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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy aby nadchodzące dni
były radosne, pełne refleksji i optymizmu 

oraz ciepła i obfitości wszelkich dóbr.
Niech moc Bożego Narodzenia sprawi, że radość i miłość 
zawita do każdego domu, a nadzieja, spokój i szczęście

zagoszczą w sercu każdego z Nas.  
Mieszkańcom życzymy aby nadchodzący Nowy 2022 Rok 

był czasem spełnienia marzeń, 
upływającym w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas

Ryszard Warzocha
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia 
oraz wspaniałych rodzinnych chwil przy wigilijnym stole 

i dźwiękach kolęd.
Niech spokój, radość oraz poczucie osobistego i zawodowego 

spełnienia towarzyszą przez cały Nowy 2022 Rok. 

życzą

Dyrektor oraz Pracownicy
Samorządowego Ośrodka Kultury

w Cmolasie
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Stan infrastruktury drogowej 
jest ważnym czynnikiem stymu-
lującym rozwój gospodarczy, dla-
tego więc 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 czy chod-
ników. Ponadto odpowiednie 
oświetlenie miejsc użyteczności 
publicznej takich jak ulice, chodni-
ki czy parkingi to jeden z niezbęd-
nych elementów w infrastrukturze 
każdej miejscowości.

Ostatnie miesiące to czas in-
tensywnego rozwoju i poprawy 
infrastruktury a w szczególności 
tworzenia nowych sieci oświetlenia 
gdyż jak wiemy zachowanie bez-
pieczeństwa jest celem prioryte-
towym w dzisiejszych czasach. Już 
w październiku zostało oddane do 
użytku oświetlenie w Jagodniku, 
które wpłynie na zapewnianie op-
tymalnego stopnia bezpieczeństwa 
i komfortu dla okolicznych miesz-
kańców. Inwestycja ta obejmowała 
zawieszenie linii przewodu AsXSn 
2x25 mm² na istniejących stanowi-
skach słupowych wraz z oprawami 
oświetleniowymi typu Eco-n 75W 
w ilości 12 sztuk. Budowa linii na-
powietrznej oświetlenia ulicznego 
została wykonana na długości oko-
ło 711mb. Całkowity koszt robót 
budowlanych wyniósł 26 228,53 
zł. Kolejną inwestycją tego typu 
była budowa oświetlenia uliczne-

Drogi, chodniki i oświetlenie. Czyli nowe 
inwestycje na terenie Gminy Cmolas.

go przy drodze powiatowej w Os-
trowach Tuszowskich i Ostrowach 
Baranowskich. W ramach zada-
nia zostało wykonane oświetlenie 
uliczne na długości około 1,1 km. 
Nowa infrastruktura składa się z 21 
słupów energetycznych, na których 
zlokalizowano 21 sztuk opraw typu 
ECO-N 75W. Koszt zadania wy-
niósł 68 673, 35 zł. 

Ponadto 2021 rok był również 
czasem intensywnych inwesty-
cji drogowych, dzięki którym już 
dzisiaj możemy się cieszyć rozbu-
dowanym systemem ulepszonych 
dróg, który w pozytywny sposób 
wpływa na komfort naszego życia. 
Końcem listopada została odda-
na do użytku długo wyczekiwana 
przez okolicznych mieszkańców 
tzw. droga Cmolas – Zakoście-
le - Stary Gościniec odcinek 1. 
Dotychczasowa nawierzchnia 
tłuczniowo - żwirowa z licznymi 
deformacjami i ubytkami została 
zastąpiona nawierzchnią z kostki 
brukowej. Nowa trakt komunika-
cyjny o długości ok. 656m służy 
nie tylko do przemierzania drogi 
samochodem, ale również stało 
się to miejsce chętnie użytkowane 
przez spacerujących mieszkańców. 
Dzięki odpowiednim parametrom 
nowej drogi zwiększy się płynność 
oraz komfort i bezpieczeństwo ru-
chu. Koszt wykonanych robót to 
447 118 zł. Ponadto dla mieszkań-
ców mamy dobrą wiadomość gdyż 
w najbliższych miesiącach jest pla-
nowana kontynuacja inwestycji 

poprzez przebudowę dalszej części 
wspominanej drogi. 

Kolejną inwestycją oddaną do 
użytku jest droga do Oczyszczalni 
Ścieków w Cmolasie. Remonto-
wany odcinek rozpoczyna się na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową,  
a po 83,5 m rozwidla na dwa odga-
łęzienia: lewe – w kierunku zabudo-
wy zagrodowej długości 105 m oraz 
prawe – w kierunku oczyszczalni 
ścieków długości 388,5 m. Łączna 
długość zrealizowanej inwestycji 
wynosi ok. 580 mb. Przedsięwzię-
cie polegało na ułożeniu nowej na-
wierzchni bitumicznej szerokości 
3,5 wraz z poboczami gruntowymi 
ulepszonymi kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie sze-
rokości 0,75m. Na długości drogi 
wykonane zostały również mijan-
ki, gdzie szerokość jezdni została 
jednostronnie zwiększona do 5,0 
m. Wykonana przebudowa a w 
szczególności utwardzenie jezdni  
i poboczy, ułatwi użytkowanie dro-
gi oraz zwiększy bezpieczeństwo jej 
użytkowników. Podstawowy, ist-
niejący układ komunikacyjny nie 
ulegnie zmianie. Wykonane roboty 
budowlane to koszt 323 915, 92 zł 

Na zakończenie należy jeszcze 
wspomnieć o nowym chodniku 
w Ostrowach Tuszowskich, któ-
ry wpłynie na poprawę komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowników 
korzystających z ciągu komuni-
kacyjnego drogi powiatowej nr 1 
162 R Mielec -Rzochów - Przyłęk 
- Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba.  

Droga do oczyszczalni ścieków Droga do oczyszczalni ścieków
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Chodnik o długości ok. 360 mb zo-
stał wykonany z kostki betonowej  
o gr. 6cm, natomiast zjazdy indy-
widulane z kostki brukowej gr. 8 
cm. Koszt inwestycji to 199 890,23 
zł.

Jak widzimy ostatnie miesią-
ce roku 2021 były czasem inten-
sywnego rozwoju infrastruktury 
drogowej na terenie całej gminy. 
Jednocześnie jesteśmy przekonani, 
że nadchodzący rok również bę-
dzie owocny w nowe inwestycje, 
które wpłyną pozytywnie na roz-
wój naszego regionu.    

Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Cmolas

Nieustanny rozwój technolo-
giczny i coraz efektywniejsze og-
niwa fotowoltaiczne są efektem 
dynamicznego i intensywnego 
rozwój fotowoltaiki w Polsce. Rów-
nież na terenie naszej gminy moż-
na zaobserwować znaczny wzrost 
popularności pozyskiwania energii 
elektrycznej przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii. Na 
tak nagły wzrost rozpowszechnie-
nia tego typu rozwiązań w dużej 
mierze mają wpływ programy rzą-
dowe, które zapewniają dofinan-
sowanie inwestycji w niezależne 
źródła energii dla gospodarstw 
domowych a także instytucji pub-
licznych.

W poprzednich wydaniach 
kwartalnika Panoramy udostępni-
liśmy namiastkę informacji o dofi-
nasowaniu, które otrzymała Gmina 
Cmolas ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych  
a także o wykonawcach, którzy zo-
stali wyłonieni w drodze przetargu. 
Pod koniec września zostały pod-
pisane umowy, które były wstępem 
do dalszych etapów postępowania. 
Kolejnym krokiem było przekaza-
nie terenu budowy wykonawcom, 
którzy już od pierwszych dni pro-
wadzili intensywne roboty bu-

Instalacja fotowoltaiczna na budynku SOK-u w Cmolasie

Instalacja fotowoltaiczna na budynku SP w Ostrowach Baranowskich

Instalacja fotowoltaiczna przy przepompowni wody w Cmolasie

Droga Cmolas - Zakościele 
- Stary Gościniec Oświetlenie Jagodnik

UG Cmolas
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dowlane. W efekcie gmina została 
wzbogacona o kolejne zrealizowa-
ne projekty promujące wykorzysta-

nie odnawialnych źródeł energii, 
które już od pierwszych dni użyt-
kowania przynoszą zamierzone 

efekty.Poniżej przedstawiamy ze-
stawienie wykonany instalacji foto-
woltaicznych:

Lokalizacja 
Moc

[kWp]
Wartość robót 

brutto 
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Gminy Cmolas 19,92 89 966,86 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cmolasie 9,96 75 503,73 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Oczyszczalni Ścieków w 
Cmolasie 9,96 49 221,85 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie 9,96 47 905,16 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w 
Trzęsówce 14,82 59 687,18 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w 
Jagodniku 9,88 44 297,31 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich 20,52 73 884,91 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach Tuszowskich 29,64 114 898,08 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w 
Hadykówce 15,17 58 785,92 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w 
Porębach Dymarskich 25,01 102 580,26 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki Przepompowni wody w 
Cmolasie 13,94 61 194,81 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  Przepompowni wody w 
Hadykówce 6,97 32 002,36 zł

Całkowity koszt zadania wyniósł 
825  236 zł w tym koszty Inspek-
tora Nadzoru. Termin realizacji 
inwestycji: październik - grudzień 
2021r. Projekt dofinansowany ze 
środków Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 
tysięcy. 

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. 
Ponadto realizacja przedsięwzię-
cia poprawi wizerunek gminy, jako 
gminy efektywnej energetycznie  
i ekonomicznie zaradnej.

UG Cmolas
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku PSZOK-u

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku 
Oczyszczalni Ścieków w Cmolasie
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Nowa trybuna na Stadionie 
Sportowym w Ostrowach TuszowskichSołectwo Ostrowy Tuszowskie 

w 2021 roku przystąpiło do Pod-
karpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2021-2025. Program 
ten w założeniach ma sprzyjać 
zmianom strukturalnym obszarów 
wiejskich związanych z rozwija-
niem pozarolniczych form aktyw-
ności mieszkańców wsi i bardzo 
mocno promujący postulat wie-
lofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich.   

W 2021 roku w ramach uczest-
nictwa w PPOW na lata 2021-2025 
został opracowany wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Zakup 
trybuny na stadion sportowy w 
Ostrowach Tuszowskich”. Decyzją 
Zarządu Województwa Podkar-
packiego Gmina Cmolas otrzy-
mała 12.000zł dotacji z  budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 

GMINA CMOLAS

realizację tego przedsięwzięcia. 
W  wyniku realizacji projektu na 
Stadionie Sportowym w Ostrowach 
Tuszowskich została wykonana 
trybuna  wolnostojąca trzyrzędowa 
dla 50 osób. Przed wykonaniem te-
ren pod trybunę został utwardzony 
kostką brukową.

Koszt całkowity wykonanego 
zadania to 24.981,30zł. Realizacja 
zadania przyczyniła się do poprawy 
zaplecza sportowego w miejscowo-
ści Ostrowy Tuszowskie i  zwięk-
szenia jego atrakcyjności, a także 
rozbudzi zainteresowanie miesz-
kańców kulturą fizyczną, sportem 
oraz aktywnym spędzaniem wol-
nego czasu. Realizacja projektu 
przyczyni się do zwiększenia liczby 
osób biorących udział w wydarze-

Trybuna na Stadionie Sportowym 
w Ostrowach Tuszowskich

niach sportowych, rekreacyjnych 
i integracyjnych.

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

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

Miło nam poinformować, iż Gmina Cmolas 
otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. 
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Jagodniku”

GMINA CMOLAS

Projekt dofinansowany jest ze 
środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Programu 
Sportowa Polska – Program Rozwo-
ju Lokalnej Infrastruktury Sporto-
wej – Edycja 2021

Po długotrwałym i pracochłon-
nym okresie tworzenia dokumen-
tacji projektowej już w listopadzie 
został ogłoszony przetarg na rea-
lizacje inwestycji. Po weryfikacji 
złożonych ofert została wyłonio-
na najkorzystniejsza oferta, którą 
złożyła firma Budowlana SOLID
-BUD Bartłomiej Petejko, 36-105 
Cmolas 616. Planowane koszty ro-
bót budowlanych to 2 585 999,99 zł, 

z czego otrzymane dofinansowanie 
pokryje 50% kosztów zadania.  Bu-
dowa inwestycji rozpoczęła się 3 
grudnia 2021 r., a jej zakończenie 
planowane jest na koniec drugiego 
kwartału 2023 roku. 

Inwestycja polegać będzie na 
wybudowaniu od podstaw bu-
dynku z przeznaczeniem na sale 
gimnastyczną o wymiarach 25,52 
x 23,68 m. Zaplecze sali gimna-
stycznej będzie zawierać dwa ze-
społy szatniowe, każde z osobnym 
węzłem higieniczno - sanitar-

nym, pomieszczenie 
dla nauczycieli WF  
z osobnym węzłem 
higieniczno - sani-
tarnym a także dwa 
magazyny sprzętu 
sportowego. W czę-
ści zaplecza sali gim-

nastycznej zlokalizowane będą 
ogólnodostępne toalety damskie, 
męskie, i dla osób niepełnospraw-
nych. Wejście do budynku zapro-
jektowano od strony wschodniej  
a od strony północnej na koryta-
rzu, wejście na boisko sportowe.  

Realizacja inwestycji stanowi 
dopełnienie oferty edukacyjnej 
dla społeczności szkolnej, ale też  
i zwiększenie dostępności do infra-
struktury sportowej dla mieszkań-
ców. Realizacja zadania umożliwi 
także wprowadzenie do oferty edu-
kacyjnej szerokiej gamy zajęć i pro-
gramów sportowo-rekreacyjnych, 
które obecnie niestety odbywają się 
w ograniczonym zakresie, z uwagi 
na warunki atmosferyczne, czy też 
chłodne pory roku. Taka inwesty-
cja zapewni, więc całoroczną ak-
tywność fizyczną uczniów. 

UG Cmolas 
 Sala Gminastyczna w Jagodniku
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
– obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel/zarządca 
budynku ma obowiązek złożyć deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich 
danych dotyczących źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkalnych i  niemiesz-
kalnych. Każdy budynek, który posiada za-
instalowane źródło ciepła lub spalania paliw 
o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić 
wypełniając odpowiednią deklarację. W  de-
klaracji należy uwzględnić rodzaj źródła cie-
pła które ogrzewa budynek oraz źródła energii 
elektrycznej, które wykorzystywane są w tym 
samym celu lub na przykład do podgrzewania 
wody.

Sposób złożenia deklaracji:
•	 deklarację można złożyć w prosty sposób 

przez Internet nie wychodząc z domu na 
stronie: https://zone.gunb.gov.pl wystar-
czy, że posiada się Profil zaufany/ban-
kowość elektroniczną/e-dowód;

•	 jeżeli nie ma możliwości złożenia deklara-
cji przez Internet to można ją złożyć oso-
biście w Urzędzie Gminy w Cmolasie, pok. 
nr 16.

Terminy składania deklaracji:
•	 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła 

lub spalania paliw kiedykolwiek urucho-
mionych przed 1 lipca 2021r. (czyli do 
30.06.2022 r.);

•	 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spa-
lania paliw, w przypadku źródeł ciepła lub 
spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 
2021r.

Deklaracja zawiera m. in. takie informacje 
jak:

- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub 
zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miej-
sca zamieszkania lub siedziby,

- adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw,

- informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznacze-
niu i wykorzystywanych w nich paliwach,

- numer telefonu właściciela lub zarządcy 
oraz adres e-mail- opcjonalnie.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminach 
stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.
gunb.gov.pl

Na kanale YouTube Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego pojawił się również film 
dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków oraz możliwość składania deklaracji od 1 
lipca 2021 r., do obejrzenia którego serdecznie 
zapraszamy.

Odbiór odpadów w 2022 r.
Od stycznia 2022 r. usługę odbioru odpa-

dów od mieszkańców gminy Cmolas będzie 
świadczyć firma Dezako Sp. z o.o. Kościuszki 
30, 39-200 Dębica. Bez zmian pozostają zasa-
dy ich odbioru oraz opłata, natomiast zmia-
nie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów. 
Zwiększy się częstotliwość odbioru szkła, które 
będzie odbierane co drugi miesiąc (do tej pory 
było raz na kwartał), natomiast odpady niese-
gregowane/zmieszane oraz bio-odpady będą 
odbierane raz na miesiąc. W 2021 r. odpady 

niesegregowane/zmieszane i bio-odpady były 
odbierane raz na miesiąc w okresie zimowym  
a w okresie od kwietnia do października co 
dwa tygodnie- obowiązek ten wynikał z usta-
wy, która obecnie uległa zmianie. Odpady typu: 
zużyty sprzęt elektroniczny, opony, odpady 
wielkogabarytowe można przywieść do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 
pod adresem Cmolas 3A, który jest czynny  
w środę w godzinach od 14:00 do 17:00.
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Uroczystości obchodów rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę  

w Trzęsówce

TRZĘSÓWKA

Kolejna 103. rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
przeszła do historii. Mieszkańcy 
Trzęsówki licznie włączyli się w 
obchody tej uroczystości. Po mszy 
św. o godz. 11.00 w kościele pw. 
św. Anny w Trzęsówce odprawio-
nej w intencji Ojczyzny odbył się 
Marsz Niepodległości, którego 
trasa przebiegała z parkingu obok 
kościoła do Wiejskiego Domu Kul-
tury w Trzęsówce. Na czele marszu 
kroczyli druhowie strażacy niosąc 
flagę ojczystą, za nimi podąża-
li werbliści i  pozostali uczestnicy 
marszu. Pochód zamykał jadący 
powoli wóz strażacki OSP w Trze-
sówce. Również strażacy OSP  
z sąsiednich miejscowości – 
Ostrów Baranowskich i Jagodnika 
włączyli się w organizację marszu, 
zabezpieczając wozami strażacki-
mi punkty skrzyżowań dróg gmin-
nych z  powiatową. Uczestnicy 
marszu otrzymali kotyliony, które 
zostały zrobione przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Trzęsówce 
i uczestniczki projektu „Czas na 
zdrowie”.

