzruszających momentów 
nie tylko dla Jubilatów, ale także dla 
całej rodziny. Dlatego najczęściej 
Złote Gody obchodzone są w wy-
jątkowo huczny sposób z masą pre-
zentów i niezapomnianych życzeń. 

19 par z  terenu gminy Cmolas 
w dniu 23 września 2021r. obcho-
dziło jubileusz wieloletniego poży-
cia małżeńskiego. To ważne święto 
- pięćdziesiąt lat w  małżeństwie - 
obchodzono w  sali widowiskowej 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Cmolasie.

Spotkanie poprowadził Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Ga-
lek, Sekretarz Gminy Cmolas Pan 
Marian Posłuszny oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w  Cmo-
lasie Pani Aneta Fryc.

W roku 1971 Urząd Stanu Cy-
wilnego w  Cmolasie zarejestrował 
60 ślubów, a do pięćdziesiątej rocz-
nicy ślubu wytrwało 19 par, które 
to zostały odznaczone medalami 
przyznanymi przez Prezydenta RP 
na wniosek USC w Cmolasie. Me-
dale te są jedynymi odznaczenia-
mi rangi państwowej nadawanymi 
przez Prezydenta, które otrzymać 
można wyłącznie we dwoje, jako 
nagrodę za wytrwałość w  miło-
ści i  wierności złożonej pół wie-
ku temu przysiędze małżeńskiej. 
Parom zostały wręczone kwiaty, 
skromny upominek i  list gratula-
cyjny od Pana Eugeniusza Galka, 
Wójta Gminy Cmolas oraz Posła na 
sejm RP Pana Zbigniewa Chmie-
lowca, który z  powodu pełnienia 
obowiązków służbowych nie mógł 
być obecny na uroczystości.

Wśród obecnych podczas tego 
wydarzenia gości nie zabrakło: 

przewodniczącego Rady Gminy 
Cmolas Pana Ryszarda Warzochy, 
Pani Edyty Kus-Mokrzyckiej Dy-
rektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w  Cmolasie, a  także soł-
tysów z  miejscowości, w  których 
mieszkają Jubilaci. 

Miłość, wierność i  uczciwość 
małżeńską ślubowaliście sobie 
dokładnie 50 lat temu. Tymi sło-
wami Pan Eugeniusz Galek za-
czął swoje przemówienie. Dziś, 
w  dniu Waszych Złotych Godów, 
wspominamy, jak przez te wszyst-
kie małżeńskie lata, najlepiej jak 
umieliście, wypełnialiście przy-
sięgę małżeńską. Zebraliśmy się 
dzisiaj – my, Wasze dzieci, wnuki 
i  prawnuki oraz przyjaciele - aby 
z  Wami świętować ten jakże za-
szczytny Jubileusz - Złote Gody 
małżeństwa. Cieszymy się, że z  tej 
pięknej i  ważnej okazji i  dzielimy 
z Wami radość z dobrego małżeń-
stwa, które tworzyliście. Ufamy, że 
wiele lat zgodnego wspólnego życia 

przed Wami. Życzymy Wam zdro-
wia, byście mogli dotrwać do kolej-
nych jubileuszy.

50-lecie ślubu to wspaniała 
rocznica. Szanowni Jubilaci, Wy 
najlepiej wiecie, że małżeństwo to 
nie tylko piękne, podniosłe i rado-
sne chwile, ale też dzielenie z drugą 
osobą trosk, smutków i nieszczęść. 
W  przysiędze małżeńskiej ślubo-
waliście, że będziecie ze sobą na 
dobre i  na złe - z  tej próby wy-
szliście zwycięsko. Nagrodą jest 
szczęście dzieci, uśmiech wnuków 
i  prawnuków oraz radość, którą 
możecie dziś dzielić z przyjaciółmi.

Dziś ożywają wspomnienia, 
wracają chwile i  obrazy, mieniące 
się swoistym blaskiem. Jak przy-
znają jubilaci i  ich rodziny, każdy 
jubileusz jest okazją do świętowa-
nia, ale Złote Gody to jubileusz nie-
zwykły. Jest symbolem wspaniałej 
miłości, wzajemnego szacunku, 
zrozumienia i przyjaźni.

Wszystkiego najlepszego - za-
służyliście przez swą miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską. 

Aneta Fryc, UG Cmolas

CMOLAS

Na drodze życia są światła i mroki, 
raz szczęście jasne, raz smutek głęboki.
Ale gdy razem się idzie we dwoje, łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.

W bieżącym roku, Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od-
znaczone zostały następujące pary małżeńskie z terenu gminy Cmolas:

1. Chmielowiec Wanda i Zygmunt - Cmolas
2. Flejszar Stanisława i Kazimierz - Cmolas
3. Gancarz Czesława i Zygmunt - Trzęsówka
4. Janus Krystyna i Stanisław - Cmolas
5. Jaromek Zofia i Michał - Ostrowy Baranowskie
6. Jeł Anna i Zbigniew - Trzęsówka
7. Macina Halina i Henryk - Ostrowy Baranowskie
8. Maciąg Maria i Czesław - Poręby Dymarskie
9. Magda Lucyna i Edward - Ostrowy Tuszowskie
10. Mokrzyccy Józefa i Józef - Cmolas
11. Nowiccy Zofia i Eugeniusz - Jagodnik
12. Posłuszni Zofia i Henryk - Hadykówka
13. Rachwał Maria i Czesław - Trzęsówka
14. Siębor Teresa i Jan - Poręby Dymarskie
15. Skiba Józefa i Józef - Ostrowy Baranowskie
16. Świst Bronisława i Jan - Ostrowy Tuszowskie
17. Trześniowscy Czesława i Stanisław - Cmolas
18. Wolak Czesława i Ryszard - Trzęsówka
19. Ziętek Zofia i Karol - Ostrowy Baranowskie

Złote Gody
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Ciągły i  dynamiczny rozwój 
miejscowości Cmolas; sołectw 
Cmolas i  Dąbrówka wymusza 
przeprowadzenie trudnej operacji 
zmierzającej do uporządkowania 
numeracji budynków. Systema-
tycznie zwiększająca się liczba bu-
dynków na terenie miejscowości 
Cmolas spowodowała trudności 
w  ustaleniu numerów dla nowo 
wybudowanych obiektów. Wystę-
pujące w  ostatnim czasie w  na-
szej miejscowości silne tendencje 
urbanistyczne, intensywna jed-
norodzinna zabudowa mieszka-
niowa, przekształcanie gruntów 
dotychczas używanych rolniczo 
w  tereny przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową, liczne po-
działy działek i  w  konsekwencji 
powstawanie nowych działek ewi-
dencyjnych spowodowały trudno-
ści administracyjne w  oznaczeniu 
nieruchomości numerami porząd-
kowymi według logicznego sche-
matu.

Coraz częściej zdarza się nie-
stety, iż do domów nie mogą tra-
fić służby ratunkowe (pogotowie, 
policja, straż pożarna), od których 
zależy bezpieczeństwo i  niejedno-
krotnie życie mieszkańców. Nada-
nie nazw ulic oraz uporządkowanie 
numeracji znacznie poprawi bez-
pieczeństwo oraz ułatwi porusza-
nie się po miejscowości, nie tylko 
osobom przyjezdnym ale głównie 
obsłudze karetek pogotowia oraz 
obsłudze przesyłek kurierskich, 
którzy nie znają topografii terenu.

Nadanie nazw ulic wiąże się ze 
zmianą numeracji budynków. Jest 

to przedsięwzięcie wymagające ze 
strony gminy zaangażowania środ-
ków finansowych oraz zasobów 
ludzkich, gdyż niektóre zmiany 
będą dokonywane przez admini-
stracje z  urzędu (zameldowanie, 
zmiany w  deklaracjach: o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i  podat-
kowych w gminie). Także po stronie 
mieszkańców i podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą 
zaistnieje konieczność dokonania 
różnych zmian administracyjnych. 
Dlatego też tego rodzaju działania, 
choć są bardzo potrzebne, mu-
szą być dokonane, w przypadkach 
obiektywnie uzasadnionych.

Dokonywanie zmian adresu jest 
zwolnione z opłat dla mieszkańców 
w ramach funkcjonowania admini-
stracji, nie mniej jednak z wprowa-
dzeniem nazw ulic mogą pojawić 
się mniej lub bardziej czasochłon-
ne utrudnienia lub czynności do 
wykonania (np. poinformowanie 
niektórych instytucji i podmiotów 
o tym fakcie).

W związku z  wprowadzeniem 
nazw ulic na mieszkańcach mogą 
ciążyć następujące utrudnienia lub 
czynności:

1.  Urząd Skarbowy – osoby 
fizyczne nie prowadzące działalno-
ści gospodarczej zgłaszają zmianę 
przy najbliższym kontakcie z urzę-
dem skarbowym, np. przy skła-
daniu zeznania podatkowego za 
2021r. podając nową nazwę ulicy. 
Można także wypełnić zgłoszenie 
aktualizacyjne ZAP-3. Czynności 
są bezpłatne.

2.  Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych – osoby pobierają-
ce świadczenia powinny zgłosić 

zmianę danych adresowych na od-
powiednim wniosku lub w dowol-
nej formie. Wniosek można złożyć 
osobiście lub przez pełnomocni-
ka, za pośrednictwem poczty lub 
w  formie dokumentu elektronicz-
nego. W  przypadku pracowników 
czynności te wykonuje pracodawca 
wnioskodawcy.

3.  Centralna Ewidencja 
i  Informacja o  Działalności Go-
spodarczej – przedsiębiorca jest 
zobowiązany złożyć wniosek 
o zmianę wpisu do CEIDG w naj-
bliższym urzędzie gminy osobiście, 
listem poleconym lub on-line. Na-
tomiast w  Urzędzie Skarbowym 
należy wypełnić wniosek CEIDG-1 
osobiście , pocztą lub elektronicz-
nie.

Wszelkie czynności wykonywa-
ne w CEIDG są bezpłatne.

4. Dostawca gazu – zmiana 
adresu nastąpi na podstawie wyka-
zu mieszkańców przesłanego przez 
urząd bez konieczności indywidu-
alnego przepisywania umów.

5. Dostawca energii elek-
trycznej - na wniosek zaintere-
sowanego lub zmiana może to 
nastąpić tak jak w  przypadku 
PGNiG.

6.  Banki – należy zgłosić 
zmianę adresu osobiście.

W przypadku innych doku-
mentów lub instytucji:
• Dowody osobiste – posiadacz 

dowodu osobistego wydanego 
według starego wzoru, nie ma 
obowiązku wymiany dowodu 
na nowy. Nowe dowody nie 
posiadają już adresu zameldo-
wania.

• Paszporty – zmiana nazwy 

CMOLAS

Informacja dla mieszkańców Cmolasu 
dot. zaprojektowania przebiegu ulic w miejscowości 

Cmolas wraz z wykonaniem przenumerowania numeracji 
adresowej nieruchomości pod kątem ewentualnej 

realizacji przedsięwzięcia
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ulicy nie wpływa również na 
konieczność wymiany pasz-
portów, gdyż paszport nie za-
wiera adresu właściciela.

• Prawa jazdy – nowe nie za-
wierają adresu natomiast stare 
z  adresem nie wymagają wy-
miany.

