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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, miłości i nieustającej nadziei. 

Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 
oraz umiejętności dostrzegania tego, co w naszym życiu 

jest najważniejsze.
Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie pokój 

na całym świecie.
Życzymy, aby wiosenny nastrój utrwalił się mocno 

w Waszych sercach 
i na długi czas w nich pozostał

Ryszard Warzocha
Przewodniczący Rady Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas
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Niech Zmartwychwstały Jezus 
umocni nas w świętości.

Miłością, spokojem i nadzieją 
napełni nasze serca.

Niech utwierdza naszą wiarę 
w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad 

nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był 

widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.

życzą
Dyrektor oraz Pracownicy

Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
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GMINA CMOLAS „Solidarni z Ukrainą”
Drodzy Czytelnicy,
Jesteśmy świadkami bardzo 

trudnego momentu w historii Eu-
ropy, świata i  naszej Ojczyzny. 
W  dniu 24 lutego siły zbrojne 
Federacji Rosyjskiej rozpoczęły 
brutalną agresję na Ukrainę, na-
szego wschodniego sąsiada. Za-
miarem agresora była tzw. wojna 
błyskawiczna – zajęcie Ukrainy 
i  ustanowienie w  niej władz pod-
porządkowanych Moskwie. Cały 
świat z niepokojem patrzył na ru-
chy wojsk rosyjskich na przełomie 
i  początku tego roku ale wszyscy 
wierzyli, że to jedynie demonstra-
cja siły. Niestety Rosja putinowska 
wszczęła ludobójczą wojnę napo-
tykając na heroiczny opór narodu 
ukraińskiego. Zjednoczenie świata 
zachodniego, wprowadzenie bez-
precedensowych sankcji, pomoc 
militarna a nade wszystko niezłom-
ność, odwaga i skuteczność na polu 
walki sprawiają, że wojna toczy się 
już 5 tydzień a  jej przebieg pomi-
mo ludobójczego charakteru, daje 
wszystkim nadzieję, że Ukraina 
jest w stanie skutecznie się bronić 
i  mamy nadzieję doprowadzić do 
procesu pokojowego osiągając wła-
sne warunki. 

Wojna to dramat setek tysięcy 
cywilów, którzy zmuszeni zostali 
do ucieczki z ostrzeliwanych i bom-
bardowanych miast i  mniejszych 
miejscowości. Aby uniknąć śmierci 
rozpoczął się exodus i  ucieczka – 
głównie kobiet z dziećmi do państw 
– sąsiadów, którzy otworzyli swoje 
granice. Historia uchodźctwa do 

Polski na taką skalę nie ma pre-
cedensu w  naszej historii. Polacy 
otworzyli granice, ramiona, własne 
domy i  serca na Narodu Ukraiń-
skiego. Schronienie w naszym kraju 
znalazło ponad 2 mln uchodźców. 
Wprowadzono rozwiązania prawne 
umożliwiające legalny pobyt, do-
stęp do służby zdrowia, edukacji, 
pomocy społecznej i rynku pracy. 

W te wszystkie działania włą-
czyli się mieszkańcy naszej gminy 
i instytucje samorządowe oraz po-
zarządowe. I tak:
1) Parafia w  Porębach Dymar-

skich udostępniła swój Ośro-
dek Rekolekcyjny i  przyjęła 
50 uchodźców udostępniając 
pokoje oraz zaplecze do przy-
gotowania oraz spożywania 
posiłków. Organizatorem 
i  koordynatorem jest Ksiądz 
Proboszcz Krzysztof Wiel-
gosz, który przy olbrzymim 
zaangażowaniu własnym z po-
wodzeniem realizuje dzieło po-
mocy. Warto również docenić 
wsparcie mieszkańców Porąb 
Dymarskich jak również Koła 
Gospodyń Wiejskich i  Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Poręb Dy-
marskich „Porębianka”.

2) Z upoważnienia Wójta Gminy 
Ośrodek Wypoczynku i Rekre-
acji udostępnił pomieszczenia 
noclegowe dla 40 osób. W okre-
sie od chwili zamknięcia mate-
riałów rotacyjnie przebywało 
41 uchodźców. Całodzienne 
wyżywienie zapewnia Szkoła 
Podstawowa. Organizatorem 

i  opiekunem osób przeby-
wających w  obiektach OWiR 
i Szkoły jest Pani Iwona Soda – 
Dyrektor Ośrodka. 

3) Swoje domy prywatne udostęp-
nili dla Uchodźców mieszkań-
cy gminy, przedsiębiorcy m.in. 
w  Ostrowach Tuszowskich, 
Ostrowach Baranowskich, Ja-
godniku, Cmolasie i Porębach 
Dymarskich. Jest to w  sumie 
grupa licząca kilkadziesiąt 
osób. 

Drugą sferą pomocy – mate-
rialnej są prowadzone na terenie 
gminy zbiórki pomocy rzeczowej. 
Organizatorami ich są: Urząd Gmi-
ny (stosowne ogłoszenie znajduje 
się na stronie internetowej Gminy 
Cmolas oraz w tym numerze Pano-
ramy), Sołtysi w kilku sołectwach 
oraz jednostki OSP w poszczegól-
nych miejscowościach oraz Szkoła 
Podstawowa w Cmolasie.

Wszystkim mieszkańcom, 
przedsiębiorcom, jednostkom or-
ganizacyjnym, parafiom, którzy 
w jakikolwiek sposób w geście soli-
darności niosą pomoc Uchodźcom 
z Ukrainy w tak trudnym dla Nich 
czasie - jako Wójt Gminy składam 
wielkie podziękowanie. 

Eugeniusz Galek
Link do ogłoszenia o  zbiórce 

o której mowa w tekście dostępny 
jest na stronie:

https://www.cmolas.pl/asp/
organizujemy-pomoc-dla-po-
szkodowanych-w-wojnie---uwaga-
--zmiana-godzin-funkcjonowania-
-punktu-zbiorki,10,artykul,1,1134
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W środę tj. 16 marca 2022  r. 
Urząd Gminy w  Cmolasie rozpo-
czął przyjmowanie wniosków o na-
danie obywatelom Ukrainy numeru 
PESEL. Rozwiązanie to umożliwi 
uchodźcom, którzy opuścili Ukra-
inę w  związku z  agresją rosyjską, 
korzystanie z  pomocy socjalnej, 
medycznej a także z systemu edu-
kacji.