Po przybyciu do Wiejskiego 
Domu Kultury w Trzęsówce nastą-
pił uroczysty ceremoniał wciągnię-
cia flagi na maszt, po czym wszyscy 
zebrani odśpiewali hymn narodo-
wy. Następnie młodzież szkolna ze 
Szkoły Podstawowej w Trzęsówce 
wprowadziła nas w tematykę Świę-
ta Niepodległości, przedstawiając 
krótki rys historyczny tego wyda-
rzenia. Na koniec głos zabrał Wójt 

Gminy Cmolas Eugeniusz Galek 
dziękując wszystkim zgromadzo-
nym oraz organizatorom marszu 
za liczne przybycie i włączenie się 
w obchody uroczystości w naszej 
Małej Ojczyźnie.

Po części oficjalnej Sołtys Trzę-
sówki Lesław Lipczyński zaprosił 
uczestników marszu na poczęstu-
nek.

Uroczystość odbyła się dzięki 
współpracy i zaangażowaniu wie-
lu osób: Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Trzęsówce – Krzysztofa 
Wrony, Radnych Gminy Cmolas 
– Andrzeja Bujaka i Piotra Macią-
ga, Rady Sołeckiej z Sołtysem Le-
sławem Lipczyńskim na czele, Koła 
Gospodyń Wiejskich w Trzęsów-
ce z Prezes Anną Mierzejewską, 
druhom strażakom z Trzęsówki, 
Ostrów Baranowskich i Jagodnika, 
Dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie – Edycie 
Kus-Mokrzyckiej, Chórowi Para-
fialnemu z Trzęsówki oraz grupie 
nieformalnej Lasovia Team.  

Uroczystość była finansowana 
w ramach inicjatywy pod nazwą 
„CZAS NA ZDROWIE” realizo-
wanej w ramach projektu „Pod-
karpackie Inicjatywy Lokalne 
2021-2023” dofinansowanego ze 
środków  Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030. Regionalnymi 
Operatorami Projektu są: „Funda-

cja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja 
Fundusz Lokalny SMK, Stowarzy-
szenie LGD „Partnerstwo dla Zie-
mi Niżańskiej”, Stowarzyszenie 
LGD „TRYGON- Rozwój i Inno-
wacja”.

Słowa wdzięczności i podzię-
kowania kierujemy do darczyńców  
i sponsorów, którzy swoim dobrym 
sercem i zaangażowaniem mate-
rialnym przyczynili się do uświet-
nienia naszej uroczystości:  Radni 
– Andrzej Bujak i Piotr Maciąg, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzę-
sówce z Prezes Anną Mierzejew-
ską, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce – Krzysztof Wrona  
i Sołtys Trzęsówki Lesław Lipczyń-
ski.

Grupa nieformalna
LASOVIA TEAM
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JAGODNIK Uroczyste przekazanie nowego  
placu zabawDnia 2 listopada 2021 roku w 

Niepublicznym Przedszkolu ,,Ja-
gódka” odbyło się uroczyste prze-
kazanie do użytku placu zabaw. 
Po 3-miesięcznej przerwie spowo-
dowanej remontem nawierzchni  
i wymianą urządzeń dzieci z wiel-
ka radością mogły wejść na plac 
zabaw. Do uroczystego przecięcia 
wstęgi zaproszeni zostali; Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Pan Zbi-
gniew Chmielowiec, którego repre-
zentowała Pani Lucyna Pik, Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz 
Galek ,Przewodniczący Rady Gmi-
ny Pan Ryszard Warzocha, Sołtys 
wsi Jagodnik Pan Andrzej Gul, 
Pani Dyrektor Dorota Terlaga ora 
Prezes Stowarzyszenia Pani Mał-
gorzata Szostak. Po uroczystym 

przecięciu wstęgi Ksiądz Krzysztof 
z pomocą dzieci poświęcił plac za-
baw, aby mogły bezpiecznie z niego 
korzystać .

Bardzo dziękujemy Wójtowi 
Gminy Cmolas Panu Eugeniuszowi 
Galkowi wraz z Radą Gminy Cmo-

las za podjęcie inicjatywy remontu 
placu zabaw w Jagodniku i znale-
zienie środków finansowych na tą 
inwestycję.

Zarząd Stowarzyszenia
oraz Grono Pedagogiczne Szkoły 

i Przedszkola w Jagodniku.

103 rocznica Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę

Wpatrz się i wsłuchaj! Oto Pol-
ska idzie żywcem w męczeńskiej 
pogrzebana trumnie i  zmartwych-
wstaje królewsko i dumnie po bólach 
zbrodni i gwałtów ohydzie, by jako 
ongi, z wielkopańskim gestem zająć 
swe miejsce i zawołać: - Jestem! – 
wiersz Remigiusza Kwiatkowskie-
go i  inne utwory o patriotycznej 
treści zaprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich podczas uroczystej 
Akademii z okazji Święta Niepod-
ległości 11 listopada.

Apel swoją obecnością uświet-
niły: Pani Ewelina Nowicka, rad-
na Ostrów Tuszowskich oraz 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE



10

Kwartalnik nr 4/2021

Pani Magdalena Pełka, Przewodni-
cząca Rady Rodziców.

Na scenie wystąpili uczniowie 
klasy szóstej, którzy zagrali role 
uczniów przygotowujących się do 
sprawdzianu z historii i tym sa-
mym przybliżyli nam pokrótce 
historię zrywów niepodległościo-
wych Polaków oraz sytuacji jaka 
panowała na terenie powiatu kol-
buszowskiego w przeddzień odzy-
skania niepodległości. Uczniowie 

klasy siódmej poprowadzili aka-
demię i wcielili się w role żołnie-
rzy biorących udział w walkach o 
wolność kraju. Odezwę do naro-
du wygłosił sam Józef Piłsudski. 
W śpiewie wsparli ich uczniowie                
z klasy czwartej i piątej. 

Część artystyczną apelu zakoń-
czyło uroczyste odśpiewanie „Ma-
zurka Dąbrowskiego” w  ramach 
akcji Ministerstwa Edukacji „Szko-
ła do hymnu”. Wzorową znajomoś-

cią hymnu popisali się uczniowie 
najmłodszych klas.

Następnie Pani Dyrektor Da-
nuta Gacek wręczyła dyplomy 
uczniom uczestniczącym w etapie 
szkolnym konkursu „Namaluj hi-
storię dziadków” oraz w warszta-
tach z kodowania „Codeweek”. 
Akademię przygotowały: Pani 
Magdalena Szpyt i Pani Dorota 
Maziarz.

 SP w Ostrowach Tuszowskich

Święto Niepodległości w JagodnikuJAGODNIK

Dnia 10 listopada 2021r. w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej w 
Jagodniku odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości na pamiąt-
kę 103 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Akademia 
przede wszystkim miała   przypo-
mnieć tamte ciężkie czasy, ale tak-
że wzbudzić w nas refleksje. Część 
artystyczna wprowadziła zgroma-
dzonych w atmosferę wydarzeń 
poprzedzających datę 11 listopada 
1918 roku. Uczniowie klasy II i III  
recytowali wiersze i śpiewali pieśni 
patriotyczne, które pozwoliły  zro-
zumieć rozterki i uczucia walczą-
cych o niepodległość. O godzinnie 
12.00 uczniowie wraz z przedszko-

lakami odśpiewali   hymn i wyru-
szyli na marsz z flagami, aby jeszcze 
bardziej podkreślić uroczystość 
tego   święta. Uczestnicząc corocz-
nie  w obchodach Święta Niepodle-
głości dajemy wyraz pamięci o tych 
wszystkich, dzięki którym żyjemy 

dzisiaj w wolnej Polsce. Dla nas 
wszystkich dzień 11 listopada jest 
lekcją patriotyzmu i historii. Warto 
pamiętać, że „Polska to taka krai-
na, która się w sercu zaczyna (…)”.

NSP w Jagodniku
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„Niepodległa do Hymnu 2021!” CMOLAS

Jak co roku w Niepublicznym 
Przedszkolu Akademia Przed-
szkolaka w Cmolasie 10 listopada 
2021 r. punktualnie o godz. 11:11 
w murach przedszkola rozbrzmiał  
„Mazurek Dąbrowskiego”. Przed-
szkolaki z obu grup z należytym 
szacunkiem i powagą odśpiewały 
uroczyście cztery zwrotki Hym-
nu Narodowego. Grupa „Misie” 
przygotowała ponadto krótką 
część artystyczną z tej okazji. Nie 
zabrakło recytacji „Katechizmu 
polskiego dziecka” W. Bełza, śpie-
wu patriotycznych piosenek oraz 
przybliżenia postaci gen. Józefa 
Piłsudskiego. Przedszkolaki swo-
ją piękną postawą wyraziły hołd 
Ojczyźnie. Udowodniły, że praw-
dziwym patriotą można być od 
najmłodszych lat. 

Akademia Przedszkolaka

Narodowe Święto NiepodległościHADYKÓWKA

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej 
przeszłości, ten nie jest godzien sza-
cunku, teraźniejszości ani prawa do 
przyszłości”. ( Józef Piłsudski)

W czwartek 10 listopada ucz-
niowie Szkoły Podstawowej w Ha-
dykówce zaprosili cała społeczność 
szkolną na uroczystą akademię  
z okazji 103 rocznicy odzyskania 
niepodległości. W tym dniu szko-
ła po raz kolejny wzięła udział 
w akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła do Hymnu”,  
w ramach której o godzinie 11.11 
uczniowie i nauczycie-
le wspólnie odśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 
Następnie uczniowie klas 
IV – VIII zaprosili całą 
społeczność uczniowską 
na lekcję historii, pod-
czas której zaprezento-
wali program artystyczny 
„Polsko Ty zawsze wier-
nych miałaś synów!…”, 
ukazali w nim drogi na-

rodu polskiego do niepodległości. 
W swoim wystąpieniu podkreślili, 
że 11 listopada 1918 r. jest jedną 
z najważniejszych dat w dziejach 
Polski. Listopad 1918 roku wień-
czy blisko półtorawieczne dążenie 
kilku pokoleń Polaków do odzy-
skania utraconej na wskutek zabo-
rów niepodległości. Niepodległość 
Polski wywalczyli sobie Polacy, 
wykorzystując zaistniałe sprzyja-
jące okoliczności historyczne. Nie 
był to jedyny zryw narodowo-
wyzwoleńczy. Każde pokolenie 

składało ofiary krwi w wielkich 
powstaniach przeciw zaborcom. 
Powstania te kończyły się klęską, 
gdyż przewaga zjednoczonych 
przeciw Polsce wrogów była nie do 
pokonania. Ważnym wydarzeniom 
towarzyszyła poezja – ukazywała 
rozpacz pokonanych, ale budziła 
też wiarę w przyszłe zwycięstwo. 
Uczniowie zaprezentowali wiersze, 
a cała społeczność z nauczycielami 
śpiewała pieśni patriotyczne. Na 
zakończenie uroczystości uczen-
nica kl. VI zagrała na dzwonkach 

chromatycznych fragment 
„Roty”, którą następnie wszy-
scy zgromadzeni zaśpiewali.  
W trakcie akademii udzie-
lił się podniosły i uroczysty 
nastrój, a odświętne stroje 
uczniów i piękna dekoracja 
przypominały nam o rados-
nym i wspaniałym dla nas Po-
laków dniu.

SP w Hadykówce
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

Akademia z okazji Święta 
Niepodległości

Dnia 9 listopada w Szkole 
Podstawowej w Ostrowach Bara-
nowskich świętowano 103 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Z tej okazji odby-
ła się uroczysta akademia, której 
przewodnim hasłem były słowa 
„Wolna Niepodległa”. Dzięki 
montażowi słowno- muzycznemu 
przegotowanemu przez uczniów 
z kl. II-III, młodsze dzieci mogły 
się dowiedzieć, dlaczego 11 listo-
pada to dla nas, Polaków, jedna  
z najważniejszych dat w kalenda-

rzu. Jest to dzień radosny, w któ-
rym obchodzone jest Narodowe 
Święto Niepodległości. Po 123 la-
tach zaborów, nasz kraj znów poja-
wił się na mapie Europy. Ponownie 
mogliśmy cieszyć się Ojczyzną, 
która przez wiele lat zawłaszczona 
była przez Rosję, Prusy i Austrię.

Uczestnicząc w akademii od-
daliśmy szacunek wszystkim Pola-
kom, którzy walcząc o wolność nie 
szczędzili Ojczyźnie tego, co dla lu-
dzi najcenniejsze - własnego życia.

SP w Ostrowach Baranowskich

Pamiętamy o Żołnierzach 
Niezłomnych  

z terenu Ostrów Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Ostrowy Tuszowskie mogą 
szczycić się wieloma bohaterami 
historycznymi, którzy walczyli 
o niepodległą i demokratyczną 
Polskę zarówno podczas II woj-
ny światowej, jak i po wojnie, 
walcząc z sowieckim okupantem. 
Przypadająca w tym roku 75 – ta 
rocznica bitwy w Ostrowach Tu-
szowskich 8 sierpnia 1946 roku, 
gdy oddział mjr Hieronima De-
kutowskiego „Zapory” walczył 
tam z wojskami sowieckimi i siła-
mi Urzędu Bezpieczeństwa oraz 
uczestniczenie Szkoły Podstawo-
wej z Ostrów Tuszowskich w ak-
cji „Szkoła pamięta” to powody, 
dla których odwiedził nas w śro-
dę 25 listopada pasjonat historii, 
mieszkaniec Mielca, p.  Romuald 
Rzeszutek.

Przybyły na spotkanie gość 
przedstawił uczniom biogramy 
najważniejszych lokalnych boha-
terów, spoczywających m. in. na 
cmentarzu w Ostrowach. Opowie-
dział o działalności Stowarzyszenia 
Klub Historyczny „Prawda i Pa-
mięć” z Mielca, którego jest współ-
założycielem i wiceprezesem. 

Przedstawił także dzieciom i 
młodzieży film nakręcony z mło-
dzieżą dotyczący rekonstrukcji 
bitwy, która rozegrała się w ich 
miejscowości w centrum wsi, w 
okolicach kościoła.Uczniowie z 
zapartym tchem słuchali opowie-
ści o akcjach rozgrywających się 
w  ostrowskich lasach, ale także 

okrucieństwach, które spotykały 
miejscowych za popieranie żołnie-
rzy państwa podziemnego.

Na zakończenie spotkania gość 
przekazał do biblioteki swoją naj-
nowszą książkę pt. Jesteśmy Woj-
sko Polskie – Hieronim Dekutowski 
„Zapora”, która została wydana 
przez wydawnictwo Szary Wilk z 
Mielca. Dzięki temu nasi uczniowie 
i mieszkańcy będą mogli jeszcze 
bardziej pogłębić historię swojej 
małej Ojczyzny. Spotkanie zorgani-
zowała Magdalena Szpyt, nauczy-
ciel historii.

SP w Ostrowach Tuszowskich
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„Gdzie barszcz, kapusta, tam chata nie pusta”
Życie mieszkańców dawnej 

wsi powiązane było z rytmem pór 
roku, świętami kościelnymi czy ak-
tualnymi wydarzeniami w kraju. 
W czasie adwentu nie urządzano 
wesel ani zabaw, unikano gry na in-
strumentach, a nawet gry w karty. 
Ludzie  więcej się modlili, uczest-
niczyli powszechnie w porannych 
roratach i surowo pościli – nawet 
przez trzy dni w tygodniu: w środę, 
piątek i sobotę. W tym czasie obo-
wiązywał również zakaz wszelkich 
prac związanych z uprawą ziemi, 
gdyż ona „odpoczywała”. Kobiety 
spotykały się po domach na dar-
cie pierza, przędzenie lnu i konopi, 
a chłopcy przygotowywali się do 
kolędowania. Pod koniec adwentu 
prano bieliznę, wykonywano prace 
porządkowe, przygotowywano je-
dzenie na święta.

Jakie było menu rodziny chłop-
skiej żyjącej na naszych ziemiach 
– w Galicji Zachodniej? Od po-
czątku XIX w. chłopi najczęściej 
jedli ziemniaki. Spożywano je dwa 
lub trzy razy dziennie w różnych 
postaciach, najczęściej gotowa-
ne, opiekane, w postaci placków 
ziemniaczanych. Powszechnym 
pokarmem była zupa lub kapusta 
ziemniaczana. Ziemniaki (goto-
wane) dodawano zawsze do ciasta 
na chleb lub innych wypieków; w 
ten sposób oszczędzano mąkę i za-
pasy kartofli. Gotowane ziemniaki 
pomagały utrzymywać odpowied-
nią wilgotność pieczywa. Do chle-
ba można było użyć ziemniaków 
zmarzniętych lub częściowo nad-
psutych. Z nich pieczono też pla-
cki zwane „moskalami”. Ziemniaki 
stanowiły podstawę wyżywienia 
ludności w Galicji Zachodniej.

Po ziemniakach królowała ka-
pusta (rozpowszechniona jeszcze 
przed ziemniakami). Główki su-
rowej kapusty przechowywano 
w piwnicach i kopcach. Kapustę 
przede wszystkim kiszono – całe 
główki lub poszatkowaną. Kiszoną 

Nędza galicyjska. Aleksander Kotsis.
kapustę spożywano jako surówkę, 
gotowaną z ziemniakami, w po-
staci pierogów; z niej gotowano 
kapuśniak, bardzo popularną zupę 
na naszych terenach. Przyrządzana 
z grzybami stała się tradycyjną po-
trawa wigilijną. Kapusta, ziemniaki 
i barszcz to potrawy dyżurne w co-
dziennym menu chłopskim. 