• Dowód rejestracyjny - zmiana 
adresu nie powoduje obowiąz-
ku wymiany dowodu na nowy, 
jedynie w przypadku sprzedaży 
samochodu.

• Dokumentacja geodezyjno-

-kartograficzna (ewidencja 
gruntów) w  Starostwie Po-
wiatowym – z urzędu w trybie 
czynności materialno-tech-
nicznych.

• NFZ – płatnik składek w  wy-
jątkowych sytuacjach składa 
oświadczenie o zmianie adresu 
zamieszkania. W  przypadku 
pracowników- sprawy załatwia 
pracodawca. Czynności te są 
bezpłatne.

• KRUS – zmiana na wniosek 
lub w  przypadku pozytywnej 

opinii kierownika placówki 
w  Kolbuszowej na podstawie 
bazy adresowej otrzymanej 
z urzędu.

Chcielibyśmy jednocześnie 
podkreślić że pracownicy Urzę-
du Gminy i GOPSU w przypadku 
dokonywania przenumerowania 
adresów w  sołectwie będą zobo-
wiązani do udzielenia wszelakiej 
niezbędnej pomocy wszystkim 
mieszkańcom, szczególnie zaś oso-
bom starszym .

M.P.

Spójna, dobrze rozwinięta 
i w pełni wyposażona infrastruktu-
ra drogowa to jeden z ważniejszych 
aspektów rozwoju gospodarczego, 
które oddziaływają na komfort 
i jakość życia mieszkańców. Nie od 
dziś wiadomo jak ważny jest do-
bry i  sprawny dojazd dla każdego 
mieszkańca. Dlatego więc dla sa-
morządów jednym z  kluczowych 
priorytetów jest tworzenie w pełni 
rozwiniętej sieci dróg wykorzy-
stując kompleksowe i  nowoczesne 
rozwiązania wspierające rozbudo-
wę i  modernizację istniejącej in-
frastruktury drogowej tj. budowa 
i  modernizacja dróg, chodników 
czy oświetleń. W  naszej gminie 
obecnie prężnie realizujemy w/w 
inwestycje. Tak, więc w trakcie re-
alizacji jest chodnik w  Ostrowach 
Tuszowskich przy drodze powiato-
wej nr 1 162 R Mielec – Rzochów 
– Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – 
Podtrąba na odcinku 360 m. W ra-
mach zadania zostanie wykonany 
chodnik o szerokości użytkowej 2, 
0 m z  kostki betonowej gr. 6 cm, 
ograniczony krawężnikiem 15x30 
na ławie betonowej oraz z  obrze-
żem 8x30 cm. Ponadto zostaną 
wykonane zjazdy indywidulane 
o  nawierzchni z  kostki brukowej 
gr. 8 cm. Planowane odwodnienie 
powierzchniowe poprzez projekto-
wane wypusty deszczowe, następ-

nie do rowu krytego wykonanego 
z  rur PP DN400 na długości 261, 
5 m z  włączeniem do istniejącego 
rowu krytego. Planowana wartość 
to 199.890, 23 zł. Następną inwe-
stycja będąca na etapie wykonania 
jest budowa oświetlenia w  miej-
scowości Ostrowy Tuszowskie 
i Ostrowy Baranowskie. Inwestycja 
ta obejmuje lokalizacje dwudzie-
stu jeden słupów energetycznych 
wraz z oprawami oświetleniowymi 
typu ECO-N 75W. Budowa linii 
napowietrzno-kablowej oświetle-
ni ulicznego jest wykonana na 
długości około 1100 mb. Wartość 
inwestycji: 68.673, 35 zł. Nowe 
oświetlenie znacząco poprawi kwe-
stię bezpieczeństwa a  także pozy-
tywnie wpłynie na komfort jazdy. 

Ponadto w  najbliższym, cza-
sie zostanie oddana do użytku 
odremontowana droga dojazdowa 
w  miejscowości Cmolas, na którą 
Gmina Cmolas otrzymała dofi-
nansowanie z  Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w kwocie 65 000 
złotych. W  ramach wykorzystania 
przyznanych środków pieniężnych 
wykonana zostanie modernizacja 
drogi dojazdowej zlokalizowanej 
na działce nr ewid. 3217 w  miej-
scowości Cmolas o długości 560mb 
poprzez utwardzenie stabilizujące 
nawierzchnię drogi. Dotychczaso-
wo droga posiadała nawierzchnie 

zdegradowana, liczne wyboje i ko-
leiny. Częściowo porośnięta trawą 
z wyraźnie zaznaczonymi wzdłuż-
nymi bruzdami powstałymi na 
skutek spływu wód opadowo-roz-
topowych. Zakres zadania obej-
muje wykonanie podbudowy oraz 
nawierzchni z tłucznia na odcinku 
i szerokości 3,5m, z uzupełnieniem 
poboczy z gruntu rodzimego wraz 
z korytkami ściekowymi. Całkowi-
ty koszt zadania wynosi 102.028, 
50 zł. 

UG Cmolas

GMINA CMOLAS Infrastruktura drogowa 
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GMINA CMOLAS Instalacje fotowoltaiczne w Gminie 
Cmolas W poprzednim wydaniu kwar-

talnika Panoramy wspominaliśmy 
o  dofinasowaniu, które otrzymała 
Gmina Cmolas ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych na panele fotowoltaiczne 
w kwocie 700 000 zł. Dla przypo-
mnienia planowane przedsięwzię-
cie dotyczy instalacji elektrowni 
słonecznych lokalizowanych na bu-
dynkach użyteczności publicznej. 
Bez zbędnej zwłoki już w sierpniu 
zostały ogłoszone przetargi na wy-
bór wykonawcy. Przetarg został 
podzielony na 3 części:
• Część 1 - wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych na obiektach 
Gminy Cmolas dotyczy Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Od-
padów, Oczyszczalni Ścieków 
w  Cmolasie, Samorządowego 
Ośrodka Kultury w  Cmolasie 
i  Urzędu Gminy w  Cmolasie. 
Do przetargu wpłynęło cztery 
oferty, z  których najkorzyst-
niejsza była firmy Ress-Inwe-

stycje Sp. z  o.o. z  Przeworska 
na kwotę 262 597,60 zł.

• Część 2 - wykonanie instalacji 
fotowoltaicznych na obiektach 
Gminy Cmolas dotyczy Szko-
ły Podstawowej w  Jagodniku, 
Szkoły Podstawowej w  Trzę-
sówce, Szkoły Podstawowej 
w  Ostrowach Tuszowskich 
i Szkoły Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich. Do prze-
targu wpłynęło cztery oferty, 
z  których najkorzystniejsza 
była firmy BIPV System Sp. 
z o.o. z Rzeszowa na kwotę 292 
767,48 zł. 

• Część 3 - wykonanie instala-
cji fotowoltaicznych na obiek-
tach Gminy Cmolas dotyczy 
Szkoły Podstawowej w  Hady-
kówce, Szkoły Podstawowej 
w Porębach Dymarskich, prze-
pompowni wody w  Cmolasie 
i  Hadykówce. Do przetargu 

wpłynęło siedem ofert, z  któ-
rych najkorzystniejsza była 
firmy z  OBO ENERGY Sp. 
z o.o. z Rzeszowa na kwotę 254 
563,35 zł. 

We wrześniu nastąpiło zawarcie 
umowy z wybranymi wykonawca-
mi i tym samym został zakończony 
etap postępowania przetargowe-
go. Termin rozpoczęcia inwestycji 
planowany jest na przełomie wrze-
sień/październik natomiast zakoń-
czenie w połowie grudnia. 

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

17 i 18 sierpnia b.r. Gminę 
Cmolas odwiedził mobilny 
punkt szczepień tak zwany 
szczepionkobus. Inicjatorem 
akcji jest wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart, a  partne-
rami lokalne samorządy oraz 
AUTOSAN sp. z  o. o. Trasa 
szczepionkobusa, który ma 
za zadanie trafić do wszyst-
kich gmin województwa pod-
karpackiego rozpoczęła się 
w  Ostrowach Tuszowskich 
od powiatu kolbuszowskie-
go, jako że ma on najniższy 
poziom zaszczepienia wśród 
mieszkańców. Szczepienia 
odbywały się w specjalnie do-
stosowanym do tego celu auto-
busie. Chętni mogli skorzystać 
z preparatów dwóch firm: Pfi-
zer oraz Johnson&Johnson.

GMINA CMOLAS Szczepionkobus w Gminie Cmolas
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O pozytywnym wpływie ru-
chu na nasze zdrowie i  samo-
poczucie nie trzeba nikogo 
przekonywać.  Ostatnim czasem 
obserwujemy, że siłownie ze-
wnętrzne zyskują coraz większą 
popularność, jako uzupełnienie 
placów zabaw dla dzieci czy obiek-
tów sportowych. Dużą zaletą takich 
siłownie jest przede wszystkim, 
że są to miejsca ogólnodostępne, 
darmowe i  otwarte całodobowe. 
Ponadto trening na świeżym po-
wietrzu daje nam wiele możliwości 
spędzania wolnego czasu, ale rów-
nież poprawia kondycję, koordy-
nację ruchową i krążenie krwi i co 
ważne pomaga usunąć stres.

Nowa siłownia, która powstała 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
w Trzęsówce oferuje szeroki zakres 
sprzętów i maszyn, które mają róż-
norodne zastosowanie i  angażu-
ją poszczególne mięsnie naszego 
ciała do pracy. Ponadto sprzęty do 
ćwiczeń siłowych przeznaczone 
są dla użytkowników praktycznie 
w każdym wieku i na różnym po-
ziomie wytrenowania. 

Plenerowa siłownia wyposażo-
na jest w  sześć stacji schematycz-
nych, które zawierają urządzenia 
na poszczególne partie ciała. Jeśli 
naszym celem jest wzmocnienie 
mięśni ramion, klatki piersiowej 
bądź obręczy barkowej zachęcamy 
do skorzystania z  wyciągu gór-
nego wraz z  trenażerem bicepsa. 

W  przypadku, gdy cierpimy na 
bóle odcinka krzyżowego i  wal-
czymy z  bólem nóg najlepszym 
wyborem będzie sufer/wahadło 
oraz narty biegówki. Natomiast 
piechur/ biegacz + orbitek angażu-
je do pracy całe ciało tym samym 
wzmacnia naszą kondycję rucho-
wą oraz wpływa korzystanie na 
układ krążenia i układ oddechowy. 
W  ofercie znajdziemy także prasę 
nożną i  wioślarza oraz drabinkę 
i podciąg nóg, które skupiające się 
na budowie muskulatury oraz twi-
ster i  stepper odpowiedzialne za 
wzmocnienie poszczególnych par-
tii ciała. Każde urządzenie wyko-
nane jest z bezpiecznych i trwałych 

materiałów z  wyznaczoną strefą 
ochronną tak, aby zapewnić odpo-
wiednia przestrzeń i  komfort dla 
osób ćwiczących. 

Siłownia zewnętrzna to nie tyl-
ko sposób na wypracowanie syl-
wetki i  wzmocnienie organizmu, 
ale także sposób na urozmaicenie 
spędzania wolnego czasu anga-
żując okolicznych mieszkańców. 
Choć pogoda coraz mniej sprzyja 
takiej formie aktywności fizycznej 
na świeżym powietrzu to liczymy, 
że jeszcze w tym roku uda się Pań-
stwu skorzystać z siłowni.