Procedura nadania numeru PE-
SEL oraz założenia Profilu 
Zaufanego skierowana jest 
dla obywatela Ukrainy, 
który wjechał legalnie na 
terytorium Polski bezpo-
średnio z terytorium Ukra-
iny od 24 lutego 2022  r. 
i deklaruje zamiar pozosta-
nia na terytorium Polski.

Na mocy specustawy, 
uchodźcy z Ukrainy mogą 
m.in. otrzymać numer 
PESEL i założyć Profil Za-
ufany. O  nadanie numeru 
PESEL uchodźcy mogą 
wnioskować w  dowolnym 
organie gminy. Mogą tak-
że podjąć w  Polsce pracę 
i  uzyskać dostęp do opie-
ki zdrowotnej. Uczniowie 
i  studenci mogą konty-
nuować naukę w  polskich 
szkołach i  uczelniach. 
Uchodźcom z  Ukrainy 
przysługiwać też będzie pomoc fi-
nansowa, a będzie to możliwe do-
piero wówczas, gdy zarejestrują się 
oni w urzędzie i otrzymają nadany 
nr PESEL. 

By móc zarejestrować się 
w  urzędzie i  otrzymać nr PESEL 
oraz założyć Profil Zaufany należy:
1) Wypełnić wniosek o nadanie nr 

PESEL w związku z konfliktem 
na Ukrainie. Formularz jest 
dwujęzyczny, w języku polsko-
-ukraińskim oraz w języku pol-
sko-rosyjskim,

2) Dostarczyć fotografię o  para-
metrach 35x45cm,

3) Paszport lub dowód osobisty, 

akt urodzenia lub inny doku-
ment ze zdjęciem. Jeżeli osoba 
nie posiada żadnych dokumen-
tów składa sam wniosek wraz 
z fotografią.

Zgodnie z  danymi zawartymi 
w  ustawie o  pomocy obywatelom 
Ukrainy w  związku z  konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa, po złożeniu wniosku i przed-
łożeniu pozostałych dokumentów 

osoby te są rejestrowane i  zostaje 
im nadany nr PESEL. Nadanie nr 
PESEL tym osobom powoduje, że 
ich pobyt na terytorium RP jest 
uznawany za legalny.

Obywatel Ukrainy składa wnio-
sek osobiście w  siedzibie organu 
gminy. W  imieniu osoby niepo-
siadającej zdolności do czynności 
prawnych – dzieci lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, wniosek o nadanie nu-
meru PESEL składa jedno z rodzi-
ców, opiekun, kurator lub opiekun 
tymczasowy.

Wniosek powinien zawierać 
m.in. imię i  nazwisko, obywatel-

stwo, datę wjazdu na terytorium 
RP oraz adnotację o pobraniu od-
cisków palców. Powinien zawierać 
także oświadczenie o przybyciu na 
terytorium RP bezpośrednio z tery-
torium Ukrainy w związku z dzia-
łaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego państwa lub 
oświadczenie o byciu małżonkiem 
obywatela Ukrainy, który przybył 
na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio z te-
rytorium Ukrainy.

Podczas składania 
wniosku od osoby, pobiera 
się odciski palców, chyba, 
że chodzi o  osobę, która 
nie ukończyła 12 roku ży-
cia – wówczas nie pobiera 
się odcisków palców.

Ustawa o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego pań-
stwa uchwalona została 
09.03.2022 r. z mocą obo-
wiązywania od dnia 
24.02.2022  r. Gwarantuje 
legalność pobytu obywa-
telom Ukrainy, a także ich 
małżonkom niemającym 
obywatelstwa ukraińskie-
go, którzy wjechali z Ukra-
iny do Polski od początku 
rosyjskiej inwazji. Pobyt 

ukraińskich uchodźców w  na-
szym kraju będzie uznawany za 
legalny przez 18 miesięcy liczo-
ny od dnia 24.02.2022 r., a zatem 
w  okresie od dnia 24.02.2022  r. 
do dnia 23.08.2023  r. Legalny 
będzie także pobyt dzieci urodzo-
nych przez Ukrainki już w Polsce, 
które uciekły przed wojną. Zgod-
nie z ustawą po upływie 9 miesięcy 
uchodźcy, których pobyt uznano za 
legalny, mogą ubiegać się o zezwo-
lenie na pobyt czasowy na okres 3 
lat.

Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich

Aneta Fryc

PESELE dla uchodźców z Ukrainy
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Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie informuje, że obywatele Ukrainy, 
którzy przebywają na terenie Gminy Cmolas są uprawnieni do otrzymywania następują-
cych świadczeń:
• jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego 

na utrzymanie; w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, 
środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;

• świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Świadcze-
nia te mają charakter doraźny, krótkoterminowy (np. jeden, dwa miesiące), stanowiąc 
wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze 
wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi 
dziećmi 

• świadczeń rodzinnych, wymienionych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świad-
czeniach rodzinnych.
Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne dostępny na stronie internetowej Gminy 

Cmolas www.cmolas.pl

Inne formy pomocy:
• Pomoc w formie posiłków dla dzieci.
• Pomoc żywnościowa.

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy
Ponadto informujemy, że osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywate-

lom Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. mogą otrzymać świadcze-
nie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Cmolasie. Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwatero-
wania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób.
Wniosek wraz z kartą dostępny na stronie internetowej Gminy Cmolas:  www.cmolas.pl

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest 
wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy). Istnieje możliwość – w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają 
życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
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Ze względu na sytuację, która 
ma miejsce na Ukrainie w dniach 
26.02-28.02.2022  r. w  remizie 
OSP w Cmolasie odbyła się zbiór-
ka najpotrzebniejszych rzeczy dla 
naszych sąsiadów za wschodniej 
granicy. Organizatorem akcji pt. 
„OPATRUNEK NA RATUNEK” 
była Ochotnicza Straż Pożarna 
w Cmolasie. 28.02.2022 r. do akcji 
przyłączyła się Szkoła Podstawowa 
w  Ostrowach Tuszowskich, która 
zorganizowała zbiórkę w budynku 
szkoły. Mieszkańcy gminy Cmolas 
pokazali, że mają wielkie i bardzo 
hojne serca. Organizatorom udało 
się zebrać wiele potrzebnych rze-
czy takich jak: opatrunki, środki 
odkażające, suchy prowiant oraz 
chemię. W  dniu 03.03.2022  r. ze-
brane produkty zostały dostarczo-
ne bezpośrednio na Ukrainę, gdzie 

odebrał je osobiście Burmistrz 
miejscowości Stary Sambor. Stam-
tąd dalej trafiły do najbardziej po-
trzebujących na terenie Ukrainy. 