Podobnie jak kapusta, wartoś-
ciową potrawą był groch i fasola, 
źródła białka roślinnego. Z roślin 
strączkowych gotowano zupy, do-
dawano je do kapusty, zasmażane z 
mąką stanowiły nadzienie do pie-
rogów, były używane do wypieku 
chleba. 

Urozmaiceniem jadłospisu 
były buraki, brukiew (zwana kar-
pielem), cebula i czosnek. Buraki 
służyły bo gotowania barszczu, ki-
szono je także w beczkach, razem 
z kapustą. Spożywano również go-
towane liście buraczane, w czasie 
głodu – razem z lebiodą. Popularna 
była uprawa karpieli, które jedzono 
po ugotowaniu, zaprawione mąką 
i tłuszczem czy utłuczone razem z 
ziemniakami. Brukwią żywiono się 
w latach głodu. Przechowywano ją 
surową, także w postaci suszonej. 
Cebula i czosnek były powszechnie 
używane jako przyprawy do innych 

potraw. Urozmaiceniem menu były 
ponadto marchew, pietruszka, dy-
nia, ogórki (zwłaszcza kiszone), 
chrzan, dziki czosnek, nawet żołę-
dzie buku i pokrzywy. 

Po ziemniakach podstawowym  
pokarmem chłopów galicyjskich 
były produkty zbożowe, zwłasz-
cza chleb. Ludzie sami wypiekali 
chleb z własnej mąki umielonej 
w żarnach. Chłopi uprawiali żyto, 
jęczmień, owies, pszenicę, pro-
so i grykę. Z mąki żytniej pie-
czono chleb, gotowano barszcz. 
Powszechnie lubiane były podpło-
myki, czyli placki z chlebowego cia-
sta. Chleb pieczono przeważnie raz 
na tydzień, białe pieczywo jedzono 
od święta. Pieczono tez przaśne 
placki składające się tylko z wody 
i mąki (owsianej lub jęczmiennej). 
Jęczmień służył przede wszystkim 
do wyrobu kaszy, mąkę jęczmienną 
dodawano też do wypieku chleba. 
Grykę i proso wykorzystywano do 
wyrobu kasz – gryczanej i jaglanej.  

Prawie w każdym gospodar-
stwie znajdowała się krowa, ale 
spożycie nabiału nie było wyso-
kie, znaczne jego ilości szły na 
sprzedaż. Mleko, sery, także jajka 
i masło w dużej ilości sprzedawa-
no na jarmarkach. W pożywieniu 
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korzystano także z mleka koziego: 
nagminne było spożycie mleka 
kwaśnego z ziemniakami.

Podobnie wyglądało spożycie 
mięsa. Zwierzęta, tak jak jajka, 
chłopi sprzedawali, a za uzyskane 
pieniądze kupowali mąkę, zboże, 
oszczędzali na wypadek choroby. 
Prawie w każdym domu rodzi-
ny chłopskiej mięso jedzono dwa 
razy do roku – na Boże Narodzenie  
i Wielkanoc. Czasem pojawiało się 
kilka razy do roku, gdy zabito drób, 
rzadziej bydło, które z powodu 
choroby lub wypadku trzeba było 
dobić (jeśli nadawało się do jedze-
nia). Do omasty  kupowano słoninę 
lub sadło. Trudno dziś wyobrazić 
sobie jadłospis mieszkańców XIX 
– wiecznej galicyjskiej wsi, dla któ-
rych rarytasem było mięso dwa 
razy do roku, dla zamożniejszych 
czasami w niedzielę, a wielu wcale 
nie mogło sobie pozwolić na takie 
specjały. Wśród ludu znane było 
powiedzenie: „Chłop je mięso, kie-
dy kura chora, albo on chory”.

Podstawowym napojem była 
woda, czerpana ze studni, strumie-
ni, rzek, źródeł – w dużym stopniu 
zanieczyszczona. Znano herbatę  
i kawę (zbożową), ale były to na-
poje luksusowe. Zastępowano je 

herbatą z liści lipy, mięty, rumian-
ku, piołunu – ziół własnoręcznie 
zebranych i ususzonych. Pragnie-
nie gasiły kompoty z owoców, kwas 
chlebowy, sok z kiszonej kapusty 
czy wodza z ogórków kiszonych. 
Do napojów „rozweselających” 
należała wódka spożywana w du-
żej ilości, co związane było z daw-
nym przymusem propinacyjnym. 
Ośrodkiem życia towarzyskiego 
była karczma i w niej odbywały 
się uroczystości rodzinne, spot-
kania towarzyskie. Pijaństwo było 
popierane przez dwór, gdyż dzie-
dzic miał monopol na pędzenie 
gorzałki. Tutaj biedny, umęczony 
chłop często szukał towarzystwa 
butelki, gdyż jak pisze P. Franaszek: 
„wódką leczono chorych, usypiano 
dzieci, rozgrzewano zmarznięte-
go, wzmacniano osłabionego, ale 
przede wszystkim zalewano wód-
ką zmartwienie”. Wg statystyki w 
II połowie lat 70. XIX w. na jeden 
szynk w Galicji przypadało 233 
mieszkańców, a pod koniec tego 
stulecia statystyczny mieszkaniec 
wsi galicyjskiej wypijał rocznie 
17,2 litra wódki rocznie.

Najtrudniejszym okresem do 
przetrwania był przednówek, kie-
dy kończyły się zimowe zapasy,  

a nowe plony jeszcze nie urosły. 
Ten niedobór, tak jak klęska nie-
urodzaju czy wojna sprawiały, że 
w jadłospisie pojawiły się chwasty, 
zamiast zbóż i produkty uzyskane 
poprzez zbieractwo. Np. mąkę do 
pieczenia chleba uzyskiwano z pe-
rzu, z lebiody i pokrzywy gotowano 
zupę; suszone liście lipy, mielonej 
kory brzozy, wiór drewna i żołędzi 
zastępowały mąkę; jedzono kotew-
kę, pędy tataraku (przysmak dzie-
ci). Wiosną ściągano sok z brzozy.

Złe odżywianie, brak opieki 
zdrowotnej, niskie plony, klęski 
nieurodzaju, trudne warunki życia, 
klęski głodu wpływały na długość 
życia i wysoką umieralność dzieci. 
W II połowie XIX w. średnia życia 
w Galicji wynosiła 27 lat dla męż-
czyzn oraz 28,5 dla kobiet i była 
najkrótszą w Europie. Połowa dzie-
ci zaś nie dożywała pięciu lat.

Dziś  żyjemy w innej rzeczy-
wistości, warunki życia miesz-
kańców dawnej Galicji  są dla nas 
być może niewyobrażalne. Jednak 
tradycyjnie znajdą się na naszym 
świątecznym stole codzienne, 
postne potrawy naszych przod-
ków: barszcz, ziemniaki, kapusta… 
Okrasą niech będą życzenia dla bli-
skich płynące prosto z serca.

Elżbieta Wilk

Jak czytać sztukę ?
CMOLAS

„Artyści są jak otwarte książki, 
a ich dzieła – niczym teksty zapi-
sane farbami”. Krótka subtelna, 
ale jakże trafna wypowiedź Valerii 
Moskvitiny dotycząca artysty i jego 
tworu (rozumianego jako wszelkie 
twórcze wybory artysty). Równo-
cześnie pewnego związku pomię-
dzy artystą – dziełem – widzem, w 
którym dana sytuacja jest odbiera-
na z dwóch odmiennych perspek-
tyw: autora jako twórcy „obrazu” i 
konsumenta czyli odbiorcy dane-
go tworu. Owe studium jest ewi-
dentnie kierowane do czytelnika 

– odbiorcy, przy pomocy prag-
nienia szczęścia i tajemnicy, które 
uchwycił i schował w danym two-
rze artysta. Dzięki temu widz, jako 
czytelnik rzeczywistego obrazu, 
może doświadczyć emocji związa-
nych z odrywaniem danego dzieła i 
ukrytych w nim znaczeń. Może od-

dać się cichej i intensywnej przy-
jemności – ekstazie, która iskrzy 
i rozpala w nim subiektywne od-
czucia uderzające w jego jestestwo 
raz ciepłym, a innym razem lodo-
watym strumieniem, gdy stoi sam 
na sam przed „płótnem” niczym 
tekstem zapisanym farbami…” tak 
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o wystawie pt. „Jak czytać sztukę?” 
napisał Marcin Lubera – Komisarz 
Wystawy. 

2 października 2021 r. w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w 
Cmolasie miało miejsce uroczyste 
otwarcie wystawy malarstwa, fo-
tografii, rysunku, grafiki i rzeźby. 
Wystawa zgromadziła ponad 80 
prac 28 autorów z Polski i z zagra-
nicy. Swoje prace zaprezentowali: 
Anna Kaleta, Beata Garanty, Ber-
nadeta Ślęzak, Dominika Adamus 
Osman, Elena Panchischin, El-

żbieta Szymańczuk, Ewa Majka, 
Ewa Wiśniewska-Zduniak, Joanna 
Cislak, Peter Blindt, Julita Kłosiń-
ska, Kamil Jurašek, Kara Minasian, 
Katarzyna Cesarz, Katarzyna Na-
wrocka, Kinga Cesarz, Luigi Prio-
re, Maksymilian Starzec, Marcin 
Lubera, Marcin Norbert Michal-
ski, Marina Vorobyova, Monika 
Nogieć, Olga Seretna, Przemysław 
Suliga, Renata Bebło, Valeria Mo-
skvitina, Wiktoria Gazda, Wojciech 
Trzyna. Wyjątkowa, artystyczna at-
mosfera przepełniona rozmowami 

o sztuce i nie tylko, udzieliła się 
wszystkim uczestnikom wernisa-
żu. Niezwykle wartościowe było 
spotkanie z Autorami prac, którzy 
połączeni wspólną wystawą eks-
ponowali prace wykonane w róż-
norodnych stylach, technikach, 
kierunkach, spojrzeniach…

Wystawę można było oglądać 
od 4 do 22 października 2021 r.  
i zwiedzili ją liczni uczniowie szkół 
z Gminy Cmolas oraz mieszkańcy 
powiatu kolbuszowskiego.

SOK Cmolas

Warsztaty tworzenia ozdób 
świątecznych z makramy w Cmolasie

CMOLAS

1 grudnia 2021 roku w Samo-
rządowym Ośrodku w Cmolasie 
odbyły się warsztaty tworzenia 
ozdób świątecznych techniką ma-
kramy pod przewodnictwem Pani 
Barbary Nycek. Wydarzenie cie-
szyło się dużym zainteresowa-
niem mieszkanek gminy Cmolas.  
W pierwszej części spotkania 
uczestniczki 

mogły doskonalić swoje umie-
jętności przy wyplataniu makra-
mowej, świątecznej gwiazdki. 
Druga część warsztatów poświęco-
na była tworzeniu aniołków. Dzię-
ki warsztatom uczestniczki mogły 
nauczyć się nowych technik two-
rzenia makram, trenować uwagę  
i koncentrację, a także miło spędzić 
czas i rozwijać swoją pasję. Gru-
dniowy wieczór i wykonane prace 
przybliżyły uczestniczki do wycze-
kiwanych świąt. 

SOK w Cmolasie
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Warsztaty tworzenia biżuterii z żywicy 
epoksydowej

CMOLAS

4 i 11 grudnia 2021 r w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie odbyły się warsztaty 
tworzenia biżuterii z żywicy epok-
sydowej. Warsztaty przeprowadziła 
Pani Oksana Sobolewska, która po-
dzieliła się z wszystkimi uczestni-
kami swoją wiedzą, praktyką oraz 
materiałami. Żywica epoksydowa 
jest materiałem syntetycznym, 
który pozwala stworzyć produkty 
trwałe. Uczestnicy poznali techni-
kę odmierzania proporcji żywicy 
i utwardzacza, mieszania barwni-
ków, pozbywania się niechcianych 
bąbelków oraz wylewania mie-
szanki do form. Ciekawym zaję-
ciem było także barwienie żywicy  
i uzyskiwanie niezwykłych efektów. 
Na spotkaniu powstały elemen-
ty biżuterii w różnych kształtach  
i rozmiarach.

Pierścionki, bransoletki, brosz-
ki i wisiory. W celu stworzenia uni-
katowego wyglądu wykorzystane 
zostały takie elementy jak: muszel-
ki, suszone płatki, rośliny, broka-
ty oraz inne dekoracje. Wszyscy 

podziwiali stworzone przez siebie 
niepowtarzalne ozdoby. Wyjątko-
wość biżuterii żywicznej sprawia, 
że można wykorzystać ją jako ide-
alne rozwiązanie na prezent. 

SOK Cmolas

Misja  
w Kazachstanie

CMOLAS

9 grudnia 2021 roku w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury  
w Cmolasie odbyło się spotkanie  
z księdzem Józefem Trela, Wika-

riuszem Parafii w Cmolasie. Ksiądz 
Trela opowiadał o swoim poby-
cie na misji w Kazachstanie, gdzie 
spędził 20 lat. W pierwszej części 
spotkania relację księdza wzbo-
gacił pokaz slajdów składających 
się z pamiątkowych zdjęć. Uczest-
nicy mogli dowiedzieć się cieka-
wych informacji o Kazachstanie, 

jego mieszkańcach i zwyczajach. 
Ksiądz opowiadał o życiu parafii 
i parafian. Zebrani mogli również 
podziwiać ciekawe rekwizyty takie 
jak: tradycyjne czapki kazachskie, 
buty i stroje. Spotkanie zakończyło 
się interesującą rozmową publicz-
ności z księdzem na temat życia  
w Kazachstanie. 
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XIX Festiwal Teatrów
28 listopada 2021roku w Szko-

le Podstawowej w Trzęsówce został 
uroczyście rozpoczęty XIX Festi-
wal Teatrów. Dyrektor szkoły pan 
Krzysztof Wrona, serdecznie powitał 
przybyłych gości, aktorów oraz opie-
kunów grup teatralnych. Następ-
nie zostali powitani i przedstawieni 
członkowie jury. Po części oficjalnej 
nastąpiły prezentacje przedstawień 
teatralnych przygotowanych przez 
nauczycieli i uczniów ze szkoły w 
Hadykówce i Ostrowach Tuszow-
skich. W tym dniu młodzi aktorzy 
prezentowali swoje umiejętności w 
pięciu różnych przedstawieniach. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Hadykówce zaprezentowali się w 
dwóch spektaklach. Młodsi aktorzy 
„ W świecie bajek Jana Brzechwy” 
przypomnieli najbardziej znane 
wiersze poety: „Na Wyspach Berga-
mutach…”, „Samochwała”, „Skarży-
pyta”, „Kaczka-dziwaczka”, „Kwoka”, 
„Leń” oraz „Sójka”. Natomiast star-
si uczniowie zaakcentowali ważną 
prawdę życiową – miłość przezwy-
cięży wszystkie przeszkody- można 
jej oczywiście trochę pomóc. Grupy 
teatralne ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach Tuszowskich przygoto-
wały trzy przedstawienia. Najmłod-
sza z nich, „ Promyki i słoneczka”, 
opowiedziała i wyśpiewała historię 
królewny Śnieżki. Uczniowie klas I 
– III w baśni „Królowa Śniegu” przy-
jaźni i miłości przypisali ogromną 
moc. Natomiast grupa „ Przyjacie-
le z podwórka” ukazała odwieczną 
walkę dobra ze złem i oczywiście 
zwycięstwo dobra, a to za sprawą 
wrażliwości ludzi i chęci niesienia 
pomocy innym. Tym przedstawie-
niem zakończyła się pierwsza fe-

TRZĘSÓWKA

stiwalowa niedziela pełna wrażeń, 
przywracająca piękną teatralną tra-
dycję w miejscowości Trzęsówka. W 
niedzielę 5 grudnia 2021 r. odbył się 
drugi etap XIX Festiwalu Teatrów 
na sali widowiskowo – sportowej w 
Szkole Podstawowej im. Zygmunta 
Nowakowskiego w Trzęsówce.

Po części oficjalnej nadszedł czas 
na prezentacje sześciu sztuk teatral-
nych. Jako pierwsze wystąpiły dzieci 
z klas I – III ze szkoły w Ostrowach 
Baranowskich w przedstawieniu 
„ Czerwony Kapturek szuka księ-
cia”. Sztukę wyreżyserowały panie: 
Wiesława Dudek, Barbara Boroń i 
Zofia Kraczkowska – Magda. Gru-
pa teatralna klas 0 – III ze szkoły w 
Jagodniku zaprezentowała zabawną 
inscenizację pt. „Komputer nie za-
stąpi przyjaciela”. Dzieci do występu 
przygotowały panie: Aneta Gąska, 
Emilia Biela i Anna Łakomy. Na 
pewno każdy z nas nieraz marzył o 
tym, żeby spotkać złotą rybkę, która 
spełniłaby nasze życzenia. Udało się 
to jednemu, biednemu rybakowi z 
bajki pt. „Rybak i złota rybka”, którą 
przedstawili uczniowie z klas I – III 
ze Szkoły Podstawowej w Trzęsów-
ce. Spektakl wyreżyserowały panie: 
Barbara Kaczmarska, Małgorzata 
Jemioła i Anna Szostak. Uczniowie 

klas VI i VII ze szkoły w Trzęsówce 
przedstawili inscenizację „Chłopców 
z Placu Broni” – lektury szkolnej, 
która ze względu na swą tematy-
kę jest utworem ponadczasowym i 
uniwersalnym. Uczniów do występu 
przygotowała pani Henryka Misiak. 
Kolejną sztuką zaprezentowaną na 
deskach teatru przez grupę „Hory-
zont” – uczniów klasy VIII szkoły w 
Trzęsówce – był spektakl „Reklama-
cja”. Do występu przygotowała ucz-
niów pani Stanisława Magda wspierał 
ją pan Tomasz Mokrzycki. Ostatnim 
punktem programu festiwalowego 
była inscenizacja baśni pt. „12 mie-
sięcy”, którą zaprezentowali ucznio-
wie klasy V Szkoły Podstawowej w 
Trzęsówce. Uczniowie sami wyreży-
serowali sztukę. Opiekunem grupy 
był pan Wojciech. W prezentowa-
nych spektaklach nie zabrakło: cie-
kawych interpretacji, wyszukanych 
kostiumów, bogatych scenografii, 
wspaniałej oprawy muzycznej oraz 
wciąż aktualnych przesłań. Przegląd 
sztuk XIX Festiwalu Teatrów zakoń-
czył się podziękowaniami Dyrektora 
szkoły, pana Krzysztofa Wrony skie-
rowanymi do grupy artystów, opie-
kunów, gości za uczestnictwo oraz 
jurorów za wytężoną pracę.