Termin realizacji inwestycji: 
8 lipca – 29 lipca 2021 r. 
Koszt przedsięwzięcia 48 006,90 zł. 

GMINA CMOLAS Ruch to zdrowie! 
Nowa siłownia zewnętrzna 

w Trzęsówce



8

Kwartalnik nr 3/2021

Z satysfakcją informujemy 
Czytelników, że zakończyła się 
prowadzona w  cyklu dwuletnim 
modernizacja drogi tak zwanej 
Siuzbańskiej w  Porębach Dymar-
skich. Stanowi ona łącznik drogi 
powiatowej Poręby Dymarskie - 
Majdan Królewski - z drogą krajo-
wą nr 9 w Hadykówce. W dniu 29 
sierpnia nastąpiło oficjalne otwar-
cie drogi. Uroczystość tą swoją 
obecnością zaszczycili: Zbigniew 
Chmielowiec - Poseł na sejm RP, 
Ewa Draus - Wicemarszałek Woje-
wództwa, Eugeniusz Galek - Wójt 
Gminy Cmolas wraz z  pracowni-
kami urzędu, Ryszard Warzocha 
- Przewodniczący Rady Gminy, 
Stanisław Siębor - Radny, Krzysz-
tof Wielgosz - Proboszcz Parafii 
oraz Franciszek Motyka - pierwszy 
Proboszcz Parafii, Teresa Maciąg - 
sołtys Porąb Dymarskich, Teresa 
Krzysztofińska - sołtys Hadykówki 
oraz mieszkańcy Porąb Dymar-
skich.

Wszyscy goście oraz Wójt Gmi-
ny Cmolas podkreślili znaczenie 
tej inwestycji dla komfortu życia 
mieszkańców, bezpieczeństwa 
w ruchu oraz jej funkcję polegają-
cą na domknięcie układu komu-
nikacyjnego gminy w  kierunku 
wschód-zachód - na północnej 
granicy. Wójt Eugeniusz Galek Po-

dziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do realizacji inwestycji 
- a  szczególnie Posłowi Zbignie-
wowi Chmielowcowi za pomoc 
w  uzyskaniu dofinansowania. Po 
przecięciu symbolicznej wstęgi 
i oficjalnym spotkaniu pod „poręb-
skim grzybkiem” rozpoczął się fe-
styn połączony z zabawą taneczną, 
która pomimo nie najlepszej aury, 
zdaniem jej uczestników była bar-
dzo udana. Poniżej zamieszczamy 
najważniejsze informacje dotyczą-
ce technicznych parametrów inwe-
stycji.

Droga jednopasowa o  długo-
ści 3,5 km i szerokości 3,5m o na-

wierzchni bitumicznej. Podbudowę 
drogi stanowi warstwa kruszywa 
łamanego o frakcji 0-31,5 mm gru-
bości min. 15 cm po zagęszczeniu. 
Przekrój o  spadku dwustronnym 
o  wartości 2% wraz z  poboczami 
gruntowymi ulepszonymi kruszy-
wem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie. Jednostronny spa-
dek poboczy - od drogi - o nachyle-
niu 6% i stałą szerokością poboczy 
0,75 m. Zjazdy wykonane z  kru-
szywa. Odwodnienie korpusu dro-
gowego powierzchniowe poprzez 
odpowiednie spadki poprzeczne 
i podłużne od drogi. 

UG Cmolas

PORĘBY DYMARSKIE Siuzbańska oficjalnie otwarta
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W bieżącym roku 4 paździer-
nika przypada 58. rocznica śmier-
ci Patrona Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce, Zygmunta Nowa-
kowskiego. 

Urodził się w  Krakowie 22 
stycznia 1891r. Był synem urzęd-
nika, Błażeja Tempki i  Heleny 
z  Nowakowskich, nauczycielki. 
Uczęszczał do Gimnazjum św. Jac-
ka, a następnie do Gimnazjum So-
bieskiego w  Krakowie. Po śmierci 
ojca w domu panowała bieda, toteż 
Nowakowski zarabiał od wczesnej 
młodości (od 11 roku życia) kore-
petycjami na swe utrzymanie. Od 
1909 r. studiował filologię polską 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a  jednocześnie uczył się w  Szkole 
Dramatycznej Kazimierza Gabry-
elskiego. W 1911 r. Ludwik Solski 
zatrudnił go w  Teatrze im. J. Sło-
wackiego w Krakowie.

W czasie I  wojny, w  1914 r. 
wstąpił do legionów (w randze cho-
rążego, następnie podporucznika). 
Początkowo był na froncie, potem 
pracował w  biurze prasowym De-
partamentu Wojskowego NKN 
(Naczelnego Komitetu Narodowe-
go) w  Krakowie. W  lutym 1918 r. 
został internowany przez władze 
austriackie, a  po powrocie wrócił 
na scenę Teatru im. Słowackiego 
kontynuując karierę aktorską. Był 
ulubieńcem krakowskiej publicz-
ności teatralnej i  jedną z  najpo-
pularniejszych postaci Krakowa 
w latach 30. 

Od 1920 r. Zygmunt Nowakow-
ski zajmował się również reżyserią. 
W  kwietniu tegoż roku doktory-
zował się na Wydziale Filozoficz-
nym UJ pod kierunkiem Ignacego 
Chrzanowskiego na podstawie pra-
cy „Józef Narzymski i  komedia 
społeczna”. Nowakowski grał i  re-
żyserował nie tylko w  Krakowie, 
ale także w Warszawie i Łodzi. Od 
jesieni 1926 r. był przez trzy sezony 
(do 1929 r.) dyrektorem Teatru im. 
J. Słowackiego w Krakowie. 

Jednak największy sukces osią-
gnął Zygmunt Nowakowski jako 
publicysta. W  swoich felietonach 
na łamach „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” przedstawiał pol-
ską rzeczywistość międzywojenną, 
krytykował łamanie zasad demo-
kratycznych, uczył wrażliwości na 
ludzką krzywdę, stawał w  obronie 
zwierząt. Poprzez felietony niósł 
pomoc instytucjom, szkołom , 
tym, którzy jej potrzebowali. Pozo-
stał wierny legendzie Piłsudskiego. 
Za prozę fabularną był wielokrot-
nie nagradzany. Spośród wielu jego 
książek na szczególną uwagę zasłu-
guje lektura szkolna –  „Przylądek 
Dobrej Nadziei” opatrzona zna-
kiem „ZŁOTY LIŚĆ” – zarezerwo-
wanym dla książek interesujących 

i  wartościowych, stanowiących 
najcenniejsze pozycje literatury 
polskiej. Do 1939 r. została wyda-
na sześciokrotnie, w  czasie wojny 
i  na emigracji jeszcze kilka razy. 
Przetłumaczona na wiele języków: 
angielski, chorwacki, czeski, holen-
derski, niemiecki, szwedzki…

Wielką popularnością cieszyła 
się jego sztuka legionowa „Gałązka 
rozmarynu”- hit sceniczny przed-
wojennego teatru, kilkadziesiąt 
razy wystawiana na scenach pol-
skich, angielskich, sławiąca Legio-
ny Polskie.

Zygmunt Nowakowski wszyst-
kie swoje największe utwory 
pisał w  Trzęsówce. W  pałacu kla-
sycystycznym dziedziczki Celiny 
Otowskiej spędzał corocznie let-

TRZĘSÓWKA „Tyle krajów objechałem, 
ale najpiękniejsza jest ziemia nasza”
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nie miesiące. Pisarz odegrał wielką 
rolę w  życiu społeczności tej wsi. 
Po wybuchu wojny w  1939r. Zyg-
munt Nowakowski z Krakowa udał 
się do Lwowa, gdzie pomagał Po-
lakom uciekinierom przedostał się 
dalej za granicę. Potem pojechał 
do Rumunii, następnie do Francji 
i do Londynu, gdzie przebywał do 
końca swoich dni. Patriotyzm pi-
sarza przejawiał się we wszystkich 
dziedzinach jego działalności. Całe 
swoje życie oddał ojczyźnie, do 
której nie mógł wrócić. Na emi-
gracji, z dala od rodziny, dławiony 
nostalgią, cały czas słowami przy-
woływał Polskę… 

Pod koniec życia, na wpół 
ociemniały, gdy ciężko chorował, 
wydatki, m. in. na leczenie, spo-
wodowały, że Nowakowski znalazł 
się w  trudnej sytuacji finansowej. 
Przyjaciele pisarza na czele z  Ma-
rianem Hemarem zorganizowali 
wśród miłośników jego twórczości 
zbiórkę, nazywając tę inicjatywę 
„Oblęgorkiem”. Dary pozwoliły 
mu częściowo ograniczyć pisanie 
i odpocząć na Teneryfie. W 1963r. 
leczył się w Reichenhall na astmę, 
przebywał w  klinice w  Caterham; 
4 października zmarł w  wieku 72 
lat, a  12 października na londyń-
skim cmentarzu Fortune Green 
na Hampstead odbył się pogrzeb 
Zygmunta Nowakowskiego. Ostat-
nią wolą zmarłego było spocząć na 
Cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie. Zgodnie z  życzeniem pisarza 
rodzina sprowadziła jego prochy 
i  7 lutego 1968r. złożono je w  ro-
dzinnym grobowcu na Cmenta-
rzu Rakowickim, bez rozgłosu, bo 
taki był rozkaz komunistycznych 
władz.

W ojczyźnie był pisarzem zaka-
zanym - Przez komunistów był kon-
sekwentnie wymazywany z pamięci. 
Zachowały się instrukcje dla biblio-
tek, gdzie pod hasłem „Zygmunt No-
wakowski”, jakie książki dla dzieci 
wycofać, było napisane „wszystkie” 
- opowiadał w  audycji „Rozmowy 
po zmroku”  dr Paweł Chojnacki, 

autor książki „Reemigrejtan. Kie-
dy Zygmunt Nowakowski wróci 
wreszcie do Krakowa?!”

Przypomnijmy, że dnia 22 stycz-
nia minęła 130 rocznica urodzin 
Zygmunta Nowakowskiego. Z  tej 
racji w  sobotę 23 stycznia 2021 r. 
na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie prezes IPN Jarosław Szarek, 
w  imieniu prezydenta Andrzeja 
Dudy, złożył kwiaty na grobie Zyg-
munta Nowakowskiego – pisarza, 
aktora, reżysera teatralnego, wie-
loletniego współpracownika Radia 
Wolna Europa. Uczyniły to tak-
że delegacje IPN, Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, krakow-
skiego oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich oraz środo-
wiska Klubu Sportowego Cracovii.

Był postacią niezwykłą, człowie-
kiem wielu profesji i wielu talentów, 
informacje o jego działalności i frag-
menty jego tekstów publicystycz-
nych powinny być obecne w szkole, 
tymczasem praktycznie jest dziś – 
jak wiele innych postaci z  emigra-
cji – zapomniany. Był człowiekiem 
bardzo aktywnym, niepokornym, 
bezkompromisowym, znakomitym 
felietonistą, przed wojną z racji cię-
tego pióra znała go cała Polska. Po 

wojnie m.in. w Radiu Wolna Euro-
pa upominał się o zdradzoną Polskę 
i o Polaków osadzonych w łagrach – 
jego głos był zdecydowany. Jesteśmy 
zobowiązani podtrzymywać pamięć 
o  takich ludziach i  IPN to robi – 
podkreślił prezes Szarek. 