Transport został zorganizowany 
wspólnie z  osobami zajmującymi 
się zbiórką w Fundacji na Kultury 
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.

CMOLAS Ochotnicza Straż Pożarna z Cmolasu 
z pomocą Ukrainie

Z niepokojem obserwujemy 
toczący się na Ukrainie konflikt 
zbrojny. Niepubliczne Przedszkole 
Akademia Przedszkolaka w Cmola-
sie włączyło się aktywnie w pomoc 
Ukraińcom. Wspólnie z  Pod-
karpackim Zespołem Placówek 
Oświatowych oraz Caritas Archi-
diecezji Przemyskiej zorganizo-
wano zbiórkę najpotrzebniejszych 
materiałów oraz leków. Placówka 
uzbierała łącznie siedem kartonów 
zawierających artykuły pomocy 
humanitarnej dla Ukraińców, które 
przekazano bezpośrednie na front 
w  Ukrainie. Za wszelką okazaną 
pomoc i  ogromne zaangażowanie 
w tym trudnym czasie – serdecznie 
dziękujemy – Dyrekcja, nauczyciele 
i pracownicy Akademii Przedszko-
laka w Cmolasie.

AP w Cmolasie Alicja Szwed

CMOLAS

Akademia Przedszkolaka w Cmolasie wspiera Ukrainę!
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W piątek 18 marca 2022 r. pod-
sumowano efekty dwutygodnio-
wego kiermaszu charytatywnego 
i  zbiórki darów w  ramach akcji 
„Solidarni z Ukrainą” organizowa-
nej w Szkole Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmolasie. 
Z wielką dumą z postawy i ogrom-
nego zaangażowania wszystkich, 
którzy otwierając swe serca, przy-
czynili się do niesienia pomocy 
i dobra tam, gdzie obecnie jest ich 
najbardziej potrzeba, Organizato-
rzy dzielą się informacją, jak wiele 
udało się zebrać:

• środki higieniczne w tym: 
chusteczki nawilżane – 77 op., 
Pampersy – 28 op., podpaski – 17 
op., papier toaletowy – 48 op., ręcz-
nik papierowy – 8 op., waciki – 2 
op., gąbki – 2 szt., mydło w płynie 
– 10 szt., żele pod prysznic – 47 szt., 
szampony – 25  szt., szczoteczki – 
103 szt., pasta do zębów – 58 szt., 
mydła w kostce – 40 szt., kremy na-
wilżające dla dzieci – 4 op., dezo-
doranty – 2 szt., oliwka dla dzieci 
– 1 op. 

• artykuły szkolne: długopi-
sy – 2 op., zeszyty – 4 op., cienkopi-
sy – 4 op., kredki – 4 op., ołówki – 2 
op., plastelina – 2 op.

• artykuły spożywcze: 

chrupki kukurydziane – 2 op., 
produkty instant – 25 op., krąż-
ki chlebowe – 1 op., krakersy – 2 
op., wafle ryżowe – 1 op., herbata 
– 6 op., kawa – 3 op., makaron – 13 
op., mąka – 4 op., płatki śniadanio-
we – 9 op., kabanosy – 1 op., płatki 
owsiane – 1 op., konserwy – 8 op., 
biały ryż – 2 op., musli – 1 op., ka-
sza manna – 1 op., kasza jęczmien-
na – 1 op., kasza gryczana – 1 op., 
sztućce plastikowe – 1 op., czeko-
lada – 100 szt., herbatniki – 24 op., 
wafelki – 66 op., gumy do żucia – 2 
op., żelki – 3 op., cukierki – 4 op., 
czekoladki – 4 op., lizaki – 10 szt., 
ciastka – 30 opak.

• leki i opatrunki: opatrun-
ki – 75 szt., woda utleniona – 6 szt., 
leki do inhalacji – 20 op., syropy 
przeciwgorączkowe – 15  szt., ta-
bletki na gorączkę – 27 szt.

• dla niemowląt: kaszki ry-
żowe – 19 op., zupki w słoiczkach 
– 9 szt., soczki – 6 szt., mleko za-
stępcze dla dzieci – 2 szt. 

W/w artykuły zostały przekaza-
ne do punktu zbiórki w Starostwie 
Powiatowym w Kolbuszowej.

Ponieważ wojna w Ukrainie do-
tknęła nie tylko ludzi, ale również 

zwierzęta, z uzyskanych pieniędzy 
z kiermaszu, zostały zakupione: 

• miski duże dla psów – 
5 szt., miski małe dla psów, kotów 
– 10 szt., karma w puszkach (415 g) 
dla psów – 31 szt., karma w pusz-
kach (415  g) dla kotów – 19  szt., 
karma sucha dla psów (3  g) – 
4 szt., karma sucha dla psów (10 g) 
– 2  szt., karma dla psów mokra 
w osłonce (1000 g) – 100 szt., karma 
sucha dla psów (9 kg) – 4 szt. oraz 
używane koce małe – 11 szt., koce 
duże – 5 szt., koce z owczej wełny 
duże – 15 szt., kołderki – 7 szt., śpi-
wory duże – 36 szt., śpiwory małe 
– 12 szt., poduszki małe – 36 szt.