źródło: http://www.zs.trzesowka.org/
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CMOLAS

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Teatrzyk Zielony Melonik

Na początku listopada Szkołę 
Podstawową w Ostrowach Tuszow-
skich odwiedził Teatrzyk „Zielony 
Melonik”, który wystawił dla dzieci  
z oddziałów przedszkolnych oraz 
klas 1-3 szkoły podstawowej sztukę 
pod tytułem „Smok-smog”.

Twórcy przedstawienia opisu-
ją spektakl w następujący sposób: 
„Piękna królewna ma ogromny talent. 
Lubi śpiewać, codziennie ćwiczy głos. 
Niestety pewnego dnia nie może wy-
krztusić z siebie ani jednego dźwięku. 
Jest zrozpaczona i szuka winowajcy. 
Ten szybko się znajduje - to okrop-
ny, szarobury smog! Na pomoc rusza 
rycerz. Myli prawdziwego złoczyńcę 
z radosnym niewinnym smokiem - 
miłośnikiem ekologii. To właśnie od 
niego rycerz dostaje wskazówki, dzię-
ki którym wie, jak walczyć z prawdzi-

wym smogiem. Ale czy te wskazówki 
wystarczą, by zdobyć serce królewny? 
Spektakl przyjmując humorystyczną 
formę pomaga najmłodszym odbior-
com szybko zrozumieć ten poważny 
problem.”

Rzeczywiście aktorzy zafascyno-
wali wszystkich biorących udział. 
Zarówno dzieci jak i uczniowie z za-
angażowaniem uczestniczyli w spek-

taklu, który budził wiele emocji. Było 
to niesamowite widowisko. Wraże-
nie robiła zarówno scenografia jak  
i stroje, a przede wszystkim gra akto-
rów. Z pewnością zostanie na długi 
czas w myślach naszych uczniów, nie 
tylko jako zafascynowanie teatrem, 
ale również wiedza na temat segrega-
cji śmieci oraz troski o środowisko.

SP w Ostrowach Tuszowskich

To już kolejny raz w Szkole 
Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie została 
zorganizowana wystawa prac pla-
stycznych, tym razem Amandy Fa-
ryniarz – uczennicy klasy ósmej, 
która chce rozwijać swoje zdolności, 
a jej prace wywołują podziw i za-
sługują na duże uznanie. To wielka 
radość dla naszej społeczności szkol-
nej, że są takie osoby jak Amanda, 
pragnące rozwijać swój talent, nie 
tylko na zajęciach obowiązkowych, 
ale również pod opieką nauczyciela 
na indywidualnych konsultacjach 
i zajęciach pozalekcyjnych. Praca  
z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną 
plastycznie zawsze była i jest dla 
mnie czymś wyjątkowym, niesamo-
witym wyzwaniem, radością two-
rzenia, możliwością poszukiwania 
nowych rozwiązań, kreatywnego 
działania, uwrażliwienia na piękno 
otaczającego nas świata. Niejed-
nokrotnie uczniowie naszej szkoły 
udowodnili, że proces rozwoju tych 
ponadprzeciętnych umiejętności jest 
dla nich ważny. To oni poprzez swo-
je zaangażowanie w twórcze działa-
nie i postawę otwartą na rozwijanie 
swych zdolności, umiejętności i pa-
sji, przy wsparciu rodziców wyka-

zujących pozytywny stosunek do 
uzdolnień dziecka, niejednokrotnie 
zaskakują nas dorosłych, mobilizu-
ją do działania i otwartej postawy 
na coraz nowsze wyzwania. Każdy 
nowy rok szkolny jest czasem diag-
nozy, odkrywania nowych talentów, 
rozwijania, wspierania i stymulo-
wania „tych tzw. perełek”. Każdy 
odkryty „talent”, to kolejny rozdział 
mojej pracy z uczniem zdolnym, 
któremu mogę zaoferować pomoc  
i wsparcie w rozwoju i motywacji na 
płaszczyźnie artystycznej. Patrząc  
z perspektywy czasu pracy z dziećmi 
i młodzieżą mogę z całą odpowie-
dzialnością stwierdzić, że wszelkie 

artystyczne działania były możliwe 
dzięki nim, bo to oni skorzystali  
z „zaproszenia do wspólnej wędrów-
ki po artystycznych ścieżkach”, przy 
wsparciu rodziców, jak również Dy-
rekcji naszej szkoły. Cieszę się, że 
udaje mi się „zaszczepiać” u moich 
uczniów wrażliwość na sztukę i pięk-
no, bo w każdym z nas kryje się se-
kretny skarb, a naszym obowiązkiem 
jest znaleźć ten dar i podzielić się 
nim ze światem. To daje mi życiową 
radość, poczucie spełnienia i jeszcze 
większy zapał do działania. 

Renata Krakowska

„Robiąc to, co kochasz, nie tylko spełniasz swoją 
duszę, ale także tworzysz magię dla innych”.

(Pablo Picasso)
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Światowy Dzień Tabliczki MnożeniaCMOLAS

Celem akcji jest propagowanie 
zabawowej formy nauczania-uczenia 
się matematyki. Ma ona zachęcić 
do  przypomnienia sobie tablicz-
ki mnożenia  w  przyjemny, nieco-
dzienny sposób. Akcja jest okazją dla 
uczniów do nadrobienia „tabliczko-
wych” zaległości po wakacjach. Na-
tomiast dorośli mogą dać przykład 
dzieciom – pokazując swoją świetną 
znajomość trudnych przypadków 
mnożenia.

Jak co roku Szkoła Podstawo-
wa im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie wzięła udział w akcji. 
Patrole utworzone z uczniów klas 
piątych egzaminowały wszystkich 
uczniów klas 4-8 ze znajomości 
tabliczki mnożenia. Nagrodą za 
pozytywnie zdany egzamin były 
cukierki. W czasie przerw na szkol-
nych korytarzach do egzaminowi 
mogli poddać się również dorośli, 
nauczyciele i pracownicy szkoły, oni 
chętnie chwalili się znajomością tab-
liczki mnożenia i częstowali cukier-
kami. Uczniowie klas 0-3 mimo, że 
nie znają jeszcze dokładnie tabliczki 
mnożenia, to już mieli okazję popi-

sać się logicznym myśleniem i po-
kolorować obrazek według pewnej 
reguły. Świetnie się spisali i również 
w nagrodę otrzymali cukierki. Jak 
pokazuje doświadczenie poprzed-
nich edycji, taka zamiana ról jest 
często bardziej stresująca dla…doro-
słych. Dzieci natomiast są niezwykle 
zmotywowane pełnieniem  ważnej 
funkcji egzaminatora.

Pomysłodawcą akcji Światowy 

Dzień Tabliczki Mnożenia jest An-
drzej Grabowski, założyciel Wydaw-
nictwa Karty Grabowskiego. Wielki 
pasjonat niecodziennego nauczania
-uczenia się matematyki. Autor kart 
Grabowskiego „Tabliczka mno-
żenia”, „Dodawanie i odejmowa-
nie” oraz „Gry logiczne (3 kolory)” 
(które opracował z córką Justyną 
Grabowską-Dybek). Do każdego ro-
dzaju kart stworzył opisy gier, które 
pozwalają dzieciom bawić się ma-
tematyką. Zgodnie z tą ideą organi-
zował przez lata Mistrzostwa Polski 
w Tabliczce Mnożenia. Do tej pory 
w różnych częściach Polski odbywają 
się regionalne edycje tego wydarze-
nia na podstawie pomysłu Andrzeja 
Grabowskiego.

W cmolaskiej podstawówce ak-
cję zorganizowały i przeprowadzi-
ły p. Alicja Serafin i p. Maria Bryk. 
Egzaminatorami z klas piątych byli: 
Patryk Blicharz, Jagoda Jagodzińska, 
Anna Kudelska, Oliwia Pyra, Hu-
bert Rojek, Karolina Rząsa, Patryk 
Skrzypczak i Karolina Żur. 

SP Cmolas

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W piątek 1 października 2021 

roku w Szkole Podstawowej w Os-
trowach Tuszowskich odbył się  XI 
Światowy Dzień Tabliczki Mno-
żenia. Po otrzymaniu licencji od 
Organizatora Głównego - jako or-
ganizatorzy lokalni – mogliśmy włą-
czyć szkołę do wydarzenia, dzięki 
któremu promowana jest znajomość 
tabliczki mnożenia na całym świecie.

Celem akcji jest propagowanie 
zabawowej formy nauczania-uczenia 
się matematyki. Ma ona zachęcić 
do  przypomnienia sobie tabliczki 
mnożenia w przyjemny, niecodzien-
ny sposób. Akcja jest okazją dla 
uczniów do nadrobienia „tabliczko-
wych” zaległości po wakacjach.

Tak jak w wielu innych szkołach 
w naszym kraju, nasi uczniowie eg-
zaminowali się z tabliczki mnoże-
nia. Dla tych, którzy egzamin zdali, 
przygotowane były odznaki Eksperta 
Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

I - VIII sprawdzali swoją znajomość 
tabliczki pisząc test zawierający ła-
migłówki, do których rozwiązania 
potrzebna była nie tylko doskona-
ła znajomość tabliczki, ale również 
umiejętność wykorzystania jej w za-
daniach. 

Egzaminatorzy sprawdzali 
„tabliczkową wiedzę” także wśród 
nauczycieli, pracowników admini-
stracji i obsługi. Z eliminacji kla-

sowych wybrano 56 najszybszych  
i najlepszych uczniów, którzy przy-
stąpili do konkursu. Tytuł Eksperta 
Tabliczki Mnożenia otrzymało 30 
uczniów. Gratulujemy! Była to świet-
na zabawa i nauka. Każdemu zale-
żało na zdobyciu odznaki „Mistrza 
Tabliczki Mnożenia”. Opiekunem 
akcji był Pan Witold Jurczak.

 
SP w Ostrowach Tuszowskich.
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BohaterON – włącz historię! 
w Szkole Podstawowej  

w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Chwała i cześć bohaterom po-
wstania warszawskiego! – te i inne 
słowa znalazły się na kartkach 
wykonywanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich w  ramach ogólno-
polskiej kampanii mającej na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszaw-
skiego oraz promocję historii Pol-
ski XX wieku. To jedno z działań, 
które w bieżącym roku szkolnym 
zrealizowali uczniowie klas I – VIII 
na lekcjach historii i we współpra-
cy z nauczycielami wychowania 
wczesnoszkolnego. W skali ogól-
nopolskiej kampania jest reali-
zowana od 2016 roku przez trzy 
wrocławskie organizacje: Fundację 
Rosa, Fundację Sensoria i Funda-
cję Pokolenia Kolumbów, których 
działaniom przyświeca hasło: Pa-
mięć – Edukacja – Pomoc.

Od początku października we 
wszystkich klasach odbywały się 
zajęcia warsztatowe, podczas któ-
rych uczniowie dowiedzieli się 
czym było Powstanie Warszawskie 
i dlaczego zajmuje tak ważne miej-
sce w najnowszej historii Polski. 
W tym roku szczególny nacisk po-
łożono na historię widzianą przez 
pryzmat pojedynczych ludzkich 
losów, na zapoznanie się z biogra-
mami osób uczestniczących w Po-
wstaniu, możliwość ich poznania 
i wartości jakie reprezentuje ich 
postawa. 

Uczniowie klas I-III 
obejrzeli Teatr Lalek 
„Niebajka o Powstaniu 
Warszawskim”, następ-
nie uczestniczyli w po-
gadance i kolorowali 
sceny charakterystycz-
ne dla tego wydarze-
nia. Przedstawienie dla 
najmłodszych było op-
arte na relacji dziadek 
– wnuczka, w prosty 
sposób wyjaśniło dzie-
ciom czym jest bohater-
stwo, czyn patriotyczny 
i co zrobić, by móc się 
nazwać patriotą. Do 
klas IV-VI skierowa-
no słuchowisko „Mały 
roznosiciel nadziei”, na 
podstawie którego na-
stępnie odbyły się warsztaty grupo-
we na temat znaczenia patriotyzmu 
dzieci w Powstaniu Warszawskim. 
Następnie adresowaliśmy pocztów-
ki z gminy Cmolas do żyjących 
Powstańców Powstania Warszaw-
skiego, każdy do innej osoby. Klasa 
VI wykonała pracę grupową w po-
staci lapbooka ze słowami podzię-
kowania i  symbolami Polskiego 
Państwa Podziemnego. Klasy VII-
VIII obejrzały lekcję z kanału „Co 
za historia” dotyczącą Powstania 
Warszawskiego, a następnie na tej 

podstawie opracowywały w gru-
pach zagadnienia dotyczące róż-
nych etapów powstania. Efektem 
pracy klasy VIII są atrakcyjne gra-
ficznie i  treściowo plakaty. Podsu-
mowaniem kampanii BohaterON 
jest ekspozycja wybranych prac, 
która zdobi dolny korytarz szkolny.

Opiekunem projektu 
BohaterON! 

była Pani Magdalena Szpyt.

 
SP w Ostrowach Tuszowskich
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Wolontariat w Szkole Podstawowej  
w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

W ostatnich miesiącach ucz-
niowie Szkoły Podstawowej  
w Ostrowach Tuszowskich wraz  
z opiekunem Szkolnego Koła 
Wolontariatu Panią Karoliną 
Starzec zaangażowali się w róż-
nego rodzaju akcje charytatywne.  
W związku z obchodzonym  
w Szkole miesiącem dobroci dla 
zwierząt od 27 września do 15 paź-
dziernika trwała zbiórka karmy  
i innych rzeczy dla Schroniska dla 
zwierząt w Kolbuszowej. Wzięli  
w niej udział zarówno uczniowie 
klas starszych jak i młodszych. Ze-
brano dużą ilość karmy w różnej 
postaci. Przyniesione rzeczy zo-
stały dostarczone potrzebującym 
zwierzakom 19 października. Na-
tomiast w miesiącu listopadzie od-
była się coroczna „Akcja znicz”. 27 
listopada 2021 r. uczniowie klasy 
VII i VIII wraz z opiekunem wo-

lontariatu Panią Karoliną Starzec 
oraz Panią Teresą Babiarz udali 
się na cmentarz w Ostrowach Tu-
szowskich, gdzie zostały zapalone 
znicze na opuszczonych grobach. 
Wyjście poprzedzone było zbiórką 

zniczy w szkole, w którą zaangażo-
wało się wielu uczniów. Dziękuje-
my wszystkim za przyłączenie się 
do tak szlachetnych akcji.

Szkoła Podstawowa  
w Ostrowach Tuszowskich

Code Week - Europejski Tydzień 
Kodowania

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

W  październiku bieżącego 
roku Szkoła Podstawowa w Os-
trowach Tuszowskich przyłączyła 
się do akcji Code Week, która jest 
inicjatywą społeczną w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Kodowania. 
Pomiędzy 9-24.10.2021r. w całej 
Europie odbywały się wydarzenia 
z zakresu nauki programowania, 
które poprzez gry, zabawy i łatwe 
do zrozumienia narzędzia wpro-
wadzają uczestników w podstawy 
programowania. Uczniowie mieli 
możliwość poszerzyć swoje kom-
petencje z obszaru kodowania. A 
jak uczyć podstaw programowania 
bez ...komputera? Pani Katarzyna 
Fijoł podjęła się tego wyzwania i 
zaangażowała uczniów klasy II, V 
oraz VI w grę rywalizacyjną/ko-
operacyjną Cody Roby - Unplugged 
Coding (czyli kodowanie na dywa-
nie). Gra rozwija logiczne myślenie 
- wymaga przewidywania ruchów  

i układania ich w następu-
jący po sobie ciąg zdarzeń. 
Uczniowie bardzo szyb-
ko zrozumieli zasady gry 
i świetnie opracowywali 
swoje strategie w oparciu o 
kody zawarte na kartach – 
utrudnieniem było oczywi-
ście wydawanie poleceń w 
języku angielskim. Wszyscy 
poradzili sobie znakomicie. 
Uczniowie nie tylko posze-
rzyli swoje kompetencje w 
zakresie kodowania w języku 
angielskim, ale również mie-
li przy tym mnóstwo zabawy. 
Wszyscy w nagrodę otrzy-
mali certyfikaty uczestnictwa 
w Europejskim Tygodniu 
Kodowania – CODE WEEK.  

SP w Ostrowach Tuszowskich



22

Kwartalnik nr 4/2021

OSTROWY 
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Uczniowie z gminy Cmolas Laureatami 
Wojewódzkiego Konkursu

Wychowanie patriotyczne w 
oparciu o przekaz pokoleniowy, 
upowszechnianie znajomości hi-
storii wśród dzieci i młodzieży 
oraz rozbudzenie zainteresowań i 
talentów młodego pokolenia – to 
główne cele konkursu „Namaluj 
historię dziadków” organizowa-
nego po raz XV przez Wojewódz-
ki Instytut Pamięci Narodowej w 
Rzeszowie we współpracy z Ku-
ratorium Oświaty. W konkursie 
wzięli udział m. in. uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Trzęsówce.