Dr Paweł Chojnacki, badacz 
emigracji z  Oddziałowego Biura 
Badań Historycznych IPN w  Kra-
kowie oraz z  Instytutu Historii 
PAN, wspomina, że wybuch II woj-
ny światowej przerwał życie twórcze 
Zygmunta Nowakowskiego w  apo-
geum, kiedy był jedną z  najbarw-
niejszych postaci Krakowa lat 30. 
Najprawdopodobniej kontynuował-
by karierę literacką i dziennikarską. 
– W  „Ilustrowanym Kurierze Co-
dziennym” pisał niedzielne, bardzo 
sławne w całej Polsce felietony i był 
porównywany z  Antonim Słonim-
skim, felietonistą najwyższej rangi 
– powiedział historyk. - Zygmunt 
Nowakowski był człowiekiem wielu 
talentów, nie tylko literackich. Był 
nawet aktorem, pierwszym akto-
rem, który obronił doktorat na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W  czasie 
wojny przedostał się do Francji, 
a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie 
działał na emigracji. Po wojnie jego 
felietony ukazywały się w  Radiu 
Wolna Europa.

Planowane jest wznowienie 
„Wieczorów pod dębem”, czyli 
zbioru felietonów o  historii Pol-
ski.  Historyk podkreślił, że ko-
muniści doprowadzili do tego, że 
pisarz został usunięty ze zbiorowej 
pamięci z  zemsty za jego emigra-
cyjną działalność. Dlatego chciałby 
postawić Zygmuntowi Nowakow-
skiemu pomnik, nie taki ze spiżu, 
ale publikując jego książki.

W „Rozmowie umarłych bo-
gów” – felietonach Zygmunta No-
wakowskiego z  lat emigracyjnych 
1939 – 1963, dr Paweł Chojnacki, 
autor biografii pisarza – tak napi-
sał:

Gdyby w  państwie Muz zna-
ne były paszporty, Zygmunt No-
wakowski miałby kłopot nie lada 

Zygmunt Nowakowski jako ksią-
żę Metternich w spektaklu Orlę 

Edmunda Rostanda
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z  wypełnieniem rubryki „zawód”, 
pisał przedwojenny recenzent. Jego 
talentami można by obdzielić co 
najmniej tuzin osób i żadna z nich 
nie byłaby… tuzinkowa. Nowakow-
ski był aktorem i  dyrektorem kra-
kowskiego Teatru im. Słowackiego, 
a kiedy go to rozczarowało zmienił 
profesję i  został publicystą, felieto-
nistą, autorem rozbiorów literac-
kich, powieściopisarzem, autorem 
dramatycznym. Przed wojną od 
jego felietonów zaczynało się lekturę 
„Ilustrowanego Kuryera Codzienne-
go”, po wojnie – tak czytano londyń-
skie „Wiadomości” oraz „Dziennik 
Polski i  Dziennik Żołnierza”, gdzie 
regularnie publikował swoje teksty. 
Albo słuchało się Radia Wolna Eu-
ropa. I to nie tylko w Londynie, któ-
rym próbował zastąpić ukochany 
Kraków, ale również w pozostałych 
emigracyjnych ośrodkach: Paryżu 
i  Nowym Jorku. Zygmunt Nowa-
kowski był bowiem niezłomnym 
głosem sumienia polskiej emigracji 
i wielkim erudytą, który miał w pa-
mięci całe dramaty Słowackiego 
i Wyspiańskiego, a życie Prusa, Kra-
szewskiego, Modrzejewskiej znał 
w  najdrobniejszych szczegółach 
i zawsze potrafił o nich opowiedzieć 
interesująco. A  w  dodatku za każ-
dym razem inaczej.

Wkład Zygmunta Nowa-
kowskiego w  życie społeczności 
Trzęsówki i  szkoły jest ogromny. 
Pisarz interesował się życiem dzieci 
szkolnych, młodzieży, pomagał im 
finansowo, wspomagał akcję doży-
wiania przy Inspektoracie Szkol-
nym. Z  jego inicjatywy powstało 
we wsi boisko sportowe, zakupił 
stroje i  piłkę dla młodzieży, orga-
nizował biegi wyczynowe, fundo-
wał nagrody. Założył straż pożarną 
(1937), dla której zakupił sikawkę, 
mundury, hełmy i toporki, używa-
ne do dziś podczas warty przy Gro-
bie Pańskim.

Pomagał w  rozbudowie szkoły, 
a po pamiętnym felietonie pisarza 
„Dokarmiajmy wiosnę”, w  którym 
opisał sytuację materialną i warun-

ki nauki dzieci wiejskich, pomoc 
nadchodziła z całej Polski, a nawet 
z zagranicy. Rozbudowę parterowej 
szkoły rozpoczęto w 1938r., całość 
nie została oddana do użytku, gdyż 
wybuchła II wojna światowa. Dzię-
ki niemu mieszkańcy wsi mogli 
słuchać radia na dworskim tarasie 
a dzieci słuchały audycji radiowych 
we dworze. Współczuł biednym 
dzieciom wiejskim i zawsze im po-
magał materialnie oraz finansowo.

Przyczynił się do powstania 
biblioteki (w 1936 r.) i  zgroma-
dzenia księgozbioru. O  tej inicja-
tywie dowiadujemy się m. in. od 
samego autora. Otóż Zygmunt 
Nowakowski we wrześniu 1937 r. 
został zaproszony do Leszczkowa 
na wschodzie (w Ziemi Sokalskiej, 
woj. bełzkim) przez właścicieli Żu-
rowskich, którzy wystawili ogrom-
ną fabrykę, gdzie pyszne, godne 
samych gości łańcuckich materiały 
wyrabiają z  wełny… na otwarcie 
tegoż zakładu. Po uroczystościach, 
poświęceniu fabryki i  gościnnym 
przyjęciu we dworze, felietoni-
sta optymistycznie wyraził swoje 
zdanie, że to wielki, mądrze zorga-
nizowany warsztat pracy, zatrud-
niający porówni Polaków i Rusinów. 
Na końcu złożył podziękowanie 
organizatorom: Zakładom leszcz-
kowskim gorąco i  serdecznie dzię-
kuję za złożony do mej dyspozycji 
hojny dar w wysokości 500 zł, z któ-
rych 100 przeznaczam na Bursę ks. 
Kuznowicza, 100 na Stowarzysze-
nie Akademiczek im. Św. Ludwi-
ki de Marillac, 100 na Schronisko 
bezdomnych chłopców Y. M. C. A., 
200 na założenie biblioteki wiejskiej 
w Trzęsówce. [IKC, 20. 09. 1937 r., 
s. 2 – 3.]

Pisarz, otwarty dla ludzi, często 
spacerował po wsi i okolicy, spoty-
kał się z  mieszkańcami, z  każdym 
porozmawiał, współczuł dzieciom 
ubogim, ubolewał nad młodzieżą 
przebywającą w karczmie, zachęcał 
ją do dalszego kształcenia, powta-
rzał często: „Tylko kultura może 
dźwignąć wieś z zacofania”,

Był współorganizatorem co-
rocznego szkolnego Święta Pieśni, 
które dostarczało dużo radości 
dzieciom i  ich rodzicom z  Trzę-
sówki i okolicznych wsi, zorganizo-
wał np. pokazowy lot samolotem.

Kochał dzieci, brał udział w za-
bawach z nimi: grał w piłkę, zimą 
jeździł na łyżwach; był częstym go-
ściem w szkole, obserwował lekcje. 
Przyjaźnił się z miejscowymi księż-
mi, grał z  nimi w  piłkę na boisku 
kortowym w parku.

Wraz z  dziedziczką, Celiną 
Otowską, tworzyli we dworze ośro-
dek kulturalny wsi, regionu, gdyż 
tu spotykali się goście wywodzą-
cy się z  kręgu profesorów uczelni 
Lwowa i Krakowa,

Dzięki niemu wzdłuż szosy na 
Placu, po obu jej stronach, od pała-
cu do karczmy Żyda Szyi, zasadzo-
no czereśnie, które przez wiele lat 
były ozdobą drogi, a dla biednych 
wiejskich dzieci wielką radością 
w porze owocowania.

Zainicjował budowę drogi od 
Placu do Izdebnika (chciał dalej 
przez las do Kolbuszowej, ale nie 
zgodzili się Żydzi, właściciele lasu), 
płacił chłopom, którzy pracowali 
przy jej budowie.

W latach 50-tych Nowakowski 
pisał listy z Londynu do ówczesne-
go kierownika szkoły w Trzęsówce, 
Stanisława Wąsowicza i  przysyłał 
pomoce dydaktyczne (szkoła nasza 
była wówczas najbardziej wyposa-
żona w  pomoce spośród okolicz-
nych szkół). Listy przepojone były 
nostalgią, co wyrażają jego słowa: 
„Tyle krajów objechałem, ale naj-
piękniejsza jest ziemia nasza”.

Nadszedł czas, aby przywrócić 
pamięć o  Zygmuncie Nowakow-
skim, któremu szczególnie należy 
się miejsce w  historii Polski, bo 
o jej wolność przez całe swoje życie 
walczył piórem i słowem.

Elżbieta Wilk
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CMOLAS „Tysiąc franków Norwida” w Cmolasie
Rok 2021 jest Rokiem Nor-

widowskim. Z  tej to okazji Scena 
„Rode”, postanowiła realizując 
projekt przy wsparciu MKiDN, 
zaprezentować sztukę pt. „Tysiąc 
franków Norwida” w wielu ośrod-
kach kultury w  Polsce, w  tym 
również i  w  Samorządowym 
Ośrodku Kultury w  Cmolasie. 
11 lipca 2021 r. na cmolaskiej 
scenie mieliśmy okazję obejrzeć 
fragment paryskiego życia Cy-
priana Kamila Norwida w  III ak-
tach dramatu napisanego przez 
Mariusza Marczyka. Marczyk, jak 
pisze dr Barbara Sokołowska we 
Frazie — Piśmie literacko-arty-
stycznym, „…w swoim spektaklu 
eksponuje niepokorny charak-
ter Norwida, jego niepogodzenie 
i  osobność, bezkompromisowość, 
dumną samotność poety, myślicie-
la, który nie waha się surowo ga-
nić współczesnych za oburzającą 
niefrasobliwość, brak wyobraźni, 
przenikliwości i  politycznej roz-
wagi. Norwidowi do końca towa-
rzyszy troska o  sprawy ojczyzny, 
krytyczna postawa wobec Pola-
ków, która nie przysparzała mu 
zwolenników, ale też poeta nigdy 
o  nich nie zabiegał. Marczyk po-
kazuje, że dzieło Norwida można 
odczytywać dzisiaj bez posądzenia 
o  anachronizm przywoływanych 
sądów, na odwrót, uwagi, zdania, 
refleksje zaskakują oryginalnością 
i trafnością ujęć, bo doskonale ko-
respondują z współczesnością…”

Dla cmolaskiej publiczności 
było to bardzo miłe spotkanie z li-
teraturą, historią, patriotyzmem 
i oczywiście z teatrem.