We wtorek 22 marca 2022 r. 
w/w rzeczy zostały odebrane przez 
wolontariuszy z Głogowa Małopol-
skiego współpracujących z  leka-
rzami weterynarii i  przewiezione 
do magazynu Fredropol Fundacji 
ADA w  Przemyślu, skąd zostaną 
przetransportowane i  przekazane 
w konkretne miejsca w Ukrainie.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięcz-
ni za wszelką pomoc tym, którzy 
z  dobroci serca zaangażowali się 
w  naszą zbiórkę. Doceniamy każ-
dy gest niesienia pomocy, mając 
na uwadze to, że dobro powraca. 
Dlatego dziękujemy WSZYSTKIM, 
którzy wsparli naszą akcję, jak rów-
nież tym, którzy przyczynili się do 
tego, aby mogła być zrealizowana – 
uczniów zaangażowanych twórczo 
w  wykonanie wszystkich rzeczy 
na kiermasz bo prawdziwa dobroć 
człowieka przez takie czyny jest roz-
poznawalna, a moralna próba ludz-
kości, polega na jego stosunku do 
tych, którzy są wydani na jego łaskę”

Koordynatorzy akcji: Opiekun 
Samorządu Uczniowskiego – 

Anastazja Gancarz, 
Opiekun Szkolnego Koła Caritas 

– Alicja Serafin, 
Pedagog szkolny – Renata 

Krakowska

Dar naszych serc dla potrzebujących 
w Ukrainie



8

Kwartalnik nr 1/2022

TRZĘSÓWKA Pomagamy Ukrainie

Samorząd Uczniowski pod 
opieką S. Magdy ze Szkoły Podsta-
wowej w Trzęsówce solidaryzując 
się z  ukraińskimi rówieśnikami 
zorganizował zbiórkę na rzecz 
dzieci z Ukrainy, w ramach któ-

rej zbierał przybory szkolne takie 
jak: zeszyty, kredki, farby, blo-
ki itp, oprócz tego: gry, puzzle 
i  drobiazgi potrzebne w  życiu 
codziennym. Zbiórka przerosła 
oczekiwania organizatorów, któ-

rzy zebrali liczne dary i przekazali 
do Ośrodka Rekolekcyjnego przy 
parafii w  Porębach Dymarskich, 
gdzie schronienie otrzymali 
uchodźcy z Charkowa, Krzywego 
Rogu oraz Iwano-Frankowska.

Inwestycje infrastrukturalne 
mają na celu zwiększenie dostęp-
ności do dróg, jak również popra-
wę warunków ekonomicznych 
i  technicznych ich użytkowania, 
które wpływają na bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. Dzięki 
dobrze rozwiniętej infrastruktu-
rze drogowej istnieje możliwość 
m.in. zmniejszenie czasu dojazdu, 
zwiększenie komfortu podróżo-
wania czy łatwiejszego dostępu do 
pracy czy szkoły. Ponadto prze-
strzeń i gospodarska staje się bar-
dziej atrakcyjna, co przekłada się 
na zwiększone zainteresowanie 
inwestorami a także potencjalny-
mi mieszkańcami. Konsekwent-
nie na bieżąco wykonywane są 
remonty istniejącej infrastruktury 
drogowej a także tworzone nowe 

GMINA CMOLAS

Drogi, chodniki i oświetlenie, czyli nowe inwestycje 
na terenie Gminy Cmolas

węzły komunikacyjne wzbogaco-
ne o chodniki i oświetlenia, które 
wpływają na wzmocnienie poten-
cjału naszej gminy. 

W miejscowości Cmolas został 

oddany do użytku odcinek chod-
nika o  długości 230 mb w  kie-
runku Dzikowca. Chodnik ten 
stanowi kontynuację obecnego 
ciągu pieszego zlokalizowanego 
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z Nadleśnictwa Mielec w kwocie 
100 000,00 zł. 

W naszej gminie ważnym ele-
mentem ciągu komunikacyjnego 
jest także oświetlenie uliczne, któ-
re przede wszystkim wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i zwiększa komfort podczas jazdy. 
W  ostatnim czasie nasza gmina 
zyskała kilka nowych linii oświe-
tleń ulicznych. Ostatnie inwesty-
cje tego rodzaju dotyczyły takich 
miejscowości jak Cmolas, Jagod-
nik i Poręby Dymarskie. Uszcze-
góławiając pierwsza z inwestycja, 
która powstała przy drodze po-
wiatowej Nr 1 222R Jagodnik 
– Cmolas – Mechowiec - Dziko-
wiec oraz przy drodze gminnej 
w kierunku Oczyszczalni Ścieków 
w  Cmolasie. Inwestycja ta obej-
mowała lokalizacje sześciu słupów 
energetycznych wraz z  oprawa-
mi oświetleniowymi typu Eco-n 
75W. Budowa linii napowietrz-
no-kablowej oświetleni uliczne-
go została wykonana na długości 
około 423mb. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 27 699,83 zł. 
Ponadto centrum Cmolasu a do-
kładniej przy drodze koło Domu 
Pomocy Społecznej powstał ciąg 
latarni w  stylu parkowym na 
długości około 284mb. Koszt in-
westycji to 51 483,58 Następną 
inwestycja oddaną do użytku jest 

oświetlenie w miejscowości Porę-
by Dymarskie. Inwestycja ta obej-
mowała lokalizacje pięciu słupów 
energetycznych wraz z oprawami 
oświetleniowymi typu ECO-N 
75W przy drodze powiatowej 
Nr 1 220R Wielkie Pole– Poręby 
Dymarskie – Mechowiec. Budo-
wa linii napowietrzno-kablowej 
oświetleni ulicznego została wy-
konana na długości około 252 
mb. Wartość inwestycji: 22 260,14 
zł. Druga nowa linia oświetlenia 
ulicznego również zlokalizowana 
w Porębach Dymarskich powsta-
ła poprzez podwieszenie linii na-
powietrznej na długości 318 mb 
i  montażu pięciu sztuk opraw 
oświetleniowych. Koszt inwesty-
cji wyniósł 13 764,31 zł. Rów-
nież w Jagodniku powstały dwie 
nowe linie oświetlenia ulicznego 
o  długości ok. 700 mb oraz 410 
mb. Nowe oświetlenie znacząco 
poprawi kwestię bezpieczeństwa 
a  także pozytywnie wpłynie na 
komfort jazdy. 

Jak widzimy 2021 rok był rów-
nież czasem intensywnych inwe-
stycji, dzięki którym już dzisiaj 
możemy się cieszyć rozbudowa-
nym systemem ulepszonych dróg, 
chodników czy oświetleń, który 
w pozytywny sposób wpływa na 
komfort naszego życia.

UG Cmolas

przy drodze powiatowej Nr 1 222R 
Jagodnik – Cmolas – Mechowiec 
Dzikowiec. W  ramach budowy 
został wykonany chodnik o  sze-
rokości użytkowej 2,0 m z kostki 
betonowej gr. 6 cm, ograniczony 
krawężnikiem 15x30 na ławie 
betonowej oraz z obrzeżem 8x30 
cm. Odwodnienie powierzchnio-
we poprzez wpusty deszczowe 
przy pomocy przykanalików lub 
rowem krytym do umocnionego 
płytami ażurowymi rowu otwar-
tego. Inwestycja została odebrana 
protokołem końcowego odbioru 
dnia 23 grudnia 2021r. Wartość 
robót wyniosła: 182 129, 29 zł.