W konkursie plastyczno-histo-
rycznym „Namaluj historię dziad-
ków” uczniowie mieli przedstawić 
wybrane zdarzenie, w którym oso-
biście uczestniczyli ich dziadkowie. 
Inspiracją do wykonanej pracy 
była opowieść członka rodziny. 
Ideą konkursu jest przypominanie 
o  ważnych wydarzeniach histo-
rycznych, które odcisnęły piętno 
na życiu lokalnej społeczności. 
Prace dotyczyły okresu historycz-
nego 1939 – 1989. 30  listopada 
rozstrzygnięto etap wojewódzki, 
w którym III miejsce w katego-
rii klas I-III zdobyła Weronika 
Zięba, Szkoła Podstawowa im. 
Zygmunta Nowakowskiego w 
Trzęsówce, tytuł pracy: Proces 
wyrobu i pieczenia chleba w cza-
sach młodości mojej babci.

Ponadto wyróżnienia w naj-
liczniejszej kategorii klas IV-VI 
za walory artystyczne prac zdobyli: 
Julia Depa, Szkoła Podstawowa 

im. Zygmunta Nowakowskiego 
w Trzęsówce, tytuł pracy: Nieza-
pomniane kolejki w czasach PRL 
i Denis Kędzior, Szkoła Podsta-
wowa w Ostrowach Tuszowskich, 
tytuł pracy: Przygotowanie wojsk 
niemieckich na atak ZSRR.

Galerię nagrodzonych prac 
można zobaczyć na stronie kon-

kursu „Namaluj historię dziad-
ków”: https://rzeszow.ipn.gov.pl

Laureatom i wszystkim ucz-
niom rozwijającym swój talent 
serdecznie gratulujemy! W  etapie 
szkolnym konkursu wzięło udział 
8 uczniów z SP Trzęsówka i 6 z SP 
Ostrowy Tuszowskie. M. Sz.

,,Literatura i Dzieci – Znajdź powód  
do uśmiechu”

CMOLAS

Alek san dra Szuban z kl. VIII  
Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
otrzymała Nominację do finału 
Podkarpackiego Konkursu: ,,Li-
teratura i Dzieci – Znajdź powód 
do uśmiechu” organizowanego 
3 grud nia b.r. w Wo je wódz kim 

Domu Kul tu ry w Rze szo wie. Ko-
mi sja Kon kur so wa po wy słu cha niu 
62 pre zen ta cji do ce ni ła zdol no ści 
ar ty stycz ne 14 uczniów, wśród któ-
rych zna la zła się Ola. Uczennica ze 

Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
wyrecytowała utwór Wie sła wy Wa-
li szew skiej pt. ,,Wciąż mi po wta-
rzasz”. Gra tu lu je my no mi na cji!!!

SP Cmolas
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CMOLAS Kolejne nakrętki dla Mai
Od kilku lat w Szkole Podstawo-

wej im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie organizowana jest ak-
cja zbiórki plastikowych nakrętek, 
które są przekazywane na rzecz 
niepełnosprawnych, chorych dzie-
ci. W ten sposób uwrażliwiamy na-
szych uczniów na potrzeby innych. 
To już kolejny rok i kolejne kilogra-
my nakrętek, które 8 października 
2021 r. przekazaliśmy rodzicom 
Mai Pyzińskiej z Padwi koło Miel-

ca. Nawet podczas tak trudnego 
dla nas wszystkich czasu związa-
nego z pandemią, a co za tym idzie 
koniecznością dostosowania wa-
runków i zasad akcji, zaangażo-
wanie zarówno naszych uczniów, 
ich rodziców, jak i pracowników 
szkoły świadczą o wielkiej empatii 
i odpowiedzialności. Ważne jest to,  
że zbierając nakrętki nie tylko po-
magamy, ale również dbamy o na-
sze środowisko naturalne. 

Koordynator akcji - pedagog 
szkolny Renata Krakowska

Bożonarodzeniowy kiermasz na rzecz 
chorej dziewczynki

CMOLAS

Dziewiąty grudnia 2021 r. za-
początkował w Szkole Podstawo-
wej im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie Bożonarodzeniowy 
kiermasz. W tą przedświąteczną 
akcję zainicjowaną przez Samo-
rząd Uczniowski, Szkolne Koło 
Caritas i pedagoga szkolnego 
włączyli się uczniowie, którzy jak 
zwykle nie zawiedli i wykonali na 
dodatkowych zajęciach w szkole, 
jak również w domu, przepięk-
ne różnorodne ozdoby, stroiki i 
świeczniki świąteczne. Dochód 
ze sprzedaży zostanie przekazany 
potrzebującej, chorej dziewczyn-

ce z naszej gminy. Kiermasz ten 
łączymy z akcją „Podaruj uśmiech 
dla Seniora” - polegającą na włas-
noręcznym wykonaniu kartek 
świątecznych dla emerytowanych 
pracowników szkoły i pensjona-
riuszy Domu Pomocy Społecznej 
„Caritas” w Cmolasie.

Pedagog szkolny -  
Renata Krakowska                                                                        

Opiekun SU -  
Anastazja Gancarz 

Opiekun SKC - Alicja Serafin

Pierwsze miejsce w Wojewódzkim 
konkursie plastycznym

CMOLAS

W październiku odbyła się XV 
edycja wojewódzkiego konkursu 
plastycznego pod hasłem: „Bez-
pieczne wakacje 2021”. Tematyka 
prac plastycznych dotyczyła sze-
roko rozumianego bezpiecznego 
zachowania w sytuacjach zagra-
żających zdrowiu i życiu młodego 
pokolenia. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie wykonali 
prace plastyczne pod kierunkiem 
pani Aliny Stec, które zostały prze-
kazane do Komendy Powiatowej 
Policji w Kolbuszowej. Komisja 
konkursowa wyłoniła laureatów, 
którzy będą reprezentować powiat 
kolbuszowski w etapie wojewódz-

kim. W kategorii 13-15 
lat I miejsce zdobyła 
Natalia Wilk, a III miej-
sce - Antonina Wrzask.  
W kategorii 10-12 lat: 
Ania Kudelska zdobyła 
wyróżnienie. Gratuluje-
my tak wspaniałych suk-
cesów plastycznych! 

SP Cmolas

Natalia, Antonina  
i Anna ucieszyły się  

z otrzymanych  
nagród.
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II Turniej Piłki Ręcznej Kobiet  
„Cmolas CUP”

CMOLAS

W dniach 4-5 września 2021 
roku po raz drugi w hali sportowej 
Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 
w Cmolasie odbył się Turniej Piłki 
Ręcznej Kobiet „Cmolas CUP”. 

W Turnieju uczestniczyły I-li-
gowe drużyny:

MTS ŻORY
MKS AZS UMCS LUBLIN 
CRACOVIA KRAKÓW
SPR HANDBALL RZESZÓW
Po dwudniowych zmaganiach 

Zwycięzcą turnieju została dru-
żyna MTS Żory. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z Lublina, trzecie  
z Krakowa. 

OWiR w Cmolasie

Turniej finałowy XXIII Mistrzostw 
województwa podkarpackiego 

strażaków PSP w piłce siatkowej

CMOLAS

27 października 2021 roku w 
Hali Cmolas odbył się turniej fina-
łowy XXIII Mistrzostw wojewódz-
twa podkarpackiego strażaków PSP 
w piłce siatkowej. W turnieju wzięły 
udział reprezentacje: KM PSP Rze-
szów, KM PSP Tarnobrzeg, KP PSP 
Leżajsk, KP PSP Lubaczów, KP PSP 
Stalowa Wola i KP PSP Kolbuszowa. 
Mistrzem województwa podkarpa-
ckiego strażaków PSP w piłce siatko-
wej została reprezentacja Komendy 
Powiatowej PSP w Stalowej Woli, po-
konując w finale reprezentację z Ko-
mendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Wyniki turnieju:
KP PSP Stalowa Wola
KM PSP Rzeszów
KM PSP Tarnobrzeg
KP PSP Kolbuszowa
KP PSP Lubaczów
KP PSP Leżajsk
Komisja Sędziowska wytypowała 

najlepszych zawodników Mistrzostw 
w czterech kategoriach:

    „MVP zawodów” –  
Mateusz Robak –  

KP PSP Stalowa Wola  

„Najlepszy atakujący zawodów” – 
Grzegorz Olejarz –  

KP PSP Stalowa Wola  

„Najlepszy libero zawodów” –  
Sławomir Kata – KM PSP Rzeszów  

„Najlepszy rozgrywający zawodów” 
– Marcin Lis  KM PSP Tarnobrzeg

OWiR Cmolas
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Międzynarodowy Halowy Turniej 
Oldboyów

CMOLAS

13 listopada 2021 r. w Hali 
sportowej w OWiR w Cmolasie od-
był się Międzynarodowy Halowy 
Turniej Oldboyów organizowany 
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości 

W Turnieju udział wzięło 8 dru-
żyn. Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - KS Rzeszów- 
Przybyszówka

II miejsce - AKS Kolbuszowianka
III miejsce -Westovia Tarnów
IV miejsce: Widzew Łódź
V miejsce: Kaziki Kolbuszowa
VI miejsce: FC Tiszaújváros  
Węgry 
VII miejsce: Tempo Cmolas
VIII miejsce: Jaksa Miechów

Najlepszy strzelec: Jarosław Kuter 
(Rzeszów- Przybyszówka)
Najlepszy bramkarz: Jarosław  
Paderewski (Widzew Łódź)

Organizatorem wydarzenia byli 
AKS Kolbuszowianka oraz Urząd 
Miejski Kolbuszowa.

OWiR Cmolas

Wiktoria Borowiec Mistrzynią 
Województwa Podkarpackiego  

w pchnięciu kulą
W dniu 29 września 2021 r. na 

Stadionie Sportowym Resovii Rze-
szów odbył się Finał Wojewódzki 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w in-
dywidualnej lekkiej atletyce. Naszą 
szkołę reprezentowało czworo ucz-
niów: Wiktoria Borowiec z kl. 8B 
w pchnięciu kulą, Aleksandra Szu-
ban kl.8B w biegu na 600 m, Kon-
rad Skowroński z kl. 8A w skoku 
w dal oraz Konrad Starzec z kl. 8A  
w pchnięciu kulą. Wszyscy za-
kwalifikowali się z zawodów 
powiatowych. Najlepiej z nich za-
prezentowała się Wiktoria, która 
zwyciężyła w pchnięciu kulą dziew-
cząt z bardzo dobrym wynikiem 
8,85 metra, którym poprawiła swój 
wynik z zawodów powiatowych, aż 
o 1,74 m. Tym samym została Mi-
strzynią Województwa Podkarpa-
ckiego Lekkoatletycznych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w pchnięciu 
kulą. Gratulujemy Wiktorii złotego 

CMOLAS

medalu i ustanowieniu nowego re-
kordu życiowego w tej dyscyplinie 

oraz życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

SP Cmolas
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Piłkarskie Nadzieje Mielec oraz 
MULKS Pustynia pierwszymi 

finalistami MMP U-12

CMOLAS

11 listopada w Święto Niepod-
ległości Polski rozegrano na hali 
OWir Cmolas pierwszy turniej 
eliminacyjny w ramach Młodzie-
żowych Mistrzostw Podkarpacia  
w Futsalu U-12. Cykl turniejów zo-
stał współfinansowany przez Mini-
sterstwo Sportu – Program Sport 
dla Wszystkich.

Do turnieju zgłosiło się 10 dru-
żyn, które zostały podzielone na 
dwie grupy. W grupie ostatecznie 
rywalizowało tylko drużyny, bo 
Wilga Widełka zatrzymała kwa-
rantanna, natomiast DAP Dębica 
nie mogła przystąpić do rozgrywek 
ze względu na regulamin, który nie 
spełniali. W grupie A awansowała 
drużyna Piłkarskie Nadzieje Mie-
lec, która wygrała wszystkie swoje 
mecze.

Znacznie ciekawiej było w dru-
giej grupie, początkowo wydawało 
się, że głównym faworytem będzie 
Stal Mielec, ale w ostatniej w ko-
lejce niespodziewanie przegrali  
z zawodnikami Siarki Tarnobrzeg. 
Z końcowego triumfu cieszyła się 
drużyna MULKS Pustynia. Pomię-
dzy pierwszą a czwartą drużyną 
różnica była raptem 2 punktów.

Podczas ceremonii zakończe-
nia nagrody wręczał Adam Onysz-
czuk – koordynator turniejów 
futsalowych Programu Sport dla 
Wszystkich. Z tej okazji chcieliby-
śmy podziękować Pani Iwona Soda 
– Dyrektor Owir za bardzo dobrą 
współpracę podczas całego turnie-
ju oraz super warunki do przepro-
wadzenia turnieju eliminacyjnego.

Grupa A:
1. Piłkarskie Nadzieje Mielec
2. Kolbuszowianka Kolbuszowa
3. CKM+Sport Mielec

DAP Dębica –  
niesklasyfikowana
Wilga Widełka -  
niesklasyfikowana

Wyróżnienia indywidualne:
Król strzelców – Dawid Faraś  
(Piłkarskie Nadzieje Mielec)

Najlepszy bramkarz –  
Jakub Mazgaj (Piłkarskie Nadzieje 
Mielec)

Najlepszy zawodnik –  
Krystian Wołowiec  
(Kolbuszowianka Kolbuszowa)

Grupa B:
1. MULKS Pustynia
2. Stal Mielec

3. Lech Poznań FA Nowa Dęba
4. Siarka Tarnobrzeg
5. Sokół Kolbuszowa Dolna

Wyróżnienia indywidualne:
Król strzelców – Adrian Kulczycki 
(Siarka Tarnobrzeg)

Najlepszy bramkarz –  
Hektor Giełbaga (MULS Pustynia)

Najlepszy zawodnik –  
Kacper Sokół (Stal Mielec)

OWiR Cmolas
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

Wizyta w Regionalnym Centrum 
Promocji Obszaru Natura 2000  

w Tarnobrzegu10 listopada 2021 r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich odwiedzili Regio-
nalne Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 w Tarnobrzegu. Na 
początek dzieci wzięły udział w 
pogadance na temat różnych sied-
lisk Tarnobrzeskiej Doliny Wisły 
oraz ich mieszkańców. Następ-
nie obejrzały akwaria, w których 
pływały ryby żyjące w Wiśle takie 
jak: okonie, karpie, sumy, szczupa-
ki, węgorze, piskorze oraz bolenie 
pospolite z rodziny karpiowatych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się wystawa przedstawiającą różne 
gatunki ptaków np. rybitwy rzecz-
nej, zimorodka, bażanta, sójki, orła 
bielika oraz ich gniazd. Uczniowie 
mogli zobaczyć również okazy mi-
nerałów, przekroje drzew, elementy 
anatomiczne zwierząt i inne eks-

ponaty, związane ze środowiskiem 
naturalnym. 

Po zwiedzeniu centrum dzie-
ci czekała jeszcze jedna atrakcja, 

a mianowicie 2 godziny zabaw  
w Yupi Parku.

 SP w Ostrowach Baranowskich

Wycieczka do Jednostki  Wojskowej  
w Nowej Dębie

JAGODNIK

6 października uczniowie Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
oraz grupa 4 - latków z przedszkola 
,,Jagódka’’ wyruszyły na wycieczkę 
do Jednostki Wojskowej w Nowej 
Dębie. Dzieci z zachwytem ogląda-
ły magazyn broni, salę tradycji jed-
nostki wojskowej, poznały sprzęty, 
pojazdy wojskowe (czołg i armaty). 
Była to okazja, aby zapoznać się 
z pracą Wojskowej Straży Pożar-
nej oraz Żandarmerii Wojskowej. 
Dzieci miały okazję zobaczyć obo-
zowisko, lądowisko, plac ćwiczeń 
oraz Twierdzę na poligonie. Na za-
kończenie zwiedzania dzieci otrzy-
mały od  komendanta pamiątkowe 
dyplomy. NSP Jagodnik
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Wycieczka do kina i parku trampolinCMOLAS

W pierwszych dniach paź-
dziernika klasy piąte i szóste ze 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
opieką nauczycieli uczestniczyły 
w wycieczce do kina i Parku tram-
polin w Rzeszowie. Głównym ce-
lem wyjazdu było: kształtowanie 
wrażliwości estetycznej poprzez 
aktywny odbiór sztuki filmowej, 
kształtowanie nawyków kultural-
nego zachowania się w miejscach 
publicznych, zachęcanie do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu 
i wzmacnianie więzi koleżeńskiej. 
Uczniowie korzystali z różnych 
atrakcji, m.in. strefy do grania w 
zbijaka, ścieżki akrobatycznej za-
kończonej koszami, ścianki wspi-

naczkowej, trampolin sportowych 
i basenów wypełnionych gąbkami. 
Część uczniów wykazała się umie-
jętnością wykonywania różnego 

typu salt i przewrotów. Wycieczka 
dostarczyła uczestnikom wielu nie-
zapomnianych wrażeń.

SP Cmolas

Mikołajki w kręgielniCMOLAS

6 grudnia kl. Va i Vb Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie pod 
opieką p. Marii Bryk i p. Edyty 
Urban wybrały się do kręgielni. 
Celem wyjazdu było: propago-
wanie różnych form rekreacji  
i wypoczynku, zainteresowa-
nie uczniów ciekawą dyscypliną 
sportu i zacieśnienie relacji ró-
wieśniczych. Większość uczniów 
po raz pierwszy grała w kręgle, 
aczkolwiek świetnie sobie ra-
dzili z tą nową dyscypliną spor-
tu. Wielu wrażeń dostarczało 
im rzucanie kulą i zdobywanie 
punktów. Zabawa okazała się nie-
zwykle wciągająca, a rywalizacja 
na torach dostarczała dzieciom 
silnych emocji. Podczas zajęć pią-
toklasiści mogli również korzystać  
z innych atrakcji (gry planszo-
we, piłkarzyki, PlayStation). 
Wyjazd okazał się fantastycznym 
sposobem aktywności ruchowej, 
zabawy i nauki. Pełni wrażeń  
i niezapomnianych przeżyć ucz-
niowie wrócili do szkoły.