SOK Cmolas
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4 i 5 września 2021 r. w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Sę-
dziszowie Młp. odbył się XXXIII 
Wojewódzki Konkurs „Ludowe 
obrzędy i  zwyczaje”. Jest to jedna 
z  najstarszych imprez związanych 
z  folklorem na terenie Polski. Or-
ganizowana jest od 1987r. przez 
WDK Rzeszów. Głównym celem 
jest ochrona i popularyzacja trady-
cyjnego folkloru, w  szczególności 
autentycznych obrzędów i zwycza-
jów. Przez dwa konkursowe dni na 
deskach sceny zaprezentowały się 
zespoły obrzędowe z województwa 
podkarpackiego z  szerokim wa-
chlarzem widowisk: od obrzędów 
i  zwyczajów dorocznych tj. Kisze-
nie kapusty, Wyskubek po obrzędy 
rodzinne np. Wesele i Chrzciny.

Wśród grup występujących na 
scenie nie zabrakło Zespołu Lu-
dowego Cmolasianie, który tym 
razem zaprezentował widowisko 
obrzędowe pt. „Weselna krząta-
nina” i  tym samym zdobył III 
miejsce. Komisja oceniająca pre-
zentacje, brała pod uwagę auten-
tyczność obrzędów i  zwyczajów, 
gwarę, muzykę, pieśni, taniec, stro-
je oraz rekwizyty. Cmolasianom 
gratulujemy i  życzymy kolejnych 
sukcesów.

SOK Cmolas
fot. M. Zając-Czerkies, 

WDK Rzeszów

CMOLAS – 
SĘDZISZÓW MŁP.

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
„Ludowe obrzędy i zwyczaje” 

dla Zespołu Ludowego Cmolasianie
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CMOLAS Lato z SOKiem

Są jeszcze wolne miejsca! Zapraszamy!

Po czterech tygodniach rado-
snych zabaw i  zasłużonego waka-
cyjnego wypoczynku zakończyły 
się zajęcia pn. „Lato z SOKiem” or-
ganizowane przez Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Cmolasie. Było 
głośno, wesoło, kolorowo i bardzo 
różnorodnie. Zajęcia odbywa-
ły się od poniedziałku do piątku 
w  dwóch turnusach, pierwszy od 
05 do 16 lipca, natomiast drugi 

turnus rozpoczął się 19 i  trwał do 
30 lipca b.r. Jak co roku zajęcia 
odbywały się w godzinach 10:00 – 
13:00 i wzięło w nich udział blisko 
50 dzieci w różnym wieku z terenu 
gminy Cmolas. Dzieci brały udział 
w zorganizowanych ciekawych for-
mach spędzania wolnego czasu: 
były to gry, zabawy, wycieczki, za-
jęcia taneczne, wokalne, plastyczne 
i  wiele innych atrakcji. W  pierw-

szym tygodniu odbyły się zajęcia 
integracyjne, wystawa i  spotkanie 
z włoskim malarzem Luigi Priore, 
kreatywne warsztaty plastyczne 
z Panią Katarzyną Cesarz, wyciecz-
ka do parku trampolin „FlymPark” 
w  Rzeszowie, gdzie dzieci m.in. 
nurkowali w  basenie z  gąbkami, 
toczyli walki gladiatorów, próbo-
wali sił w rodeo czy wspinali się na 
ściance. Odbyły się również zajęcia 
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wokalne poprowadzone przez Pa-
nią Mariolę Szypuła w trakcie któ-
rych dzieci nauczyły się różnych 
wakacyjnych piosenek. W  drugim 
tygodniu zajęć atrakcji było co nie-
miara, słoneczna pogoda sprzyjała 
grom i  zabawom plenerowym na 
terenie SOK. Podczas innych zajęć 
dzieci malowały i zdobiły kamienie. 
Odbyło się także spotkanie z  po-
licjantką asp. Beatą Chmielowiec, 
która mówiła o zagrożeniach pod-
czas letniego wypoczynku. Uczest-
nicy „Lata z  SOKiem” aktywnie 
spędzili czas na terenie Ośrodka 
Wypoczynki i  Rekreacji w  Cmo-
lasie. Wspaniałą przygodą była 
także wycieczka do Kompleksu 
turystycznego w  Brzezówce, gdzie 
dzieci najpierw zwiedzały Park 
historyczny. Spacerując alejkami 
podziwiały figury dinozaurów, 
różnych zwierząt, a  także postacie 
Rzymian, Egipcjan, Indian. Póź-
niej uczestnicy wycieczki korzy-
stali z  wielu atrakcji i  urządzeń 
dostępnych w kompleksie. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się park 
linowy, dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny, basen z łódeczkami czy 
kule wodne. Podsumowaniem ty-
godnia i pierwszego turnusu „Lata 
z  SOKiem” były zajęcia taneczne 

z Panią Martą Nycek-Kaczor, któ-
re były niesamowicie aktywne, 
dynamiczne, pełne podskoków 
i  zabawy. 16 lipca w  Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w  Cmo-
lasie rozpoczął się II turnus zajęć 
wakacyjnych pn. „Lato z SOKiem”. 
Trzeci tydzień rozpoczął się od 
zajęć plastycznych prowadzonych 
przez z  Panią Katarzyną Cesarz, 
podczas których dzieci wykony-
wały ażurowe ozdoby przestrzen-
ne. W kolejnych dniach uczestnicy 
tworzyli piękne rzeźby z masy sol-
nej oraz wykonywali pomysłowe, 
papierowe stroje, które zaprezen-
towali podczas pokazu mody. Nie 
brakowało również ruchu, wspól-
nych zabaw oraz zajęć na świeżym 
powietrzu. Kolejną przygodą było 
odwiedzenie „Zagrody jeździeckiej 
Mustang” w Dzikowcu, gdzie dzie-
ci zwiedziły stajnię i  skorzystały 
z przejażdżki na koniu. Zwieńcze-
niem tygodniowych zajęć były tań-
ce „wygibańce”, prowadzone przez 
Panią Martą Nycek–Kaczor, które 
pozwoliły na ekspresyjne wyraża-
nie swoich emocji jak i też rozłado-
wanie nadmiaru energii. Czwarty 
tydzień rozpoczął się wycieczką 
do Bowling Club w  Kolbuszowej, 
gdzie dzieci grały w kręgle wzmac-

niając się przy tym pyszną pizzą. 
Z  dużym zainteresowaniem i  za-
pałem uczestniczyły w  zajęciach 
wokalnych, które poprowadziła 
Pani Mariola Szypuła. Podczas za-
jęć rękodzielniczych dzieci tworzy-
ły gipsowe świece, a  innym razem 
papierowe sowy i minionki. Myślą 
przewodnią, jaką Teatr MASKA 
z  Krakowa, przedstawił w  spek-
taklu pt. „Ekologia z  Alicją, Kró-
likiem i  Kapelusznikiem”, było, 
że segregacja, recykling, oszczę-
dzanie wody oraz częste obcowa-
nie z  przyrodą, to kilka małych 
kroków do lepszego jutra. Dużą 
atrakcją dla dzieci było spotkanie 
ze strażakami z  OSP w  Cmolasie. 
Druhowie zaprezentowali bardzo 
bogaty i  niezwykle funkcjonalny 
sprzęt pożarniczy. Podsumowa-
niem atrakcji było spotkanie z Po-
dróżniczką, która opowiedziała 
o Rajskiej Tajlandii. Spotkanie było 
okazją do poznania kultury tego 
kraju.

Radosnym akcentem zakończy-
liśmy nasze wakacyjne spotkania. 
Dziękujemy wszystkim Uczestni-
kom za udział, wspólną zabawę 
i miła atmosferę.

SOK w Cmolasie
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TRZĘSÓWKA Zajęcia wakacyjne „Lato w Trzęsówce”
Zajęcia wakacyjne „Lato 

w  Trzęsówce” organizowane przez 
WDK w Trzęsówce i GBP w Cmo-
lasie Filia w  Trzęsówce odbywały 
się od 06.07.2021r. do 30.07.2021r. 
brało w  nich udział 25 dzieci. 
W  pierwszym tygodniu na dzieci 
czekało wiele atrakcji. Na zajęciach 
plastycznych wykonywały lampy 
solne z  użyciem słoików oraz sło-
neczniki z  papilotek. Odbyła się 
wycieczka do parku trampolin „Fly 
Park” w Rzeszowie. Ponadto dzieci 
uczestniczy w zajęciach wokalnych 
prowadzonych przez Panią Mario-
lę Szypułę oraz różnego rodzaju 
grach i  zabawach. W  drugim ty-
godniu również atrakcji było co 
niemiara. Słoneczna pogoda sprzy-
jała wyjazdowi do Kompleksu tu-
rystycznego w  Brzezówce, który 

przysporzył dzieciom wiele radości 
i  niezapomnianych wrażeń. Pani 
aspirant Beata Chmielowiec spo-
tkała się z  uczestnikami, by omó-
wić możliwe zagrożenia podczas 
letniego wypoczynku. Nadmiar 
energii dzieci mogły spożytkować 
podczas zajęć tanecznych z  Panią 
Martą Nycek – Kaczor. Minął ko-
lejny tydzień pełen emocji i dobrej 
zabawy. W tym czasie na zajęciach 
plastycznych dzieci tworzyły prze-
pięknie zdobione maski. Na dzieci 
czekało również wiele gier i zabaw 
na świeżym powietrzu. Wyjście 
na plac zabaw pozwoliło im miło 
spędzić czas oraz poczuć ducha 
rywalizacji. Kolejną atrakcją ty-
godnia była wycieczka do zagro-
dy „Mustang” w  Dzikowcu, gdzie 
dzieci przejechały się na koniu. 

Ostatniego dnia odbyło się spotka-
nie z  Panem Łukaszem Wolakiem 
z OSP w Trzęsówce, podczas które-
go dzieci poznawały pracę i  ubiór 
strażaków. Ostatni tydzień zajęć 
był równie intensywny. Rozpoczął 
się wyjazdem do Bowling Club 
w  Kolbuszowej, gdzie dzieci gra-
ły w  kręgle i  zajadały w  przerwie 
pyszną pizzę. Miały miejsce zajęcia 
wokalne prowadzone przez Panią 
Mariolę Szypułę. Podczas zajęć 
tanecznych dzieci ćwiczyły różne 
układy choreograficzne zaprezen-
towane przez prowadzącą Panią 
Martę Nycek – Kaczor. Aby uatrak-
cyjnić dzieciom pobyt w  Domu 
Kultury, teatr „Maska” z  Krakowa 
zaprezentował spektakl pt. „Ekolo-
gia z Alicją, Królikiem i Kapelusz-
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nikiem”, którego myślą przewodnią 
była ochrona środowiska. Podsu-
mowaniem atrakcji było spotkanie 
z  Podróżniczką, która przybliżyła 

dzieciom kulturę Tajlandii. Tak 
oto dobiegł koniec wspólnych spo-
tkań, które cieszyły się dużym za-
interesowaniem i zaangażowaniem 

uczestników. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas w miłej atmosferze.

W okresie od 28 czerwca do 
9 lipca, w  Szkole Podstawowej 
w  Ostrowach Baranowskich pro-
wadzone były zajęcia edukacyjne 
dla dzieci. Uczestniczyło w  nich 
ponad 20 uczniów. W  ich ramach 
organizowane były zajęcia pla-
styczno – techniczne, sportowe, 
zabawy z  konkursami. Dzieci ry-
walizowały w  grach i  zabawach 
na boisku szkolnym, bawiły się 
na świeżym powietrzu, korzysta-
ły z placu zabaw przy szkole. Poza 
tym, w  ramach wyjazdów odwie-
dziły Gminną Bibliotekę Publiczną 
oraz Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w Cmolasie, gdzie m.in. zwiedzi-
ły wystawę malarstwa Luigi Priore. 