Nową drogą mogą być rów-
nież usatysfakcjonowani miesz-
kańcy Ostrów Baranowskich, 
bowiem końcem grudnia zeszłe-
go roku do użytku mieszkańców 
został oddany nowy odcinek 
drogi o  długości około 910 me-
trów. W  ramach zadania została 
wyremontowana istniejąca dro-
ga leśna, która posiadała liczne 
deformacje a pobocza były zaro-
śnięte niską roślinnością. Remont 
polegał na wykonaniu podbudo-
wy oraz nawierzchni z kruszywa 
na odcinku o  szerokości 3,5m, 
wraz z  uzupełnieniem poboczy 
z gruntu rodzimego. Koszt zreali-
zowanej inwestycji wyniósł 134 
605,05zł w  tym dofinansowanie 
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Jedną z kluczowych cech władz 
samorządowych jest zaspokoje-
nie potrzeb społeczności lokalnej 
a w szczególności tych związanych 
z codziennym funkcjonowaniem. 
Potrzeby w  zakresie budowy, 
bądź rozbudowy sieciowej infra-
struktury na obszarach wiejskich 
występują powszechnie i  są za-
spokajane stopniowo, zgodnie 
z posiadanymi środkami i z usta-
lonymi przez społeczności i wła-
dze lokalne priorytetami. 

W ostatnim czasie dobiegła 
końca budowa sieci sanitarnej 
na terenie miejscowości Cmolas. 
W ramach zadania została wyko-
nana sieć kanalizacyjna o długości 
około 250 mb wraz z przyłączami 
do budynków mieszkalnych. Sieć 
kanalizacji sanitarnej wykonana 
została z rur PVC o Ø160. Rów-
nież zrealizowano cztery nowe 
przyłącza do domów jednoro-
dzinnych. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł 56 206,30 zł. Termin 
realizacji inwestycji 25.10.2021-
9.12.2021r.

W naszej gminie zauważalna 
jest znaczna dysproporcja mię-
dzy skanalizowaniem centralnych 
obszarów wsi a terenami położo-
nymi na ich obrzeżach. Nadal 

istnieje wiele gospodarstw gdzie 
brak jest sieci sanitarnej, co przy-
sparza wiele problemów miesz-
kańcom tych obszarów. Jednak 
obecnie planowany jest intensyw-
ny rozwój zbiorczych systemów 
kanalizacyjnych na terenach słabo 
zurbanizowanych. Już w zeszłym 
roku jak i  w  bieżącym, zosta-
ły podpisane umowy dotyczące 
wykonania dokumentacji pro-
jektowej na budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej i wodociągowej 
w gminie Cmolas. Dokumentacja 
projektowa będzie obejmowa-
ła budowę sieci wodociągowej 
w  Cmolasie wraz z  rozbudową 
przepompowni wody, budowę 
sieci wodociągowej Trzęsówka 
- Ostrowy Tuszowskie, budowę 
sieci kanalizacyjnej w  Cmolasie 
Pogorzałki - Pańskie Pola, bu-
dowa sieci wodociągowej i  sieci 
kanalizacyjnej z  budową prze-
pompowni ścieków w Jagodniku 
oraz remont sieci wodociągowej 
w Cmolasie – strona zachodnia. 

Wraz z  budową nowych sie-
ci kanalizacyjnych zachodzi 
konieczność rozbudowy dotych-
czasowej Oczyszczalni Ścieków 
zlokalizowanej w Cmolasie, która 
podyktowana została planowa-
ną budowa nowych węzłów ka-
nalizacji ściekowej, co zwiększy 

ilość ścieków odprowadzanych 
do oczyszczalni przekraczając jej 
obecną wydajność. Końcem lute-
go została podpisana umowa na 
wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, która obej-
muje budowę: nowego reaktora 
biologicznego, drugiego osad-
nika wtórnego, nowego punktu 
zlewnego na ścieki dowożone 
wraz z przepływomierzem, nowej 
kraty schodowej i  piaskownika, 
trzeciej pompowni ścieków i dru-
giego zagęszczacza osadu. Plano-
wana jest także wymiana prasy 
do odwadniania osadu i systemu 
napowietrzania, przepływomie-
rzy, przetworników i  urządzeń 
elektronicznych. Zachodzi także 
konieczność remontu i rozbudo-
wy dotychczasowego budynku 
socjalno-technicznego. Zakoń-
czenie opracowania powyższej 
dokumentacji datowane jest na 
koniec października br. Jako że 
cała procedura realizacji inwe-
stycji jest procesem długookreso-
wym, pracochłonnych i składa się 
z wielu etapów to na ukończenie 
budowy i możliwość korzystania 
z  powyższych przedsięwzięć bę-
dziemy musieli jeszcze poczekać.

UG Cmolas

GMINA CMOLAS

Infrastruktura komunalna – nowe inwestycje wodno-
kanalizacyjne w gminie Cmolas

Rządowy Fundusz Polski Ład 
to realna korzyść dla mieszkańców 
całego kraju. Dzięki dofinansowa-
niom Polacy zyskują lepsze drogi, 
przyjazne dzieciom przedszkola 
i szkoły czy nowe ścieżki rowero-
we w swojej okolicy. Przed nami 

kolejne nabory wniosków w  ra-
mach programu. Gmina Cmolas 
otrzymała dofinansowanie na re-
alizację trzech zadań inwestycyj-
nych, tj.:
1) REMONT KRYTEJ PŁY-

WALNI
Umowa na powyższą inwesty-

cje została podpisana 11 marca 
2022. Zakres rzeczowy inwesty-

cji będzie obejmował: wymianę 
membrany PVC – dno basenu, 
zbiornik przelewowy, wyłożenie 
membraną PVC – ściany niec-
ki basenu i  rynny przelewowe, 
wymiana osprzętu niecki base-
nu, przykrycie zbiornika z  płyt 
poliwęglanowych, usunięcie 
i  wyłożenie ceramiki basenowej 
na ścianach nawrotu, wymiana 