SP Cmolas
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„Świat śmigłowców” - Wycieczka do 
„Heli- One” w Jasionce17 listopada br. grupa „Mi-

sie” z Akademii Przedszkolaka  
w Cmolasie wybrała się na wy-
cieczkę edukacyjną do firmy „Heli-
One” mieszczącej się w Jasionce k. 
Rzeszowa. Z ogromnymi emocjami 
dzieci zwiedzały hangary, w któ-
rych serwisowane są śmigłowce. 
Przedszkolaki miały okazję przy-

CMOLAS

glądnąć się pracy serwisantów oraz 
zajrzeć do prawdziwej lakierowni. 
Niewątpliwie największą atrakcją 
dla najmłodszych była możliwość 
wejścia do kabiny pilota. Czas 
zwiedzania minął bardzo szybko. 
Lekko zmęczeni, ale bardzo zado-

woleni, z bagażem wiedzy i nieza-
pomnianych wspomnień wrócili 
do przedszkola. To był dzień nie-
zwykle emocjonujący, który przed-
szkolaki z pewnością zapamiętają 
na bardzo długo. 

Akademia Przedszkolaka

JAGODNIK Wycieczka ,,Jagódek ‘’ 
do wiejskiego gospodarstwaDnia 29 października „Jagód-

ki” z Przedszkola w Jagodniku 
miały możliwość poznać pracę 
rolników. Tym razem źródłem wie-
dzy nie były książki czy ilustracje  
o tematyce gospodarstwa rolnicze-
go. Tego dnia przedszkolaki mo-
gły czerpać informacje z pierwszej 
ręki. W piątkowy poranek, po śnia-
daniu, udali się na wycieczkę do 
pobliskiego gospodarstwa rolnego 
Państwa Anny i Andrzeja Gul. Na 
miejscu czekali na nich sympa-
tyczni gospodarze, którzy opro-
wadzili przedszkolaków po swoim 

gospodarstwie. Dzieci miały oka-
zję zobaczyć zwierzęta mieszka-
jące w wiejskiej zagrodzie oraz 
z ogromnym zainteresowaniem 
wysłuchały opowieści gospoda-
rza, o jego codziennych obowiąz-
kach.  Gospodarze bardzo chętnie 
odpowiadali na wszystkie dziecięce 
pytania, rozwiewając tym wszelkie 
wątpliwości. Nie mniej emocjonu-
jące okazało się oglądanie maszyn 
rolniczych ułatwiających pracę  
w gospodarstwie. Największe wra-
żenie zrobiły na przedszkolakach 

ogromne traktory, które mogły 
obejrzeć także od środka. Nikt się 
nie spodziewał, że tego dnia będzie 
miał możliwość zasiąść za kierow-
nicą tak wielkiej maszyny. Dopeł-
nieniem tej niezwykłej wizyty był 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez Państwa Gulów

Raz jeszcze, gorąco dziękuje-
my za miłe przyjęcie i poświęcony 
czas. Dla przedszkolaków była to  
niezwykła lekcja o życiu zwierząt  
i ludzi w gospodarstwie wiejskim.

SRW Jagodnik
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JAGODNIK Wycieczka „Jagódek” do Fantazji
13 października przedszkola-

ki z ,,Jagódki’’ oraz klasa ,,0’’ z Ja-
godnika wybrali się na wycieczkę 
do Centrum Zabaw ,,Fantazja’’ w 
Rzeszowie. Celem wycieczki była 
integracja grup rówieśniczych, roz-
wijanie małej i dużej motoryki oraz 
stworzenie możliwości radosnego 
spędzania czasu. Dzieci bawiły się 
na jednej z największych w Polsce 
konstrukcji, składającej się z labi-
ryntu rur, przejść, zjeżdżalni, sali 
luster i basenów z piłkami. Były   
też   dmuchańce, ślizgi, armatki na 
piłeczki, dziecięce pojazdy, oraz 
specjalnie przygotowany kącik ma-
lucha.

NSP w Jagodniku

14 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ14 października w Niepublicz-

nej Szkole Podstawowej w Jagodni-
ku  odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uczniowie klas II i III przygotowa-
li program artystyczny, w którym 
przypomnieli genezę obchodzo-
nego święta, a w humorystycznych 
scenkach ukazali rzeczywistość 
szkolną. Pan Wójt Gminy Cmo-
las Eugeniusz Galek podziękował 
wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom szkoły za poświęcenie 
włożone w edukację i wychowanie 
uczniów. Swą wdzięczność za trud 
pracy pedagogicznej wyrazili rów-
nież Pani Dyrektor Dorota Terlaga, 
Prezes  Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”  Pani 
Małgorzata Szostak oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Cmolas Pan 
Ryszard Warzocha.

Cała uroczystość przebiegła w 
atmosferze radosnego poczucia 
wspólnoty.                       NSP Jagodnik

JAGODNIK

Kochani nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi, czy jesteśmy mali.
Życzymy Wam szczęścia na następne lata
Niech żyje i rozkwita nasza oświata!
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Dzień Edukacji Narodowej  
w Szkole Podstawowej  

w Ostrowach Tuszowskich„Dzieci rodzą się ze skrzydła-
mi, nauczyciele pomagają im je 
rozwinąć”. 

Pod takim hasłem, 13 paździer-
nika, w Szkole Podstawowej w Os-
trowach Tuszowskich odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Nie zabrakło 
słów wyrażających wdzięczność, 
podziękowań, oraz życzeń.

Uroczystość rozpoczęła się 
od przemówienia Pani Dyrektor, 
która podziękowała wszystkim 
nauczycielom oraz pracownikom 
administracji i obsługi za ich pracę. 
Podziękowała za dotychczasowe 
zaangażowanie oraz życzyła wielu 
sił i wytrwałości oraz satysfakcji 
i radości z wykonywanej pracy,  

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

a także dalszych sukcesów w tym 
wyjątkowym zawodzie. Następnie 
przekazała głos młodym artystom. 
Uczniowie klas starszych, w wier-
szach i piosenkach skierowali wie-
le ciepłych, miłych słów uznania  
w kierunku nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Uczniowie docenili 
i podkreślili swoją wdzięczność za 
ich codzienny trud pracy, poświę-
cenie, czujność i troskę o dobro 
wychowanków. Przekazali najpięk-
niejsze życzenia, płynące prosto  
z ich serc. Uczniów oraz dekorację 
przygotowała Pani Katarzyna Fijoł. 

W tym roku również klasy 1-3 
podziękowały nauczycielom za ich 

pracę. Uczniowie przygotowani 
przez panią Katarzynę Pszeniczną, 
zaprezentowali wiersze, piosenkę 
oraz wspaniały taniec.

Życzenia popłynęły również od 
Rady Rodziców na czele z panią 
przewodniczącą Panią Magdaleną 
Pełka.

Dzień Edukacji Narodowej to 
również okazja do wręczenia na-
gród wyróżniającym się nauczycie-
lom. Pani Dyrektor, podziękowała 
jeszcze raz za poświęcenie i za ser-
ce, jakie nauczyciele wkładają w 
nauczanie i wychowanie uczniów 
oraz zaangażowanie w pracę.

 SP w Ostrowach Tuszowski

DZIECKO – MAŁY/WIELKI CZŁOWIEK Dzień 
Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada br. obchodzony 
był Dzień Zapobiegania Przemocy 
Wobec Dzieci, a 20 listopada – Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
z tej okazji 30 listopada do klasy 
1b została zaproszona Pani Barba-
ra Kusak z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej 
aby przedstawić pierwszakom jakie 
mają prawa i jak mogą reagować w 
sytuacji, gdy ktoś chce je skrzyw-
dzić. Spotkanie było dla dzieci bar-
dzo inspirujące, gdyż zaangażowali 
się w dyskusję i aktywnie uczestni-
czyli w zajęciach prowadzonych 
przez Panią Basię. Było to w głównej 
mierze zasługą naszego gościa gdyż 

CMOLAS

w ciekawy, przystępny dla siedmio-
latków  sposób przekazywała jak-
że ważne wiadomości. Po krótkim 
wprowadzeniu prowadząca zapo-
znała pierwszaków z wierszem Mar-
cina Brykczyńskiego „O prawach 
dziecka”. Mówiąc o Prawach Dzieci 
nie sposób nie wspomnieć osoby 
Janusza Korczaka, gdyż to on nie-
ustannie podkreślał, że DZIECKO 
w żadnym momencie swojego życia 
nie może być przedmiotem mani-
pulacji świata dorosłych. Podkreślał 
zawsze, że dziecko to samoistna jed-
nostka, która zasługuje na szacunek 
i przestrzeganie jej praw. DZIECKO 

TO TEŻ CZŁOWIEK, TYLKO 
MAŁY! Podsumowaniem zajęć było 
wspólne wykonanie plakatu o pra-
wach dzieci. Prowadząca wręczyła 
wszystkim uczniom broszurki „Hej 
dzieciaki! Znajcie swoje prawa!” 
oraz tematyczne kolorowanki. Zo-
stawiła także wychowawcy broszur-
kę z ważnymi numerami „Gdzie 
szukać pomocy”. Dzisiejsze zajęcia 
uświadomiły pierwszoklasistom jak 
ważne są ich prawa i mimo, iż są 
mali należy się im szacunek i mi-
łość. 

Wychowawca:  
Magdalena Wilk SP Cmolas
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Pasowanie na Ucznia w JagodnikuJAGODNIK

W czwartek 14 października w 
Niepublicznej Szkole Podstawo-
wej  w Jagodniku odbyła się uro-
czystość pasowania na ucznia. W 
tym roku w poczet klasy I przyję-
to dziesięcioro nowych uczniów. 
Na ceremonię zaproszeni zostali 
rodzice, nauczyciele, Wójt Gminy 
Cmolas Pan Eugeniusz Galek oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Ryszard Warzocha. Uroczystość 
rozpoczęła się wystąpieniem Pani 

dyrektor, która powitała wszyst-
kich zebranych i skierowała słowa 
otuchy do pierwszaków. Pasowa-
nie to w końcu jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w szkolnym 
życiu pierwszoklasisty. Od tego 
dnia bowiem każde dziecko czuje 
się już prawdziwym uczniem, czyli 
pełnoprawnym członkiem szkolnej 
rodziny. Uczniowie klasy pierwszej 
ślubowali być godnymi Polakami 
i wzorowymi uczniami, a ceremo-

nii pasowania dokonała dyrektor 
szkoły Pani Dorota Terlaga. Dzieci 
przedstawiły program artystyczny, 
w którym zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie, wo-
kalne i taneczne. To był egzamin, 
który zdały na szóstkę. Na zakoń-
czenie wszyscy uczniowie otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, medale 
oraz prezenty.

NSP Jagodnik

W dniu 25 października „Biedro-
neczki” i „Misie” z Akademii Przed-
szkolaka w Cmolasie obchodziły 
wyjątkowy dzień, a mianowicie „Pa-
sowanie na Przedszkolaka” . Była to 
bez wątpienia niezapomniana uro-
czystość w życiu wszystkich dzieci 
uczęszczających do przedszkola. 

Punktualnie o godzinie 13.00 w 
pięknie udekorowanej Hali Widowi-
skowo-Sportowej zebrali się wszyscy 
zaproszeni goście. Dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności, dając tym 
samym dowód, jak dużo już potra-
fią. Dla najmłodszych przedszkola-

ków było to ogromne przeżycie, ale 
trzymały się bardzo dzielnie. Mimo 
tremy z uśmiechami na twarzach 
recytowały wierszyki i śpiewały pio-
senki, otrzymując od rodziców i za-
proszonych gości gromkie brawa. 
Dzieci złożyły uroczystą przysięgę, 
obiecując m.in.: być odważnymi 
przedszkolakami; sprzątać zabawki; 
bawić się w zgodzie; poruszać się 
bezpiecznie i do innych zwracać się 
grzecznie; jeść z apetytem owoce, 
warzywa; zawartych umów zawsze 
przestrzegać; wszystkich dorosłych z 
uwagą słuchać i być uśmiechniętym  

 
od ucha do ucha. 

Występ dzieci wzbudził ogrom-
ne emocje wśród rodziców, któ-
rzy patrzyli z dumą i podziwem 
na swoje pociechy, a oklaskom 
nie było końca. Najważniejszym 
punktem uroczystości był moment 
pasowania przez Panią Dyrektor. 
Na pamiątkę tego wydarzenia każ-
dy przedszkolak otrzymał pięk-
ny dyplom i nagrodę rzeczową. 
Wszystkim dzieciom serdecznie 
gratulujemy!

Akademia Przedszkolaka

Pasowanie na Przedszkolaka, StarszakaCMOLAS
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Pasowanie na Ucznia i Przedszkolaka

Pasowanie na ucznia i paso-
wanie na przedszkolaka to wy-
jątkowa uroczystość, która w 
Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich odbyła się 22 
października b.r.. Dzieci bardzo 
długo i starannie przygotowywa-
ły się do tego wydarzenia. Od sa-
mego rana trwały przygotowania 
i ostatnie próby. Rodzice zadbali 
o piękne, odświętne stroje oraz o 
słodką niespodziankę dla każdego 
młodego artysty. Wśród zaproszo-
nych gości obok rodziców, grona 
pedagogicznego szkoły, starszych 
uczniów był Wójt Gminy Cmolas  
Pan Eugeniusz Galek. Uroczystość 
rozpoczęła się od powitania  przez 
Panią Dyrektor Danutę Gacek 

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

wszystkich zgromadzonych gości. 
Następnie na scenie jako pierwsze 
wystąpiły dzieci z oddziału przed-
szkolnego 3-4 latków. Mali artyści 
z pomocą swojej wychowawczyni 
Pani  Elizy Sudoł, zaprezentowali 
przygotowane wierszyki, piosenkę 
i taniec. Dla większości dzieci był 
to pierwszy występ na scenie przed 
publicznością. Drudzy na scenie 
swoje umiejętności zaprezento-
wały dzieci z oddziału 5-6 latków. 
Pani Dorota Maziarz przygotowała 
ciekawy repertuar piosenek, wier-
szy i tańca. Słoneczka rewelacyjnie 
poradziły sobie na scenie. Zasko-
czeniem dla wszystkich zgroma-
dzonych gości okazał się jednak 
występ naszych pierwszoklasistów. 

Uczniowie pod czujnym okiem 
Pani Danuty Gacek przygotowali 
przedstawienie z kostiumami i re-
kwizytami pt:”Ołowek do pasowa-
nia”. Po części artystycznej nastąpił 
akt pasowania na ucznia i przed-
szkolaka. Oficjalnie zostały nadane 
nazwy każdemu z dwóch oddzia-
łów przedszkolnych „Promyczki” 
i „Słoneczka”. Każdy mały artysta 
dostał również dyplom upamięt-
niający to podniosłe wydarzenie i 
kuferek do którego rodzice z miłoś-
cią zapakowali słodkie drobiazgi. 
O słodkości dla wszystkich małych 
artystów zadbał również Pan Wójt. 
Dziękujemy.

 SP w Ostrowach Tuszowskich

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła”. 

Wisława Szymborska

GMINA CMOLAS

„My uczniowie  
pierwszej klasy,

uroczyście przyrzekamy,
że będziemy książki 
kochać, krzywdy im 

nie damy
Wskazówek i rad książek 

będziemy słuchać z uwagą.
Obowiązek czytelnika 

traktować z wielką powagą.
Przyrzekamy.”

kl. 1 ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich
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CMOLAS

Pasowanie na Czytelnika Bi-
blioteki Szkolnej, to wyjątko-
we wydarzenie w życiu każdego 
pierwszoklasisty. Oficjalne przyję-
cie najmłodszych uczniów do gro-
na czytelników biblioteki wiąże się 
z zachęceniem najmłodszych do 
korzystania z biblioteki szkolnej  
i rozwijania umiejętności czytania. 
07.10.2021r. uczniowie klasy 1 „a” 
Szkoły Podstawowej w Cmola-
sie przeżywali wspaniałe chwile 
odwiedzając Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Cmolasie. Podczas 
tego pierwszego spotkania ucznio-
wie poznali bibliotekę, zasady tam 
obowiązujące i zobaczyli zasoby 
biblioteczne. Z wielkim zaintere-

sowaniem słuchali, poznawali no-
wości i oglądali bibliotekę. Świat 
książek urzeka dzieci swym boga-
ctwem, które bezpośrednio wpły-
wa na ich rozwój. Pierwszoklasiści 
dowiedzieli się że „książki to naj-
lepsi przyjaciele, nie zdradzą, nie 
wyśmieją, a nauczą wiele”.

W dniu 26.11.2021r. do zacne-
go grona czytelników przystąpili 
uczniowie i uczennice klasy 1 „b”, 
zaś w środę 8.12.2021r. uczniowie 
klasy 1 „a” Szkoły Podstawowej  
w Cmolasie. Pasowanie na czytel-
nika w dniu 22.11.2021r. przyjęli 
również uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich 
gdzie usłyszeli jak należy dbać  

o książki i poznali regulamin bi-
blioteki. Najmłodsi dzięki wizycie 
przeżywali ważne chwile w swoim 
życiu. Poprzez złożone przyrzecze-
nie stali się pełnoprawnymi czytel-
nikami biblioteki. Dowiedzieli się 
również o funkcjonowaniu tego 
miejsca oraz o zasadach, które obo-
wiązują. Pierwszoklasiści mogli 
posłuchać ciekawych fragmentów 
książek oraz wziąć udział w przy-
gotowanych zagadkach. Wszyscy 
świetnie się spisali. Głównym ce-
lem spotkania było zachęcenie naj-
młodszych uczniów do korzystania 
ze szkolnej biblioteki oraz nie-
ustannego rozwijania umiejętności 
czytania i pasji czytelnictwa.