Zorganizowano również wyjazd do 
kina Cinema 3D w Mielcu na film 
pt. „Luca”.

Zajęcia zakończyły się wspól-

nym grillem „pod grzybkami” przy 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Ostrowach Tuszowskich. 

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Wakacyjne zajęcia edukacyjne
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Narodowe czytanie 2021 w Szkole 
Podstawowej w Ostrowach 

Tuszowskich - Gabriela Zapolska 
„Moralność pani Dulskiej”

Akcja Narodowe Czytanie or-
ganizowane jest od 2012 r., a  za-
inaugurowane zostało utworem 
Adama Mickiewicza „Pan Tade-
usz”. W 2013 r. w całej Polsce od-
było się czytanie dzieł Aleksandra 
Fredry, a w kolejnych latach czyta-
no „Potop”, „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława 
Prusa, „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego, „Przedwiośnie” Ste-
fana Żeromskiego, nowele polskie 
oraz w 2020 r. „Balladynę” Juliusza 
Słowackiego. 

Podczas tegorocznej akcji Naro-
dowego Czytania Para Prezydenc-
ka zaproponowała „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
Szkoła Podstawowa w  Ostrowach 

Tuszowskich po raz kolejny włą-
czyła się w tę akcję, by poznać lite-
raturę polską i  propagować mowę 
ojczystą. Głównym założeniem ak-
cji jest przede wszystkim popula-
ryzacja czytelnictwa, wzmacnianie 
poczucia narodowej tożsamości 
i  odkrywanie piękna polskiej lite-
ratury wśród uczniów.

W akcję, zorganizowaną przez 
szkołę włączyli się zaproszeni go-
ście, przedstawiciele władz sa-
morządowych na czele z  Wójtem 
Gminy Cmolas Panem Eugeniu-
szem Galkiem.

W wydarzeniu udział wzięły 
także Panie: Ewelina Nowicka - 
Radna Gminy Cmolas, Przewodni-
cząca Rady Rodziców, Małgorzata 
Rzeszutek - urzędnik Gminy Cmo-
las, Elżbieta Rzeszutek - pracownik 
Filii Publicznej Biblioteki w Ostro-
wach Tuszowskich, Agnieszka 
Jachyra - przedstawiciel Rady 
Rodziców. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy!

Koordynatorem akcji Narodo-
wego Czytania była Pani Anna Ka-
sak.

SP w Ostrowach Tuszowskich

Początek roku szkolnego to dzień, który zapada w pamię-
ci każdego ucznia na bardzo długo, to powrót do szkolnej 
rzeczywistości i obowiązków.

1 września w  Szkole Podstawowej w  Ostrowach Bara-
nowskich odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolne-
go 2021/2022. Najpierw dzieci uczestniczyły we mszy św., 
podczas której nastąpiło poświęcenie podręczników i przy-
borów szkolnych oraz błogosławieństwo całej społeczności 
szkolnej. Następnie udały się do szkoły, gdzie wzięły udział 
w uroczystej akademii. 

Życzymy wszystkim uczniom, aby nowy rok szkolny był 
dla nich czasem pełnym sukcesów.

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Rozpoczęcie roku szkolnego
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Rok szkolny 2021/2022 społecz-
ność Szkoły Podstawowej w  Ha-
dykówce rozpoczęła Mszą Świętą 
w  kaplicy. W  słowie skierowanym 
do uczniów, nauczycieli i rodziców 
ksiądz Rafał Wesołowski – nasz 
szkolny katecheta, zwrócił uwagę 
na pielęgnowanie wzajemnych re-
lacji. Po Mszy Św. głos zabrała pani 
dyrektor Agnieszka Magda, która 
powitała wszystkich serdecznie, 
przedstawiła wychowawców po-
szczególnych klas, życzyła dobrego 
i spokojnego roku szkolnego, a na-
uczycieli oraz rodziców uczniów 
klasy I zaprosiła na uroczyste paso-
wanie na ucznia, które w kameral-
nym gronie odbyło się w budynku 
naszej szkoły.

Przyszli pierwszoklasiści z  bi-
jącymi sercami oczekiwali na ten 
dzień, aby po wielu próbach, w od-
świętnych strojach zaprezentować 
swoje umiejętności recytatorskie 
oraz wokalne. Teksty wierszy i pio-
senek wyrażały ich oczekiwanie, 
radość, ale również niepewność 
związane z  wkroczeniem na dro-

gę edukacji szkolnej. Po występie 
dzieci uroczyście ślubowały być 
dobrymi uczniami i  Polakami, 
a następnie zostały pasowane przez 
panią dyrektor na uczniów Szko-
ły Podstawowej w  Hadykówce. 
Na pamiątkę tego dnia pierwszaki 
otrzymały dyplomy oraz upomin-
ki. Po uroczystości przyszedł mo-

ment na sesję fotograficzną. Mamy 
nadzieję, że moment pasowania 
pozostanie w pamięci Izabeli, Jana, 
Zosi oraz Hiacynty jako radosne 
wspomnienie początku fascynują-
cej drogi odkrywania świata, swo-
ich zainteresowań i  talentów oraz 
nawiązywania wielu przyjaźni.

MD, SP Hadykówka

HADYKÓWKA Nową szkolną drogą idziemy 
odważnie…

We wtorek 7 września ucznio-
wie klasy VIII wraz z  p. Moniką 
Margańską-Wilk i  p. Wojciechem, 
spotkali się późnym wieczorem 
aby przeprowadzić obserwacje 
astronomiczne.

Na gwieździstym niebie udało 
się zobaczyć Saturna i  jego pier-
ścienie, Jowisza z  jego księżycami 
oraz Galaktykę Andromedy. Przy 
pomocy map obrotowych nieba, 
zlokalizowaliśmy gwiazdozbiory 
widoczne o tej porze roku.

Lekcja spodobała się tak bar-
dzo, że czekamy na następne okno 
pogodowe i  kolejne obserwacje 
astronomiczne.

SP w Hadykówce

HADYKÓWKA Lekcja pod nocnym niebem
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CMOLAS Pierwszoklasiści – bohaterami 
jednej z najpiękniejszych 

uroczystości szkolnych
1 września 2021 r. wraz 

z  rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego 2021/2022 w  Szkole 
Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie odbyła 
się jedna z najpiękniejszych uro-
czystości szkolnych – ślubowanie 
i pasowanie pierwszoklasistów.

Podczas uroczystej akademii 
w  hali widowiskowo-sportowej, 
radośni i pięknie wystrojeni pre-
zentowali się przed społecznością 
uczniowską klas 1-3 oraz nauczy-
cielami i rodzicami. Po wysłucha-
niu wystąpienia Pana Dyrektora 
Szkoły Józefa Babiarza nastąpił 
ten bardzo ważny i  oczekiwany 
moment – wszyscy uczniowie 
złożyli ślubowanie na sztandar 
szkoły. Po nim każdy dostąpił za-
szczytu pasowania na ucznia, do-
konanego symbolicznym, dużym 
ołówkiem przez Pana Dyrektora. 
W  ten sposób 30 „Pierwszokla-
sistów” zostało oficjalnie włączo-
nych do grona uczniów Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie. Rado-
śni i  szczęśliwi uczniowie przy-
jęli gratulacje od Pana Dyrektora 
i swoich wychowawczyń.

Na pamiątkę tej ważnej w ży-
ciu dzieci uroczystości, wycho-
wawczynie wręczyły swoim 
uczniom piękne medale „Jestem 
Pierwszoklasistą/ką” oraz dyplo-
my z  gratulacjami i  życzeniami. 
W  tym jakże wyjątkowym dniu, 
dzieciom towarzyszyli rodzice, 
którzy z  dumą obserwowali jak 
ich pociechy wstępują w  szeregi 
szkolnej braci i obdarzali uśmie-
chami radości.

Wszystkim Uczniom życzymy 
samych sukcesów. Niech zapał 
do nauki nigdy ich nie opuszcza, 
a radości dzieciństwa towarzyszy 
uśmiech i dobry humor :).

M.W. SP Cmolas
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CMOLAS

Upalne lipcowe dni w  Akade-
mii Przedszkolaka w  Cmolasie 
upłynęły pod znakiem tropikal-
nych podróży i  tematycznych za-
baw sensomotorycznych.

Dzieci podczas zajęć miały 
okazję odwiedzić tropikalne wy-
spy, płynąć po morzach i oceanach 
oraz poznać prawdziwy afrykański 
taniec „Simama ka”. Jedną z atrak-
cji podczas wakacyjnych zajęć 

było tworzenie piasku kinetyczne-
go, który posłużył do wykonania 
kreatywnych budowli – zamków, 
figur, zwierząt, postaci i  wielu in-
nych. Nie zabrakło również in-
nych zabaw sensomotorycznych 
z  użyciem: galaretki, makaronu, 
lodu, baniek mydlanych. Potwier-
dzeniem udziału w  „tropikalnych 

podróżach” było otrzymanie spe-
cjalnego certyfikatu. Jak się okazu-
je – przedszkolaki przekonują, że 
nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby 
odpocząć w  towarzystwie palm, 
lazurowego wybrzeża i  świetnego 
humoru. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

Wakacyjne zabawy sensomotoryczne 
w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

CMOLAS Bezpieczeństwo, to jest przecież 
ważna sprawa, by udała się zabawa!O bezpieczeństwie na drodze, 

zasadach panujących w ruchu dro-
gowym przedszkolaki z  Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie wiedzą 
naprawdę bardzo dużo. Podczas 
wrześniowych zajęć dzieci po-
znały znaki drogowe, prawidłowy 
sposób przejścia przez przejście 
dla pieszych, numery alarmowe. 
Poszerzyły swoją wiedzą także 
na temat sposobu zachowania się 
w  sytuacjach zagrażających życiu. 
Spacerując w  okolicy przedszkola 
przedszkolaki nie tylko zwracały 
uwagę na napotkane znaki drogo-
we, ale z radością i ochotą śpiewały 
nowo poznane piosenki „Światła 
drogowe”, „112 numer alarmowy”. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

Koleżanko i kolego, 
poznaj zasady ruchu drogowego
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20 września to wyjątkowy dzień 
w  kalendarzu każdego przedszko-
laka. Dzieci z  oddziałów przed-
szkolnych w  Szkole w  Ostrowach 
Tuszowskich wraz z Paniami Doro-
tą Maziarz i Elizą Sudoł świętowały 
ten dzień razem. Świetnej zabawie 
podczas szalonych tańców „poła-
mańców” i zabaw z balonami towa-
rzyszył poczęstunek przygotowany 
przez Mamy przedszkolaków. Na 
zakończenie wszyscy wysłuchali 
opowieści z Księgi Mądrych Bajek, 
a  każdy przedszkolak dostał miły 
upominek. Dodatkowymi atrak-
cjami była możliwość robienia 
zdjęć w  fotobudce oraz malowa-
nie twarzy. Organizatorzy dziękują 

Pani Natalii Maciąg, która zamie-
niła buzie przedszkolaków w pięk-
ne biedronki, motylki i  dzielnych 

superbohaterów. Szkoda tylko, że 
ten dzień tak szybko się skończył.

Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
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CMOLAS Dzień Przedszkolaka w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie20 września br. w  Akademii 

Przedszkolaka w Cmolasie odbyło 
się coroczne święto przedszkolaka. 
Na przedszkolaków czekała przy-
ozdobiona sala, kolorowe balony 
i ukryte listy. Wszędzie powiewały 
kolorowe girlandy przypominające 
o  tym ważnym święcie. Dla dzie-
ci zostały przygotowane również 

specjalne zadania do wykonania, 
m.in. ćwiczenia sprawnościowe, 
segregowanie przedmiotów, zaba-
wy ruchowe, rysowanie na czas. 
Wszystko po to, by odnaleźć 
ukryty skarb. W nagrodę za zaan-
gażowanie oraz wzorowy udział 
w  zabawach każdy przedszkolak 

otrzymał dyplom oraz nagrodę 
rzeczową. Świętowanie zakończyło 
się festiwalem baniek mydlanych. 
Przedszkolaki jednogłośnie stwier-
dziły, że święto przedszkolaka mo-
głoby być codziennie.

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Międzynarodowy Dzień Kropki 
w Szkole Podstawowej w Ostrowach 

TuszowskichŚwięto kreatywności, talentu 
i  odwagi w  pokonywaniu trudno-
ści - te słowa prezentują to, co tego 
dnia jest najważniejsze. W  tym 
roku, z  inicjatywy opiekuna Sa-
morządu Uczniowskiego, Pani 
Katarzyny Fijoł, uczniowie na-

szej szkoły mieli okazję świętować 
Międzynarodowy Dzień Kropki 
(International Dot Day), które ob-
chodzone jest 15 września. Co to 
takiego???

Amerykański pisarz i  ilustrator 
książek dla dzieci Peter H. Rey-
nolds w  2003 roku wydał ksią-
żeczkę pod tytułem “The Dot” 
– “Kropka”. Jej bohaterką jest mała 
Vashti, która dzięki malutkiej krop-
ce i  wspaniałej, mądrej nauczy-
cielce plastyki uwierzyła w  swoje 
zdolności. Książka szybko zyskała 
też popularność wśród najmłod-
szych czytelników inspirując ich do 
odkrywania swoich talentów. Opo-
wiadanie z książki “The Dot” stało 
się inspiracją dla wielu nauczycieli 
i dzięki temu w 2008 roku powstał 

“Międzynaro-
dowy Dzień 
Kropki”. 

O b c h o d y 
Dnia Kropki 
rozpoczęliśmy 
od obejrzenia 
przez uczniów 

klas 0-3 prezentacji multimedial-
nej i rozmowy z dziećmi na temat 
ich talentów. Następnie uczniowie 
obejrzeli historię małej Vashti, któ-
ra dzięki malutkiej kropce i swojej 
nauczycielce uwierzyła w  swoje 
możliwości. To od maleńkiej krop-
ki zaczyna się najpiękniejsza przy-
goda - odkrywanie siebie i swoich 
talentów. Po obejrzeniu filmu, 
uczniowie wykonywali „kropko-
we” dzieła sztuki. 

Był to dzień z KROPKĄ w roli 
głównej, dlatego uczniowie wszyst-
kich klas mieli za zadanie, by na 
elementach ich garderoby pojawiły 
się kropki.

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Kropki to wspaniały czas do 
porozmawiania z dziećmi na temat 
ich talentów i zaprezentowania ich 
światu, bo każdy z nas ma w sobie 
jakiś ukryty talent: „Zrób swój ślad 
i  zobacz dokąd Cię zaprowadzi” 
(„Make your mark and see where 
it takes you”).

Szkoła Podstawowa 
Ostrowy Tuszowskie



25

Kwartalnik nr 3/2021

JAGODNIK Dzień kropki w oddziale „0” 
w JagodnikuDnia 15 września 2021r. w Szko-

le Podstawowej w Jagodniku świę-
towano Międzynarodowy Dzień 
Kropki. Jest to święto kreatywno-
ści, odwagi i  zabawy. Inspiracją 
świętowania tego dnia była krop-
ka z  opowiadania o  dziewczynce 
o  imieniu Vashti. Dzięki kropce 
i  nauczycielce dziewczynka uwie-
rzyła w  swoje możliwości. Klasa 
„0” również wykorzystała kropkę 
do inspiracji kreatywności. W tym 
dniu ubrania dzieci wypełnione 
były kropkami. Tego dnia również 
uczniowie dostrzegli kropki tam, 
gdzie wcześniej nikt nie zawracał 
na nie uwagi. Okazało się, że krop-
ki towarzyszą w codziennym życiu: 
są w  kropkach biedronki, koronie 
króla, a  nawet zdobią kapelusz 
muchomora. Były zabawy tańce 
z kropką. Dzieci wykonały również 

ciekawe prace plastyczne, których 
motywem przewodnim była krop-
ka. Na zakończenie zabawy wszy-
scy otrzymali dyplomy oraz mogli 

zrobić sobie zdjęcie w  kropkowej 
fotobudce. Było kolorowo i  rado-
śnie.

SP w Jagodniku

Międzynarodowy Dzień Krop-
ki obchodzony jest 15 września. 
Święto to powstało, aby wspierać 
kreatywność, wyobraźnię oraz 
odkrywać swe talenty czy mocne 
strony i je wspierać. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Porębach Dymarskich również 
włączyli się w  obchody tego dnia. 
U  przedszkolaków i  klas młod-
szych od rana panowało kropko-
we szaleństwo. Na dzieci czekało 
sporo zadań „w kropki” - łączyły 
kropki, wyklejały kropkowe obrazy 
oraz miło spędzały czas przy grze 
twister.

Klasy starsze obchody tego dnia 
rozpoczęły od obejrzenia krótko-
metrażowego filmu o małej Vashti, 
która dzięki małej kropce i nauczy-
cielce plastyki zmieniła myślenie 
o  sobie i  zyskała wiarę we własne 
możliwości. Był to punkt wyjścia 
do rozmowy o własnych talentach. 
Każdy z  uczniów narysował swój 

talent, a  następnie wspólnie stwo-
rzone zostało „kropkowe” drzewo 
talentów. Nie zabrakło również pa-
miątkowego zdjęcia na zakropko-
wanej ściance.

PORĘBY DYMARSKIE Kropki, kropeczki…

Był to wspaniały dzień pełen ra-
dości i zabawy.

M. Frączek, SP w Porębach 
Dymarskich
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Przedszkolaki z  Akademii 
Przedszkolaka w  Cmolasie na po-
witanie jesieni przygotowywały się 
kilka dni. Przez ten czas gromadzi-
ły w  salach jesienne skarby. Przy-
nosiły do przedszkola kolorowe 
liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę, 

a  nawet grzyby. Nie zabrakło też 
okazałych owoców i warzyw, które 
mali przyjaciele przyrody umieścili 
w kąciku przyrodniczym. W przed-
szkolnych salach unosił się zapach 
lasu oraz mijającego lata. „Złocista 

Pani” została przez przedszkola-
ków ciepło przyjęta i zapewnia, że 
zbyt szybko nie odejdzie – na co 
gorąco liczymy. 

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS Jesień w Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie

Przedszkolaki z  Akademii 
Przedszkolaka w  Cmolasie bardzo 
pracowicie rozpoczęły nowy rok 
przedszkolny. Już 3 września br. 
wybrały się z  wizytą do Gminnej 
Publicznej Biblioteki w Cmolasie. 

Podczas odwie-
dzin w  bibliotece 
przedszkolaki miały 
okazję spotkać się ze 
swoimi bajkowymi 
postaciami. Z  uwagą 
i  wielkim zaangażo-
waniem wsłuchały się 
w  treść bajki czytanej 
przez panią bibliote-
karkę. Dzieci miały 
również okazję wy-
brać książeczki, któ-
re będą im czytane 
w  przedszkolu pod-
czas popołudniowej 
relaksacji. Nagrodą za 
wzorowe zachowanie 

podczas warsztatów była zabawa- 
układanie puzzli, kolorowanie, gra 
„kołem-fortuny”, konstruowanie 
z  klocków. Na zakończenie każdy 
przedszkolak otrzymał słodki upo-
minek i piękną zakładkę do książki. 

Już teraz przedszkolaki obiecują, że 
niebawem znów odwiedzą biblio-
tekę.

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS Z wizytą w bibliotece
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

„Myślę, więc jestem”

Dnia 21 września 2021 roku 
w  ramach ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątanie świata” uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowach 
Tuszowskich wybrali się razem 
z  opiekunami w  teren w  celu po-
zbierania śmieci. Wyposażeni 
w jednorazowe rękawiczki i worki, 
wszyscy uczniowie z  zapałem za-
brali się do pracy w  efekcie czego 

uzbieranych zostało kilka worków. 
Organizatorzy mają nadzieję, że 
efektem akcji będzie postępowa-
nie zgodnie z tegorocznym hasłem 
„Myślę- więc nie śmiecę”. Akcja 
była także okazją do przeprowa-
dzenia rozmów i  pogadanek na 
temat zagrożeń dla naszej planety 
i  wpływu śmieci na środowisko. 
Uczniowie dowiedzieli się jakie 
skutki niesie za sobą wyrzucanie 

śmieci byle gdzie i  jak długo się 
one rozkładają. Dzieci i  młodzież 
szkolna to pokolenie coraz bar-
dziej świadome i  odpowiedzialne 
za losy najbliższego środowiska, 
a udział w takiej akcji jeszcze bar-
dziej wzmocni u  nich poczucie 
odpowiedzialności za naszą „Mat-
kę- Ziemię”. 

Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich

W dniu 23.09.2021 r. przed-
szkolaki z  Ostrów Tuszowskich 
świętowały nadejście jesieni. 
W  tym dniu każde dziecko przy-
niosło jakąś oznakę, świadczącą 
o tym, że nadeszła jesień. Parapety 
w sali zapełniły się dyniami, kaszta-
nami, orzechami, szyszkami, jarzę-
biną, wrzosami, a nawet grzybami 
i  winogronem. Klasa była gotowa 
na powitanie nowej pory roku. 
Dzieci z chęcią uczestniczyły w za-
jęciach z Panią Jesienią, odkrywały 
jakie dary niesie w koszu i co z nich 
można wyczarować. Wymieniały 
oznaki jesieni za oknami, śpiewały 
piosenki o jesieni. Wykonały taniec 
do piosenki A. Vivaldiego „Cztery 
pory roku - jesień” i uczestniczyły 
w  różnych jesiennych zabawach 
m. in. w rzucie kasztanem do celu. 
Na koniec wszyscy wykonali prze-

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Powitanie Jesieni w Szkole 
Podstawowej w Ostrowach 

Tuszowskich
piękne prace plastyczne z  wyko-
rzystaniem liści zebranych dzień 
wcześniej na spacerze. Przed-
szkolakom podobało się również 
próbowanie darów jesieni, czyli 
czerwonych, soczystych jabłuszek. 

Kalendarzowa jesień nastała 
i przywitaliśmy ją z radością, z nie-
cierpliwością czekamy aż zapanuje 
nad światem i będziemy podziwiać 
jej piękne barwy za oknami.

Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich
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JAGODNIK Wyjazd integracyjny „Jagódek”
16 września 2021r. dzieci 

z przedszkola „Jagódka” oraz klasa 
„O” wyjechały wraz z rodzicami na 
„Spotkanie Integracyjne” do Stad-
niny Twardowski w  Dzikowcu. 
Dzięki uprzejmości Pani Joanny 
Twardowskiej właścicielki stad-
niny uczestnicy spotkania mieli 
okazję zapoznać się z działalnością 
stadniny, zasadami bezpieczeństwa 
oraz sprzętem jeździeckim. Dzieci 
miały możliwość zapoznania się 
ze  środowiskiem stajni i  zagrody 

dla koni oraz sposobem oporzą-
dzania koni. Pobyt w  stadninie 
połączony był z możliwością jazdy 
na koniu w  siodle oraz oprowa-
dzaniem na kucyku. Niewątpliwą 
atrakcję stanowiła również prze-
jażdżka po okolicy „bryczką”. Dla 
wielu dzieci była to pierwsza oka-
zja tak bliskiego kontaktu z  tymi 
zwierzętami – dla niektórych speł-
nienie marzeń.

Pobyt w  stadninie koni był 
doskonałą okazją do pogłębienia 

wiedzy na temat koni a  być może 
początkiem pięknego hobby

Dla wszystkich uczestników 
spotkania przygotowano również 
poczęstunek; kiełbaski i  chlebek 
z  grilla , pieczone ziemniaki oraz 
kawa i herbata. Zadbano też o słod-
kości dla najmłodszych .

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy przyczynili do organi-
zacji tego spotkania.

Przedszkole Jagódka

JAGODNIK Dzień Przedszkolaka u „Jagódek”
 „Każdy przedszkolak dobrze wie, 

że kiedy 20 wrzesień zbliża się, 
od najmłodszego, aż po starszaka, 
wszyscy świętują Dzień Przedszko-
laka”

20 września  - to dzień waż-
ny dla wszystkich przedszkola-
ków w  całej Polsce bowiem Sejm 
przyjął uchwałę ustanawiającą  ten 
dzień  Ogólnopolskim Dniem 
Przedszkolaka.  Święto to zostało 

ustanowione, by podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w  rozwoju 
i  edukacji dzieci i  ma przyczynić 
się do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego.

Przedszkolaki z  Jagodnika roz-
poczęły świętowanie w  czwartek 
23  września  od nadmuchiwania 
kolorowych baloników, które przy-
czyniły się później do wspaniałej 
zabawy. Oprócz mnóstwa niespo-

dzianek i  drobnych upominków 
wręczonych przez  panią wycho-
wawczynię dzieci mogły właśnie 
w  tym dniu przebrać się za ulu-
bioną postać z bajki. Panie zadba-
ły o to, aby zajęcia były atrakcyjne 
i wywołały na buziach przedszko-
laków mnóstwo uśmiechu.  Tego 
dnia wszyscy świetnie się bawili 
a radości nie było końca! 

Przedszkole Jagódka
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22 września 2021r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Jagodniku 
wybrali się na wycieczkę do kina 
Cinema oraz na wrotki w  Mielcu. 
Dzieci miały okazję obejrzeć film 
animowany pt. „Mała, wielka sto-
pa 2: w rodzinie siła”, którym dzie-
ci były zachwycone. Uśmiechnięte 
buzie oraz pełne przejęcia komen-
tarze były potwierdzeniem dobrze 
spędzonego czasu w  kinie. Kolej-
nym punktem wycieczki było Cen-
trum zabaw „WyWrotki”, w którym 
uczniowie mogli skorzystać z wielu 
atrakcji m.in. z  „małpiego gaju”, 
basenu kulkowego, karaoke, ścian-
ki wspinaczkowej, piłkarzyków 
oraz wielu innych atrakcji. Jednak 
najtrudniejszą a  zarazem najcie-
kawszą atrakcją okazała się jazda 
na wrotkach. Mimo wielu upad-
ków dzieci tak łatwo się nie pod-
dawały. Po wyczerpującej zabawie 
wszyscy zjedli pyszne frytki i  za-
piekanki. Zadowolone, nieco zmę-
czone i pełne wrażeń dzieci wróciły 
do szkoły.

SP w Jagodniku

JAGODNIK Wycieczka do kina i Centrum zabaw 
„WyWrotki” w Mielcu

JAGODNIK Powitanie Jesieni w oddziale 
przedszkolnym w Jagodniku23 września kończy się astro-

nomiczne lato, a  zaczyna kolej-
na pora roku – jesień. Wszystkie 
dzieci w Przedszkolu w Jagodniku 
wiedzą, że to nie tylko piękna Pani 
w  sukni z  kolorowych liści oraz 
wianku z  kasztanów i  jarzębiny. 
Jesień to przede wszystkim jedna 

z pór roku, którą możemy zauwa-
żyć w przymrozkach, odlatujących 
ptakach i  kolorowych liściach. 
W  Szkole Podstawowej w  Jagod-
niku ten dzień obfitował w zabawy 
o tematyce jesiennej, poprzez które 
dzieci przyswoiły sobie wiadomo-

ści o tej porze roku. Punktem kul-
minacyjnym tego dnia było wyjście 
do lasu w celu poszukiwań jesien-
nych skarbów. Wszyscy świetnie 
się bawili z okazji nadejścia nowej 
pory roku.

Przedszkole Jagodnik
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CMOLAS Wycieczka edukacyjna klas czwartych
Uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w  Cmolasie wraz 

z wychowawcami we wrześniu udali się na wycieczkę przyrodniczo-inte-
gracyjną po ścieżce edukacyjnej „Świerczówka”. Dzieci poznawały bogac-
two przyrody, uczyły się rozróżniać grzyby oraz opisywać warstwy lasu. 
Spędzając czas na świeżym powietrzu, poznawali się nawzajem. Pod czuj-
nym okiem opiekunów oraz pani Bogusławy Ciosek - St. Specjalistą SL 
ds. Lasów Nadzorowanych, zdobywały wiedzę dotycząca naszego regio-
nu, a nawet niektórych wydarzeń sięgających drugiej wojny światowej. Po 
lekcji dydaktycznej w terenie przyszedł czas na ognisko oraz zabawy pla-
styczne. Wszyscy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni. To był dobry czas 
– lekcje wychowawcze i przyrody w bardzo sympatycznej atmosferze.

SP w Cmolasie

Nauczyciele matematyki Szko-
ły Podstawowej w  Cmolasie wraz 
z  Podkarpackim Oddziałem Sto-
warzyszenia Nauczycieli Matema-
tyki w  obecnym roku szkolnym 
podjęli działania w celu zorganizo-
wania „Konkursu Matematycznego 

CMOLAS Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
„1 z 10”

„1 z 10” o tytuł Mistrza Logicznego 
Myślenia”. Tym razem konkurs bę-
dzie miał zasięg wojewódzki i pla-
nowany jest na 26 kwietnia 2022r. 
Każdą szkołę będzie mógł repre-
zentować jeden uczeń. Wszystkich 

młodych pasjonatów matematyki 
zachęcamy do udziału w  konkur-
sie. Szczegółowe informacje oraz 
regulamin dostępne będą na stro-
nie internetowej szkoły: 
spcmolas.pl. 
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• Gotuj wszystko do momentu, 
aż konfitura zacznie gęstnieć.

• Gorącą konfiturę przełóż do 
wyparzonych słoiczków.

• Zakręć je, odstaw do wystudze-
nia do góry dnem i przechowuj 
w  chłodnym, ciemnym miej-
scu.

w kostkę. Ziemniaki obrać i też 
pokroić w kostkę.

• W większym garnku na oliwie 
zeszklić pokrojoną w kosteczkę 
cebulę oraz obrany i pokrojony 
na plasterki czosnek. Dodać 
dynię i  ziemniaki, doprawić 
solą i  smażyć co chwilę mie-
szając przez ok. 5 minut. Pod 
koniec dodać curry i kurkumę.

• Wlać gorący bulion, przykryć 
i zagotować. Zmniejszyć ogień 
do średniego i  gotować przez 
ok. 10 minut.

• Świeże pomidory sparzyć, 
obrać, pokroić na ćwiartki, 
usunąć szypułki oraz nasiona 
z komór. Miąższ pokroić w ko-
steczkę i  dodać do zupy. Po-
midory z puszki są już gotowe 
do użycia, wystarczy dodać do 
potrawy.

Jesienna kuchnia z dynią w roli głównej

Zupa dyniowa 
z curry

Składniki
(4 porcje)

 – 750 g dyni (waga po obraniu)
 – 250 g ziemniaków
 – 2 pomidory (ok. 300 g) lub 1/2 

puszki pomidorów krojonych
 – 3 szklanki (750 ml) bulionu
 – 1 cebula
 – 2 ząbki czosnku
 – 2 łyżeczki przyprawy curry 

w proszku
 – 1 łyżeczka kurkumy
 – 2 łyżki oliwy
 – 1/2 szklanki (125 ml) śmietan-

ki 18% do zup i sosów
 – świeża bazylia

Przygotowanie
• Dynię obrać ze skórki, usu-

nąć nasiona, miąższ pokroić 

Konfitura z dyni
Idealna dla dziecka 
od 12 miesiąca życia

Składniki
 – 1 kg oczyszczonej dyni
 – 200 ml wody
 – 300 g cukru
 – 3 duże pomarańcze
 – 2 łyżeczki mielonego imbiru, 

np. marki Kamis
 – 1 łyżeczka cynamonu, np. mar-

ki Kamis
Przygotowanie

• Pokrojoną w kostkę dynię pod-
lej wodą i duś na wolnym ogniu 
przez około 30 minut.

• Dodaj cukier, cząstki poma-
rańczy, imbir oraz cynamon.

Dobra rada: Podczas gotowania dyni sprawdzaj jej gęstość, wykłada-
jąc łyżeczkę konfitury na talerz. Dynia w konfiturze powinna być szklista 
i miękka, ale nie może się rozpadać. Jej konsystencja jest wtedy idealna.

• Wymieszać, przykryć i  goto-
wać przez ok. 10 minut lub 
dłużej, do miękkości warzyw. 
Zmiksować w blenderze z do-
datkiem śmietanki (zachować 
parę łyżeczek do skropienia 
zupy).

• Zupę przed podaniem posypać 
posiekaną bazylią.

To wspaniałe warzywo (a w za-
sadzie owoc…) jest absolutnie 
uniwersalne. Lekko słodki smak 
doskonale komponuje się z dania-
mi wytrawnymi i deserami. Dynię 
jeść można od rana do wieczora: 
zaczynamy poranek od śniada-

niowych, dyniowych pankejków 
i  przez zupy, risotto, puddingi, aż 
po tarty z dynią i tak razem z dynią 
spędzamy przy stole cały dzień :)

Dynia ma dużo beta-karote-
nu, dzięki któremu ma właściwo-
ści przeciwzapalne. Witamina C 

w niej zawarta wpływa na wzmoc-
nienie naszej odporności. Dynia 
ma mało kalorii, za to dużo błonni-
ka - wspaniale wpływa więc na na-
szą (ładną:) figurę. Nic tylko jeść!

Poniżej pomysły na to, jak dy-
nię wykorzystać w kuchni.



ZŁOTE JUBILEUSZE...