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

GMINA CMOLAS
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filtrów basenowych, płytek na 
ścianach i  podłodze oraz złoża 
filtracyjnego, stacja dozująca Pool 
Comfort. Planowane zakończenie 
datowane jest na koniec paździer-
nika br. Całkowity koszt inwesty-
cji to 1 596 228,04 zł.
2) PRZEBUDOWA DROGI 

CMOLAS - ZAKOŚCIELE - 
STARY GOŚCINIEC - OD-
CINEK 2

Jest to kontynuacja traktatu 
komunikacyjnego, który został 
oddany do użytku w  zeszłym 
roku. Już w  styczniu w  postępo-
waniu przetargowym został wy-
łoniony wykonawca, a  9 lutego 
został przekazany teren i plac bu-
dowy. Zakres prac obejmuje uło-
żenie nowej nawierzchni z kostki 
brukowej na długości około 815 
metrów. Zakończenie robót pla-
nowane jest na koniec lipca br. 
Planowany koszt inwestycji to 725 
853,66 zł. 
3) REMONT I  TERMOMO-

DERNIZACJA BUDYNKU 
CENTRUM KULTURY WSI 
W  PORĘBACH DYMAR-
SKICH

Inwestycja została rozpoczę-
ta w  połowie lutego i  na jej wy-
konanie przewidziane jest sześć 
miesięcy. Zakres prac obejmuje: 
częściową rozbiórkę nawierzchni 
znajdujących się dookoła budyn-
ku, rozbiórkę podłogi na grun-
cie, demontaż stolarki okiennej 
i  drzwiowej, rozbiórkę posadzek 
na piętrze budynku, osadzenie 
stolarki okiennej i  drzwiowej, 
wykonanie podłogi na gruncie 
i  posadzek na piętrze budynku, 
ocieplenie stropów i dachu, ocie-
plenie ścian fundamentowych 
wraz z odtworzeniem nawierzch-
ni, ocieplenie ścian zewnętrznych 
wraz z wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej, prace wykończeniowe 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Ponadto zostanie wykonana ada-
ptacja pomieszczenia na potrzeby 
kotłowni gazowej wraz z przebu-
dową wewnętrznej i zewnętrznej 

instalacji gazowej, instalacji c.o., 
c.w.u. i elektrycznej. Koszt inwe-
stycji to 583 221, 80 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych ma na celu zwiększenie skali 
inwestycji publicznych przez bez-

zwrotne dofinansowanie inwesty-
cji realizowanych przez Jednostki 
Samorządu Terytorialnego. Pro-
gram realizowany jest poprzez 
promesy inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego.
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Nowe inwestycje wypływają 
pozytywnie na rozwój naszej Gmi-
ny, gdyż ich głównym zadaniem 
jest tworzenia stref intensywnej 
integracji społeczeństwa, których 
celem jest umocnienie więzi po-
między lokalną społecznością, 
a także zapewnienie różnych form 
spędzania wolnego czasu. Ponadto 
w  dzisiejszych czasach ważne jest 
bogate zaplecze sportowo-rekre-
acyjne by zachęcić mieszkańców 
do korzystania z ofero-
wanych udogodnień. 

We wcześniejszym 
wydaniu Panoramy 
wspominaliśmy o trwa-
jącej budowie sali gim-
nastycznej w Jagodniku, 
która rozpoczęła się 
w zeszłym roku. Już dzi-
siaj możemy zauważyć 
znaczne postępy w pra-
cach budowlanych i ma-
lutki zarys planowanej 
inwestycji. Na chwilę 
obecną zostały wykonane już prze-
budowy sieci wodociągowej, kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
przyłącza wodociągowego i kanali-
zacji sanitarnej. Ponadto z dnia na 
dzień możemy zauważyć jak wzno-
szą się fundamenty, które napawają 
nadzieją, że już wkrótce będziemy 
mogli skorzystać z nowego obiek-
tu. Jednak sam proces budowy jest 
czasochłonny i wieloetapowy, więc 
musimy się uzbroić w cierpliwość 
gdyż finalizacja zadania jest plano-
wana na druga połowę 2023 roku. 

Również mieszkańcy Hadyków-
ki wkrótce będą mogli korzystać 
z  nowej infrastruktury sportowej. 
Po pracochłonnym okresie two-
rzenia dokumentacji projekto-
wej wypracowano projekt, który 
uwzględniał istniejące ukształto-

wanie terenu oraz predyspozycje 
obszarowe. Pomimo iż projektant 
miał ograniczone pole do działa-
nia, gdyż obszar, na którym plano-
wano utworzyć boisko, był wąskich 
rozmiarów, udało się stworzyć plan 
boiska wielofunkcyjnego, który 
uwzględniał preferencje mieszkań-
ców. Już w lutym został ogłoszony 
przetarg na realizację inwestycji. 
Po weryfikacji złożonych ofert zo-
stała wyłoniona najkorzystniejsza 
oferta, którą złożyła firma Budow-
lana FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof 
Śnieżek z  Jasienicy Rosielnej. Pla-

nowane koszty inwestycji to 240 
699,71 zł, z  czego 50% kosztów 
zadania pokryje otrzymane dofi-
nansowanie ze środków Ministra 
Sportu i  Turystyki pochodzących 
z  Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach Programu Spor-
towa Polska –Program Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej 
– Edycja 2021. Budowa inwestycji 
rozpoczęła się w  połowie marca 
i planowo w czasie trzech miesięcy 
ma powstać boisko wielofunkcyj-
ne o  nawierzchni poliuretanowej 
w tym boisko do koszykówki o wy-
miarach 26m na 14m oraz do siat-
kówki o  wymiarach 18m na 9m 
wraz z  wyposażeniem. Głównym 
celem projektu jest poprawa stanu 
przyszkolnej infrastruktury spor-
towej przeznaczonej na potrzeby 

realizacji zajęć wychowania fizycz-
nego i aktywnego spędzania czasu 
wolnego wśród lokalnej społecz-
ności.