SOK Cmolas

kL.1A ze Szkoły Podstawowej w Cmolasiekl. 1 B ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie

Autorski projekt edukacyjny  
„Poczytaj mi proszę”Projekt przeznaczony jest dla 

uczniów klasy Ib Szkoły Podsta-
wowej im. prof. Jana Czekanow-
skiego w Cmolasie. Jego głównym 
założeniem jest popularyzowanie 
czytelnictwa i integrowanie spo-
łeczności szkolnej i pozaszkol-
nej. Podjęte działania mają na 
celu wdrożenie dzieci do częstych 
kontaktów z książką i przygoto-
wanie ich do samodzielnego czy-
tania oraz co ważniejsze - czytania 
ze zrozumieniem. Przebywanie  
z książką jest ważną i pożądaną 
formą spędzania czasu. Kontakt 
z literaturą kształtuje wewnętrz-
ny świat dziecka, może rozwijać 
jego osobowość, poszerzać moż-
liwości poznania świata, pomagać 
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budować system wartości. Wy-
chowanie do czytania powinno 
rozpocząć się jak najwcześniej. 
Najskuteczniejszym sposobem 
wychowania czytelnika na całe 
życie jest głośne czytanie dziecku 
dla przyjemności. Czytanie może 
mieć charakter pośredni, odby-
wać się poprzez rodziców, na-
uczycieli lub zapraszanych gości. 

Rozporządzenie MEN z dnia 
14 lutego 2017 r. w sprawie pod-
stawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej 
wskazuje wyraźnie, iż: „Zadaniem 
szkoły podstawowej jest wprowa-
dzenie uczniów w świat literatury, 
ugruntowanie ich zainteresowań 
czytelniczych oraz wyposażenie w 
kompetencje czytelnicze potrzeb-
ne do krytycznego odbioru utwo-
rów literackich i innych tekstów 
kultury. Szkoła podejmuje dzia-
łania mające na celu rozbudzenie 
u uczniów zamiłowania do czy-
tania oraz działania sprzyjające 
zwiększeniu aktywności czytelni-
czej uczniów, kształtuje postawę 
dojrzałego i odpowiedzialnego 
czytelnika, przygotowanego do 
otwartego dialogu z dziełem lite-
rackim…

Wysokie kompetencje czytel-
nicze wpływają na sukces uczniów 
w szkole, a późniejszym życiu 
pozwalają pokonywać uczniom 
ograniczenia i trudności związa-
ne z mniej sprzyjającym środowi-
skiem społecznym. Czytanie jako 
umiejętność rozumienia, wyko-
rzystywania i refleksyjnego prze-
twarzania tekstów, w tym tekstów 
kultury, to jedna z najważniej-
szych umiejętności zdobywanych 
przez ucznia w procesie kształ-
cenia. Dzieci, które dużo czytają, 
mają bogaty zasób słownictwa,  
z łatwością nazywają swoje uczu-
cia i wchodzą w relacje z rówieśni-
kami, rzadziej sprawiają kłopoty 
wychowawcze, mając lepiej roz-
winiętą wyobraźnię umożliwia-
jącą obiektywne spojrzenie na 

zachowania własne i innych,  
w konsekwencji lepiej radzą sobie 
z obowiązkami szkolnymi, a także 
funkcjonowaniem w społeczności 
szkolnej.

Ważne jest, aby zainteresować 
ucznia czytaniem na poziomie 
szkoły podstawowej. Uczeń po-
winien mieć zapewniony kontakt 
z książką, np. przez udział w za-
jęciach, na których czytane są na 
głos przez nauczycieli fragmenty 
lektur, lub udział w zajęciach pro-
wadzonych w bibliotece szkol-
nej. W ten sposób rozwijane są 
kompetencje czytelnicze, które 
ukształtują nawyk czytania ksią-
żek również w dorosłym życiu”.

W ramach niniejszego pro-
jektu do klasy zapraszani są go-
ście, którzy czytają głośno utwory 
znanych poetów dziecięcych. 
Każdy zaproszony gość mimo 

natłoku spraw zawodowych chęt-
nie odwiedza naszych uczniów,  
a tym samym staje się współauto-
rem propagowania czytelnictwa 
wśród dzieci. Mieliśmy przyjem-
ność gościć Pana Józefa Babia-
rza – Dyrektora naszej placówki, 
Pana Eugeniusza Galka – Wójta 
Gminy Cmolas, Pana Zbignie-
wa Chmielowca – Posła na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
Panią Martę Stec –bibliotekarkę w 
SP w Cmolasie, która dla urozma-
icenia zaprosiła pierwszaków na 
głośne czytanie właśnie do biblio-
teki szkolnej. To dopiero począ-
tek spotkań, jeszcze wiele atrakcji 
czytelniczych czeka pierwszokla-
sistów. 

Magdalena Wilk/ 
Wychowawca 

SP w Cmolasie
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Międzynarodowy Dzień  
Postaci z Bajek

GMINA CMOLAS

„Jeżeli chcesz, aby twoje  
dzieci były inteligentne,  

czytaj im bajki.  
Jeżeli chcesz, aby były  
bardziej inteligentne,  

czytaj im więcej bajek”.
Albert Einsteina

Międzynarodowy Dzień Posta-
ci z Bajek to święto, które przypa-
da 5 listopada, w rocznicę urodzin 
Walta Disney’a. Baśnie i bajki są 
dla wszystkich źródłem bogatych 
przeżyć, wrażeń i sposobem wzbo-
gacania wyobraźni. Towarzyszą 
każdemu od najmłodszych lat, 
rozweselają i bawią, ale także wy-
chowują. Ich celem jest nie tylko 
przypomnienie postaci z kulto-
wych bajek, ale również zwróce-
nie uwagi na rolę wychowawczą  
i edukacyjną dobrych bajek, które 
często uczą rozróżniania dobra od 
zła, oraz prawidłowych postaw, ko-
leżeństwa, chęci niesienia pomo-
cy innym, czy współczucia. Wiele 
szkól oraz przedszkoli świętowało 
Międzynarodowy Dzień Postaci  
z Bajek.

05.11.2021r. w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie oraz 
w klasie „0” w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Jagodniku 
dzieci przyszły przebrane za swoje 
ulubione postacie z bajek.

W Szkole Podstawowej w Os-
trowach Tuszowskich uczniowie 
szkoły oraz dzieci z oddziałów 
przedszkolnych poznały krótką 
historię bajek oraz cel obchodów 
tego święta. Dla uczniów zostały 
przygotowane bajkowe konkursy, 
w których wszyscy poradzili sobie 
znakomicie. Przedszkolaki odzia-
ne w piękne stroje wysłuchiwały 
fragmentów najbardziej znanych 
baśni i bajek oraz rozpoznawa-
ły bajkowe postacie i tytuły bajek,  
z których pochodzą. Każdy maluch 
miał okazję wziąć udział w zaba-
wach ruchowych, w zgadywankach 

Akademia Przedszkolaka w Cmolasie

Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich

Przedszkole w Ostrowach Tuszowskich

Przedszkole w Ostrowach Tuszowskich
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oraz odnaleźć ukrytą postać z baj-
ki. Przedszkolaki śpiewały znane 
bajkowe piosenki. Bajki odgrywają 

bardzo ważną rolę, a bajkowe po-
stacie sprawiają, że świat najmłod-
szych staje się barwny i wyjątkowy. 

Dzień Postaci z Bajek był magicz-
nym dniem pełnym wrażeń i rado-
ści. SOK Cmolas

Dzień Chłopaka – Dzień Krawata

30 września w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich 
obchodzono ,,Dzień Chłopaka”. 
Samorząd Uczniowski wraz z opie-
kunem Panią Katarzyną Fijoł, z 
tej okazji zainicjował akcję ,,Pod 
krawatem bez pytania”. Każdy, kto 
tego dnia przyszedł do szkoły w 
krawacie nie był pytany. Dlatego 
na szkolnych korytarzach można 
było zauważyć zarówno chłopców 
jak i dziewczyny godnie noszących 
krawaty.

Dziewczęta z każdej klasy po-
darowały swoim kolegom drobne 
upominki oraz mnóstwo zagadek 
i konkurencji. Były prezenty i ży-
czenia, a przede wszystkim dużo 
śmiechu i zabawy. Również dziew-
czynki z klas młodszych pamiętały 
o swoich kolegach i przygotowały 
dla nich małe prezenciki oraz moc 
życzeń. Za pomoc dziękujemy Ro-
dzicom. Z inicjatywy Pani Magda-

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

leny Szpyt tegorocznym obchodom 
Dnia Chłopaka towarzyszyła akcja 
Miłe słowa, której celem było wrzu-
canie do skrzynki komplementów 
dla uczniów, aby chłopcy w swoje 
święto usłyszeli coś miłego. Kar-
teczki wykonane przez koleżanki 
były adresowane indywidualnie 
lub dla całych klas. 

Dzień Chłopaka w obu oddzia-
łach przedszkolnych był dniem 
pełnym zabawy, radości i wspól-
nego gotowania. Dzieci z oddziału 
5-6 latków razem z wychowawczy-
nią Panią Dorotą Maziarz zorgani-
zowały wybory mistera. Chłopcy 
mogli sprawdzić swoje siły w kil-
ku kategoriach: mister - sprawne 
oko, najbardziej roztańczony, naj-
bardziej rozskakany mister, mister 
piłki i w kategorii najbardziej wy-
sportowany mister. Dla każdego 
mistera w grupie przygotowany 
był miły upominek. Dzieci spędzi-

ły również ten dzień na wspólnym 
pieczeniu przepysznych babeczek 
z czekoladową niespodzianką w 
środku. Na zakończenie dnia każ-
dy przedszkolak mógł zrobić sobie 
zabawne zdjęcie w fotobudce. 

Słodki zapach pieczonego ciasta 
unosił się chyba w całej szkole, bo 
dzieci z oddziału 3-4 latków wspól-
nie z wychowawczynią – Panią Eli-
zą Sudoł również przygotowywały 
pyszne jedzenie. Wspólnie zrobiły 
słodkie gofry z dżemem i cukrem 
pudrem. Wszystkie dzieci dosta-
ły miłe upominki przygotowane 
przez rodziców. To był z pewnością 
bardzo radosny dzień w młodszej 
grupie wypełniony zabawą z ulu-
bionymi zabawkami, kolorowan-
kami z bohaterami Psiego Patrolu, 
tańcami i wspólnymi zdjęciami. 

SP w Ostrowach Tuszowskich

Akademia Przedszkolaka w CmolasieNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku
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Niecodzienna lekcja  
z grupą Zaelektryzowani

3 grudnia b.r. Szkołę Podsta-
wową w Ostrowach Baranowskich 
odwiedziła grupa „Zaelektryzo-
wani” z Lublina, która w prosty  
i atrakcyjny sposób przedstawi-
ła najważniejsze wiadomości do-
tyczące powietrza, jego składu  
i właściwości. Goście zaprezento-
wali widowiskowe eksperymenty  
i doświadczenia. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się za-
bawy z helem i ciekłym azotem, 
wybuchowe spalanie wodoru, 
doświadczenia z przyssawkami 
budowlanymi, „przejażdżka” po-
duszkowcem. Chętni uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w doświad-
czeniach i pokazach. Dostarczyły 

OSTROWY 
BARANOWSKIE

one dzieciom wiele śmiechu, ale 
również sporą porcję wiedzy. Ucz-
niowie zobaczyli, że nauka może 

być wesoła, widowiskowa, ciekawa 
i pasjonująca.

SP w Ostrowach Baranowskich

Światowy Dzień Życzliwości  
i Pozdrowień

CMOLAS

21 listopada obchodzony jest 
Światowy Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień. Również w Szkole Pod-
stawowej w Cmolasie uczniowie 
klasy Ib uczcili ten dzień wyko-
nując wspólnie „drzewko życzli-
wości” i przypinając na szkolnym 
korytarzu etykiety z sentencja-
mi „mówiącymi” jak żyć aby być 
szczęśliwym człowiekiem i dawać 
szczęście innym. Codzienne roz-
mowy wychowawcze skutkują tym, 
że pierwszaki chętnie wypowiada-
ją się na temat zachowania wobec 
drugiego człowieka. Wiedzą, że 
bycie miłym, okazywanie dobra, 
rozbudzanie u siebie życzliwości 
wobec innych ma moc uszczęśli-
wiania zarówno obdarowanego jak 
i tego, który ją okazuje. Celem tego 
święta jest uwrażliwienie ludzi na 
wzajemną życzliwość i wzbudze-
nie w nich pozytywnych emocji. 
Jest to niejako przeciwstawienie 
się problemom dzisiejszego świata 
i obecnej, smutnej rzeczywistości. 
Dziś w dobie pandemii i konflik-
tów ludzie zamykają się przed sobą 
i w przenośni i w rzeczywistości. Są 

podejrzliwi, nieufni, roszczeniowi, 
widzą w drugim zło, konkuren-
cję…, a przecież wystarczy tak nie-
wiele – bądźmy dla siebie życzliwi, 
każdego dnia, nie tylko od świę-
ta. Zarażajmy ludzi uśmiechem i 
pozytywnym nastawieniem gdyż 
„uśmiech to bodaj najkrótsza dro-
ga do drugiego człowieka”. Od dziś 

i TY znajdź się wśród życzliwych! 
Traktuj każdego z szacunkiem i 
życzliwością, a świat będzie lepszy 
i pamiętaj, że „o tym kim jesteśmy 
nie świadczy wykształcenie, ma-
jątek, wygląd czy talent ale to, jak 
traktujemy drugiego człowieka”.

Wychowawca: Magdalena Wilk
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Bądźmy życzliwi wobec siebie!

O tym jak ważne są małe ge-
sty i nasze codzienne zachowania, 
przypomina nam Światowy Dzień 
Życzliwości, obchodzony po raz 
45 – ty w różnych krajach świa-
ta. W  obchody włączyli się także 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich, wy-
konując plakaty ukazujące różne 
sposoby pozytywnego podejścia 
do innych ludzi i do świata. Ucz-

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

niowie podpisując wybrane zacho-
wania, podjęli zobowiązanie ich 
realizacji w swoim życiu. Wśród 
promowanych działań znalazły 
się takie jak: bezinteresowna po-
moc, uśmiech, poświęcenie uwa-
gi, szczery komplement, używanie 
zwrotów grzecznościowych, a na-
wet… przygotowanie śniadania dla 
swoich bliskich.

Trudny czas, w jakim znajdu-

jemy się obecnie także w Polsce, 
wpisuje się w ten cel. Pamiętajmy 
o praktykowaniu pozytywnego po-
dejścia i byciu wdzięcznym za to, 
co przynosi życie.

Przypomnienie o Światowym 
Dniu Życzliwości zorganizowa-
ły Pani Anna Chmielowiec i Pani 
Magdalena Szpyt.

SP w Ostrowach Tuszowskich

Dzień Dyni

GMINA CMOLAS

Dynia to bardzo zdrowe i uro-
dziwe warzywo, które posiada 
cenne wartości odżywcze oraz  
właściwości leczniczych. Święto 
Dyni obchodzono 20.10.2021r. w 
oddziale przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej w Porębach Dymar-
skich oraz 29.10.2021r. wśród 3-4 
latków z oddziału przedszkolnego 
w Ostrowach Tuszowskich. Malu-
chy ubrane w kolor pomarańczowy 
prezentowały swoje przyniesio-
ne dynie w różnych rozmiarach. 
Dzieci z ciekawością obejrzały pre-
zentacje multimedialną o różnych 
odmianach dyni oraz o zdrowych 
potrawach, jakie można przyrzą-

dzić z tego cudownego warzywa. 
Przedszkolaki mogły wykazać się 
podczas robienia ciasta dynio-
wego, dyniowych babeczek oraz 
tworząc dyniowe prace plastyczne. 
Dzień dyni był pełen atrakcji i ra-
dości oraz pozwolił dzieciom za-
poznać się z różnorodnością tego 
warzywa oraz wzbogacił ich wie-
dzę na ich temat.

Przedszkolaki z Ostrów Tuszowskich Pzedszkolaki z Porąb Dymarskich
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Dzień Piżamy
5 listopada w Szkole Podsta-

wowej w Hadykówce Samorząd 
Uczniowski zorganizował „dzień 
piżamy”. Uczniowie przyszli w 

HADYKÓWKA

tym dniu do szkoły w kolorowych 
piżamach, z kocykami, w domo-
wych pantoflach. Od razu zrobiło 
się sielsko i przytulnie, a dla nie-

których trochę sennie. Szkolna Pi-
dżama Party tak się spodobała, że z 
niecierpliwością wszyscy czekamy 
na następny taki dzień.

SP w Hadykówce

„…Moi drodzy, po co kłótnie,  
po co wasze swary głupie,  

wnet i tak zginiemy w zupie”

CMOLAS

2 grudnia 2021r. uczniowie 
klasy Ib Szkoły Podstawowej w 
Cmolasie wraz z wychowawcą 
przygotowali inscenizację wiersza 
Jana Brzechwy „Na straganie”. Na 
swój występ zaprosili młodszych 
kolegów i koleżanki z oddziału 0A 
i 0B wraz z wychowawcami oraz 
Dyrektora Szkoły Pana Józefa Ba-
biarza. Przedstawienie było niejako 
podsumowaniem części projektu 
edukacyjnego „Poczytaj mi pro-
szę”. Większość z zapraszanych 
gości w tym właśnie Pan Dyrektor 
przybliżali pierwszoklasistom mię-
dzy innymi twórczość  Brzechwy. 
Wszyscy uczniowie brali udział 
w występie i przygotowali się do 
niego znakomicie, co potwierdzi-
ły brawa i pochwały zaproszonych 
gości, a wychowawcę rozpierała 
duma, że ma tak wspaniałych ucz-
niów i zgraną klasę. Pierwszaki 
znakomicie oddały przesłanie, któ-

re płynie z wiersza, a mianowicie: 
życie jest za krótkie na kłótnie, za-
targi i nienawiść – lepiej obdarzać 
się codziennym uśmiechem, życz-

liwością i szacunkiem wówczas bę-
dziemy szczęśliwi. 