Kolejna inwestycją w  zakresie 
infrastruktury sportowej jest budo-
wa oświetlenia boiska sportowego 
w  Cmolasie, która rozpoczęła się 
29 grudnia 2021r. Zakres rzeczo-
wy obejmuje wykonanie linii na-
powietrznej na długości 265 mb, 
montażu 6 sztuk masztów oświe-
tleniowych oraz montaż 22 sztuk 
opraw AREA LED SPORT 400W. 
Koszt inwestycji to 147 332,97 zł. 

a  termin zakończenia 
przypada na koniec 
maja. Mamy nadzieję, 
że już w  czerwcu nasi 
sportowy będą mogli 
korzystać z nowej infra-
struktury. 

Ponadto należy także 
wspomnieć, że w nieda-
lekiej przyszłości pla-
nowana jest rozbudowa 
budynku Krytej Pływal-
ni z przeznaczeniem na 
siłownie wewnętrzną. 

Na chwilę obecną postepowanie jest 
na etapie opracowania dokumenta-
cji projektowej, więc zachęcamy do 
śledzenia informacji w kwartalniku 
Panorama, gdyż będziemy czytelni-
ków na bieżąco informować o ko-
lejnych etapach postępowania. 

Realizacja powyższych inwesty-
cji stanowi dopełnienie oferty edu-
kacyjnej dla społeczności szkolnej, 
ale też i zwiększenie dostępności do 
infrastruktury sportowej dla miesz-
kańców. Realizacja zadań umożliwi 
także wprowadzenie do oferty edu-
kacyjnej szerokiej gamy zajęć i pro-
gramów sportowo-rekreacyjnych, 
a  także rozbudzi zainteresowanie 
mieszkańców integracją społecz-
ności i aktywnym spędzaniem wol-
nego czasu.

UG Cmolas

GMINA CMOLAS

Ruch to zdrowie! – Nowa infrastruktura sportowa 
w gminie Cmolas
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Źle mówić lub pisać — to zna-
czy krzywdzić swoją mową tych 
wszystkich, którzy ją z taką czcią 
budowali. Język smuci się, choruje, 
— gdy ludzie źle nim mówią.

Janusz Korczak
3 marca 2022 roku w  Szkole 

Podstawowej w  Cmolasie obcho-
dzono Międzynarodowy Dzień Ję-
zyka Ojczystego. Święto to ma za 
zadanie przypomnieć wszystkim 
narodom, jak ważny jest szacu-
nek do języka ojczystego i dbałość 
o  jego przetrwanie. Przypada ono 
21 lutego. W  tym roku dzień ten 
wypadł jednak w samym środku fe-
rii zimowych, co spowodowało, że 
świętowano po przerwie zimowej. 
Dla uczczenia święta języka pol-
skiego klasy IV - VIII przygotowa-
ły plakaty promujące język polski, 

a  uczennice z  klasy V odwiedziły 
najmłodsze dzieci w celu przeczy-
tania kilku krótkich utworów li-
terackich w  kostiumach ze świata 
baśni. Uczniowie kl.VI i VII przy-
gotowali dla swoich rówieśników 
różne zabawy językowe w  postaci 
zagadek. Ósmoklasiści losowali 
pytania związane z  gramatyką, li-
teraturą lub ortografią. Dla klas IV 
odbył się językowy aerobik. Były 
również: rebusy, krzyżówki, zagad-
ki ortograficzne, ukryte słowa oraz 
rymy. Poza tym uczennice klas star-
szych roznosiły ulotki z najczęściej 
popełnianymi błędami językowymi 
w mowie i w piśmie, a na ścianach 
dolnego i górnego korytarza szkol-
nego zostały rozwieszone łamańce 
językowe - wierszyki przepełnio-

ne trudnymi do wyartykułowania 
słowami. Oto jeden z  nich: roz-
rewolweryzowany rewolwerowiec 
z  rozrewolweryzowanym rewolwe-
rem rozrewolweryzował rewolwer 
rozrewolweryzowanego rewolwe-
rowca. Były one dużym wyzwaniem 
dla społeczności szkolnej. Organi-
zatorzy przesłali również uczniom 
współpracującej szkoły belgijskiej 
krzyżówki, rebusy i  inne zadania 
ortograficzne, aby mogli wspól-
nie świętować i rozwijać zdolności 
polonistyczne. Obchody Między-
narodowego Dnia Języka Ojczy-
stego upłynęły w miłej atmosferze 
przypominając, że język polski jest 
naszym skarbem oraz symbolem 
narodowym.

CMOLAS Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Międzynarodowy dzień języka 
ojczystego w Ostrowach Tuszowskich

W 1999 roku w  czasie Konfe-
rencji Generalnej UNESCO usta-
nowiono Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego, który obcho-
dzony jest corocznie 21 lutego. 
Święto ma służyć promocji języka 
ojczystego oraz uświadomieniu 
społeczeństwom, jak ważne jest 
prawidłowe posługiwanie się języ-
kiem ojczystym w  życiu codzien-
nym.

W Polsce jest to Dzień Języka 
Polskiego, ale także dzień języ-
ków regionalnych i  mniejszości 
narodowych. Założeniem święta 
jest promowanie wielojęzyczno-
ści oraz chronienie różnorodności 
językowej. Musimy pamiętać, że 
jeśli przestaniemy dbać o język, to 
dojdzie do jego wymarcia, a tym sa-
mym do zaniku danej kultury. Pro-
ces zanikania języków jest bowiem 
powszechny. Według badań mniej 
więcej od XV do XX wieku wymar-
ła połowa języków świata. Niemal 
połowa z 6000 języków świata jest 
zagrożona zanikiem w ciągu dwóch 
– trzech pokoleń. Niestety, również 
Polacy w swojej codziennej mowie 
bardzo często zaśmiecają polszczy-
znę zarówno mówioną, jak i pisaną, 

dlatego w tym dniu są organizowa-
ne kampanie społeczne dotyczące 
języka polskiego. Także w  Szkole 
Podstawowej wOstrowach Tuszow-
skich po raz kolejny obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego. Uczniowie z  zainte-
resowaniem obejrzeli prezentację 
„Historia języka polskiego”, wysłu-
chali fragmentów mowy śląskiej 
i kaszubskiej. Uczestniczyli w róż-
nych zabawach językowych. Gim-
nastykowali swój język, próbowali 
recytować „łamańce językowe”, któ-
re okazały się trudne do pokonania, 
ale wprawiły wszystkich w radosne 
nastroje. Uczniowie poprzez wspól-
na zabawę dowiedzieli się wielu 
ciekawostek dotyczących języka 
polskiego, nauczyli się dostrzegać 
jego piękno i znaczenie w życiu co-
dziennym. W  klasowym turnieju 
wiedzy o języku polskim zwycięży-
li uczniowie klasy VIII. Otrzymali 
dyplom i słodką nagrodę. Pozostali 
uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Gratulujemy!