Wychowawca:  
Magdalena Wilk SP w Cmolasie
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Święto Pieczonego Ziemniaka  
w Szkole Podstawowej  

w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Jedną z tradycji polskiej wsi, na 
zakończenie wykopków, jest rozpa-
lanie ogniska, w którym piecze się 
zebrane ziemniaki. Ognisko to połą-
czone jest z zabawą i śpiewami.

Nawiązując do tradycji, nasza 
również obchodziła Dzień Pieczone-
go Ziemniaka. W tym dniu uczniowie 
klas 1-3 wraz ze swoimi paniami wy-
konały różne stworki z ziemniaków. 
Wyobraźnia uczniów nie zna granic! 
Powstała więc fantastyczna wystawa 
ich prac. Klasy 2 i 3 wzięły udział 
w konkursie na jesienny plakat. W 
oddziale przedszkolnym, grupie 5-6 
latków, dzieci wraz z ich wychowaw-
czynią Dorotą Maziarz postanowiły 
wykonać jeże z ziemniaków. Dzie-
ciaki świetnie poradziły sobie z tym 

jakże trudnym zadaniem, a jeże za-
mieszkały w kąciku przyrodniczym, 
gdzie idealnie pasują do jesiennego 
nastroju. W najmłodszej grupie (3-4 
latki) dzieci, wraz z panią Elizą Sudoł 
wykonały gniotki z balonów i mąki 
ziemniaczanej oraz przygotowały 
prace plastyczne za pomocą stem-
pelków ziemniaczanych. Zabawa 
była przednia! Ale to dopiero począ-
tek świętowania. Potem zabawa była 
jeszcze lepsza! Dzieci miały szanse 
wziąć udział w różnych konkursach, 
zawodach, grach i zabawach zwią-
zanych ze zbieraniem ziemniaków. 
Wyścigowali się z ziemniakiem na 
łyżce, skakali w workach po ziem-

niakach, wykonywali skoki, slalo-
my… Nie sposób wypisać wszystkich 
wspaniałych atrakcji jakie zostały dla 
nich przygotowane. Po takim wysił-
ku apetyt wszystkim dopisywał. Na 
szczęście, jak zawsze mogliśmy li-
czyć na naszych wspaniałych rodzi-
ców, którzy przygotowali dla dzieci 
kiełbaski i oczywiście pieczone 
ziemniaki. Wszyscy zajadali z apety-
tem, w tym dniu nikt nie marudził i 
nie grymasił. Na koniec dzieci mogły 
wykonać sobie pamiątkowe zdjęcia 
w fotobudce i otrzymały medale za 
udział w Dniu Pieczonego Ziemnia-
ka.

SP w Ostrowach Tuszowskich

Prosto z Laponii do Cmolasu, czyli Elfy w 
Akademii Przedszkolaka w Cmolasie!

Prosto z Laponii do Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie 22 listo-
pada br. zawitali prawdziwi pomoc-
nicy św. Mikołaja - Elfy. Od samego 
rana w przedszkolu było czuć magię 
zbliżających się świąt. Na przed-
szkolaków tego dnia czekało mnó-
stwo atrakcji. Elfy rozpoczęły swoją 
pracę od przygotowania pysznych 
warsztatów kulinarnych. Najmłodsi 
mieli okazję wykonać własnoręczne, 
świąteczne słodycze, o których świat 
jeszcze nie słyszał. Po zakończonych 
warsztatach przyszedł czas na pi-
sanie listu do św. Mikołaja. Każdy 
przedszkolak z wypiekami na twarzy 
rysował wymarzony prezent i pro-
sił Elfy o szybkie dostarczenie listu. 

CMOLAS

Miłym zaskoczeniem dla dzieci była 
nagrana wiadomość od św. Mikołaja 
i dołączone do niej prawdziwe pió-
ro, którym Elfy podpisały każdy list. 
Po spotkaniu z takimi gośćmi nikt 

nie miał wątpliwości, że napisane 
listy dotrą do świątecznej wioski w 
ekspresowym tempie, a każdy przed-
szkolak otrzyma wyśniony prezent. 

Akademia Przedszkolaka
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Dzień Pluszowego MisiaGMINA CMOLAS

Pluszowy miś to najlepszy 
przyjaciel każdego malucha, uko-
chana maskotka na dobre i złe 
chwile. Można go przytulić, a na-
wet powiedzieć mu o czymś bar-
dzo ważnym. Dzień Pluszowego 
Misia obchodzony jest co roku 25 
listopada. To nie jest przypadkowa 
data, bo właśnie tego dnia przypa-
da rocznica powstania tej maskot-
ki. To zabawka symbol z niezwykłą 
historią. 24 listopada w oddziale 
przedszkolnym oraz w klasie I i II w 
Szkole Podstawowej w Porębach 
Dymarskich obchodzono „Dzień 
Pluszowego Misia”. Dzień później 
25 listopada owe święto celebrowa-
no w oddziałach przedszkolnych 
oraz w klasach I-III w Ostrowach 
Tuszowskich, w Szkole Podstawo-
wej w Ostrowach Baranowskich 
oraz wśród uczniów klasy „0” w 
Szkole Podstawowej w Jagodniku. 
Uczniowie klas 0-VIII świętowali 
w Szkole Podstawowej w Hady-
kówce, a uczniowie z oddziału „0” 
A w Szkole Podstawowej w Cmo-
lasie. Do Maluchów w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie osobi-
ście zawitał „Miś Akademiś”, który 
wręczył dzieciom słodkie upomin-
ki i wysłuchał hucznego „100 lat!”. 
Uczennice i uczniowie klasy 1 „A” 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
wykonali piękne, misiowe opaski 
na głowy i wybrali się z wizytą do 
Milusia, który mieszka w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Cmo-
lasie. Uczniowie tworzyli prace 
plastyczne z najbardziej znanymi 
misiami, poznawali historię pierw-
szego pluszowego misia natomiast 
na zajęciach z muzyki śpiewali 
piosenki o misiach oraz oglądali 
fragmenty z bajek z misiami w roli 
głównej: Kubusia Puchatka, misia 
Paddingtona, misia Yogiego, o mi-
siu z klapniętym uszkiem pt. „Miś 
Uszatek”. Wirtualnie przenieśli się 
do wciąż funkcjonującej fabryki, 
która rozpoczęła produkcję plu-
szowych misiów. Tego dnia każde 

Święto Misia w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

Święto Misia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cmolasie

Święto Misia w Szkole Podstawowej w Hadykówce
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dziecko przyszło do przedszko-
la ze swoim przyjacielem – Mi-
siem. Przybyły misie małe i duże, 
a każdy był piękny i wyjątkowy. 
Mogły również poszerzyć swoją 

Święto Misia w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich

Święto Misia w Szkole Podstawowej w Cmolasie

Święto Misia w Szkole Podstawowejw Ostrowach 
Baranowskich

Święto Misia w Szkole Podstawowej  
w Ostrowach Tuszowskich

wiedzę o niedźwiedziach. Mimo 
coraz nowocześniejszych i coraz 
atrakcyjniejszych zabawek, moda 
na misie nie przemija. W każdej 
szkole oraz przedszkolu dzień ten 

był pełen atrakcji, uśmiechów i 
radości. Uczestnicy wynieśli dużo 
pozytywnej energii.

SOK Cmolas
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„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” 
– Spotkanie z panią leśnik w Akademii 

Przedszkolaka w Cmolasie
Grudzień przywitał Nas śnie-

giem za oknem. Wraz z nastaniem 
zimy; mrozami i opadami śnie-
gu wrasta zagrożenie dla zwierząt 
dziko żyjących. Przedszkolaki  
z Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie zgłębiły wiedzę na ten temat 
na zajęciach, które zorganizowano 
we współpracy z Nadleśnictwem 
Kolbuszowa- Świerczów. 8 grudnia  
br. do przedszkola przybyła pani 

CMOLAS

leśnik, która fachowo przedstawiła 
dzieciom sposoby pomocy zwie-
rzętom zimą. Zachęciła najmłod-
szych do pomocy czworonożnym 
i skrzydlatym przyjaciołom. Prze-
konała, że dla nikogo nie powinien 
być obojętnym los zwierząt – szcze-
gólnie zimą. Zajęcia dostarczyły 
dzieciom nie tylko bogatą wiedzę 

przyrodniczą, ale również ogrom 
satysfakcji. Przedszkolaki wycią-
gając szybko wnioski ze spotkania  
z panią leśnik tego samego dnia 
udały się do przedszkolnego ogro-
du i uzupełniły pokarm w karmni-
ku. 

Akademia Przedszkolaka

Andrzejki w szkołach i przedszkolachGMINA CMOLAS

Andrzejki obchodzone są z 29 
na 30 listopada. Według trady-
cji wigilia świętego Andrzeja była 
nocą magiczną, kiedy można było 
poznać swoją przyszłość. Pocho-
dzenie wróżb andrzejkowych nie 
jest do końca znane, jednak część 
badaczy jest zdania, że miały one 
swój początek już w starożytnej 
Grecji. Z kolei w Polsce pierwsza 
wzmianka literacka o świętym An-
drzeju pojawiła się w 1557 roku za 
sprawą Marcina Bielskiego. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu wszystkie 
polskie dziewczęta na wydaniu 
wiedziały, że w imieniny św. An-
drzeja mają szansę dowiedzieć się, 
jak ułoży im się życie uczuciowe. 
Tegoroczne Andrzejki hucznie 
obchodzono w wielu szkołach i 
przedszkolach na terenie gminy 
Cmolas. W Szkole Podstawowej w 
Hadykówce Samorząd Uczniowski 
dla starszych uczniów ogłosił kon-
kurs na najlepiej przebraną klasę 

Andrzejki Przedszkolaków w Jagodniku

Andrzejki w SP w Hadykówce
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oraz ucznia. 23 listopada 2021r. w 
Szkole Podstawowej i Przedszko-
lu w Jagodniku, w której cała sala 
zapełniła się księżniczkami, wróż-
kami, strażakami, królami i innymi 
postaciami z bajek. 25 listopada 
magiczna atmosfera zapanowała w 
Szkole Podstawowej w Porębach 
Dymarskich, zaś 26 listopada od-
był się bal andrzejkowy w Akade-
mii Przedszkolaka w Cmolasie. 
Tego dnia dzieci z grupy „Misie” 
i z grupy „Biedroneczki” przybyły 
do przedszkola w przebraniu cza-
rodziejek, wróżek i czarnoksięż-
ników. Natomiast we wtorek, 30 
listopada w Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich dzieci 
poznały m.in. znaczenie różnych 
kolorów, liczb, magicznych przed-
miotów a w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich, wró-
żono również z „kwiatów”, z dłoni i 
z magicznych kubków. Atrakcją dla 
uczniów klas młodszych było rów-

Andrzejki w Akademii Malucha w Cmolasie

Andrzejki w SP w Jagodniku

Andrzejki w SP w Ostrowach Baranowskich

Andrzejki w SP w Ostrowach Tuszowskich

Andrzejki w SP w Porębach Dymarskich

nież malowanie twarzy. 
Dzieci sprawdzały kim 
zostaną w przyszłości 
dzięki przygotowanym 
rekwizytom. Dużo ra-
dości przyniosła wróżba 
najbardziej kojarzona 
z Andrzejkami – lanie 
wosku przez dziurkę od 
klucza. Wszystkie dzieci 
chciały zajrzeć w przy-
szłość i sprawdzić co je 
czeka. Powstałe kształty 
były doskonałą okazją 
do rozwijania wyobraź-
ni. Przedszkolaki miały 
okazję spojrzeć w ma-
giczną kulę, która prze-
powiedziała im, kim 
zostaną w przyszłości. 
Spośród wielu atrakcji dzieci od-
krywały magiczne karty, wrzucały 
monetę do „czarodziejskiej stud-
ni” oraz nauczyły się magicznego 
zaklęcia. Wróżby przeplatane były 

tańcami i zabawami przy skocznej 
muzyce, a czar świec sprzyjał od-
krywaniu tajemnic przyszłości.

 SOK Cmolas
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Kiermasz świąteczny - W przeddzień 
Bożego Narodzenia

CMOLAS

Boże Narodzenie to czas prze-
pełniony miłością, ciepłem i tra-
dycjami, ale także okres refleksji 
i spotkań w gronie rodziny oraz 
najbliższych. Z tej okazji w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie odbył się kiermasz 
świąteczny „W przeddzień Bożego 
Narodzenia”. Wydarzenie zorgani-
zowane w niedzielne popołudnie, 
dnia 19 grudnia 2021r. zgroma-
dziło wielu artystów, wykonawców 
eksponujących swoje rękodzieła 
oraz świąteczne wypieki. Wśród 
nich zaprezentowali się: Barba-
ra Nycek z Kolbuszowej wraz ze 
świątecznymi ozdobami z makra-
my oraz koralikowymi bombkami, 
Halina Pycior-Kusik z Porąb Dy-
marskich przedstawiająca obrazy, 
Krzysztof Magda z Ostrów Bara-
nowskich z rzeźbami w drewnie 
i Kazimiera Zagroba z Cmolasu 
wraz z obrazami i figurkami wo-
skowymi. Swoją obecnością w 
świątecznym kiermaszu uświetnili 
również: Małgorzata Marut z Ha-
dykówki z własnoręcznie uszytymi 
skrzatami świątecznymi, Jan Bańka 
z Cmolasu prezentujący kowalstwo 
artystyczne, Wiesława Serafin z 
Mechowca przedstawiająca koron-
karstwo, Dom Pomocy Społecznej 
w Cmolasie wraz z stroikami z 
szyszek, bombkami i innymi wy-
robami oraz Warsztaty Terapii Za-
jęciowej w Cmolasie z wiankami, 
stroikami i bombkami. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć Pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich w Cmolasie, 
Ostrów Tuszowskich, Trzęsówki 
oraz Hadykówki, na stołach któ-
rych królowały pyszne, świąteczne 
ciasta oraz własnoręcznie stworzo-
ne ozdoby świąteczne. Wydarzenie 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców gminy 
Cmolas i okolic. Goście mogli nie 
tylko obejrzeć i kupić wyjątkowe 
ozdoby świąteczne i in. prace ręko-
dzielnicze artystów, ale także skosz-

tować czerwonego barszczyku oraz 
świątecznych ciast. Podziękowania 
dla Wystawców wyraził Wójt Gmi-
ny Cmolas Pan Eugeniusz Galek 
oraz Dyrektor Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Cmolasie Pani 
Edyta Kus-Mokrzycka składając 
także świąteczne życzenia dla ze-
branych uczestników. 

SOK Cmolas
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Wizyta Mikołaja w szkołach  
i przedszkolach

GMINA CMOLAS

„Wszystkie dzieci św. Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.

Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każe dziecko z prezentów się cieszy….”

Wizyta Mikołaja to jeden z 
najbardziej oczekiwanych przez 
dzieci dni w roku. Przygotowu-
ją się do niego starannie. Uczą 
się wierszyków i piosenek, wy-
konują prace plastyczne, na 
których oczywiście króluje Mi-
kołaj. Przedszkolaki ,,pisały” li-
sty do Św. Mikołaja, w których 
rysowały swoje marzenia doty-
czące upragnionych prezentów. 
Dzieci nadsłuchiwały dźwięku 
dzwoneczków, które słychać 
było z daleka, bowiem tradycją 
już się stało, że w okolicach 6 
grudnia Przedszkola oraz Szko-
ły Podstawowe z Gminy Cmolas 
odwiedza Mikołaj - wyjątko-
wy gość w czerwonym stroju, z 
długą białą brodą, dźwigający 
na plecach bardzo ciężki worek, 
a w nim prezenty. W tym roku 
Mikołaj nie kazał długo na sie-
bie czekać i już 1 grudnia 2021 
r. zawitał do dzieci z Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie, 
Szkoły i Przedszkola w Ja-
godniku, Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich 
oraz Szkoły Podstawowej w 
Hadykówce, gdzie mogły cie-
szyć się jego obecnością. Nato-
miast w dniu 6 grudnia Mikołaj 
odwiedził klasę 1 „a” Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie, 
Szkołę Podstawową w Porę-
bach Dymarskich oraz Szkołę 
Podstawową w Ostrowach Tu-
szowskich. Uczniowie z ogrom-
ną radością przywitali miłego 
Gościa śpiewając mu piosenki 
i recytując wiersze. Każdy mógł 
zrobić sobie z Mikołajem pa-
miątkowe zdjęcie. Dzieci zosta-
ły obdarowane upominkami, co 
znaczy, że przez cały rok były 
grzeczne i zasłużyły na prezen-
ty. Przy okazji podkreślono, że 

Mikołaj w Szkole Podstawowej w Jagodniku

Mikołaj w Szkole Podstawowej w Cmolasie

ideą, jaka przyświeca obdaro-
wywaniu się prezentami, jest 
to, aby okazać sobie wzajemną 
życzliwość, budować pozytyw-
ne relacje, uczynić kogoś szczęś-

liwym. Wizyta wyjątkowego 
Gościa wprowadziła wszystkich 
w radosny klimat zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia.

SOK Cmolas



Mikołajki

Mikołaj w Akademii Malucha w Cmolasie Mikołaj w Przedszkolu w Jagodniku

Mikołaj w Szkole Podstawowej w Hadykówce

Mikołaj w Szkole Podstawowej  
w Ostrowach Baranowskich

Mikołaj w Szkole Podstawowej  
w Ostrowach Tuszowskich

Mikołaj w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich