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego upłynął w bardzo miłej 
i radosnej atmosferze. Dodatkowo 

na korytarzu została umieszczona 
gazetka okolicznościowa oraz pla-
katy promujące język polski wyko-
nane przez uczniów.

Dla nas to zupełnie normalne, 
że w szkole, na ulicy czy w urzędzie 
możemy mówić w  naszym ojczy-
stym języku. Nie zawsze jednak tak 
było. W  czasach, gdy Polska była 
pod zaborami, za mówienie po 
polsku można było być ukaranym. 
Warto o tym pamiętać i szanować 
ojczystą mowę. Skoro możemy 
swobodnie wypowiadać się w  ję-
zyku polskim, róbmy to dobrze, 
nie używajmy zapożyczeń, niepo-
trzebnych skrótów, wulgaryzmów 
czy bezsensownych neologizmów. 
Polski język jest trudny, ma dużo 
„sz”, „cz”, „ch”. „Chrzęści, warczy 
i syczy”, ale jest barwny i ciekawy, 
a co najważniejsze jest nasz, kształ-
tował się przez wieki. Szanujmy to, 
co mamy i  niech każdy dzień bę-
dzie dniem języka ojczystego.

Organizatorem tego Dnia w SP 
w  Ostrowach Tuszowskich była 
pani Anna Kasak.

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

Mikołaj Rej
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Parafia w Cmolasie na odpust parafialny chce przygotować wystawę 
poświęconą historii parafii. 

Dlatego zwracamy się do wszystkich parafian z prośbą o udostępnienie zdjęć z w 
celu wykonania odbitek. Zdjęcia można składać w kopercie z podpisanym imieniem 
i nazwiskiem oraz numerem telefonu w zakrystii, kancelarii parafialnej lub u księży. 

Zdjęcia w formie elektronicznej, można przesłać na adres: 
mlodzi.cmolas@gmail.com 

(zdjęcia w formie cyfrowej muszą mieć wysoką jakość). 
Po wykonaniu odbitek zdjęcia zostaną zwrócone. 

Interesują nas zdjęcia, które przedstawiają budowle sakralne (jak np. Sanktuarium, 
ołtarz polowy, kościółek szpitalny, kościół śś. Wojciecha i Stanisława w Porębach 
Dymarskich) przy różnych okolicznościach, wystrój wnętrza, moment ich budowy 

lub remontu a także inne zdjęcia, które zostaną odpowiednio przygotowane 
i zweryfikowane z tematem wystawy. 

Zdjęcia można składać do końca lutego. 
Gorąco zapraszamy i zachęcamy do pomocy. Właściciele zdjęć 

na własne życzenie zostaną podpisani pod zdjęciami na wystawie.

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej zor-
ganizowało w dniu 2 marca 2022 dziewiętnastą 
już edycję powiatowych konkursów języka an-
gielskiego: „Mistrz Języka Angielskiego” i konkurs 
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (Irlandia). 

W konkursach uczestniczyło 14 szkół pod-
stawowych z  powiatu kolbuszowskiego. W  obu 
z powodzeniem wystąpili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Cmolasie, którzy zmierzyli się z trud-
nymi testami konkursowymi a w rezultacie trzy 
uczennice zdobyły czołowe miejsca. Nagrodzone 
zostały: 

 – Oliwia Mokrzycka – 1. miejsce w konkursie 
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (Irlandia),

 – Antonina Wrzask – 2. miejsce w konkursie 
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (Irlandia),

 – Dominika Wrzask – 5. miejsce w konkursie 
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (Irlandia). 

Oliwia Mokrzycka zdobyła także 3. miejsce 
w konkursie „Mistrz Języka Angielskiego”. 

Ryszard Gaweł
SP Cmolas

CMOLAS

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
w powiatowych konkursach języka angielskiego
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TRZĘSÓWKA Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

PORĘBY DYMARSKIE

W dniu 4 marca 2022 odbyła 
się w Szkole Podstawowej w Trzę-
sówce odbyła się uroczysta akade-
mia ku czci Żołnierzy Wyklętych. 
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych to święto pań-
stwowe upamiętniające członków 
antykomunistycznego i  niepodle-
głościowego Podziemia Polskiego. 
Ustanowione przez Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej w  2011 roku ob-
chodzone jest corocznie 1 marca. 
To data symboliczna, która nawią-
zuje do wydarzeń sprzed siedem-
dziesięciu lat. 1 marca 1951 na 
warszawskim Mokotowie władze 
komunistyczne dokonały egzeku-
cji przywódców IV Zarządu Zrze-
szenia Wolność i  Niezawisłość, 
którzy tworzyli ostatnie kierownic-
two ogólnopolskiej konspiracji od 
1945 r. kontynuującej dzieło Armii 
Krajowej.

W tym szczególnym dniu czci-
my pamięć wszystkich tych, któ-

rzy nieustępliwie działali na rzecz 
naszego kraju w  trakcie II wojny 
światowej, jak również lata po niej – 
walcząc o wolność i niepodległość 
najpierw z okupantem niemieckim, 
a później radzieckim.

Akademię w Szkole Podstawo-
wej w  Trzęsówce poprowadziły 
uczennice 8 klasy - Klaudia i Julia. 

Narracja przeplatana była piosen-
kami o  Żołnierzach Wyklętych: 
„Ślady wilczych kłów”, „Podziemna 
Armia powraca”, „Rotmistrz Pilec-
ki” i  „Panie Generale”. Następnie 
uczniowie obejrzeli film pt. „Tajem-
nice historii - Żołnierze Wyklęci” 
przybliżający obchodzone święto.

M. Oczeretko

21.03.2022  r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Porębach Dymar-
skich uczestniczyli w  żywej lekcji 
historii prowadzonej przez grupę 
artystyczną Rekonstrukto. Podczas 

Życie i kultura w średniowieczu
zajęć dzieci i młodzież miały oka-
zję obejrzeć prezentację dotyczącą 
obyczajów i kultury epoki. Ponad-
to każdy uczestnik mógł osobiście 
przetestować broń i  uzbrojenie 

z  tamtej epoki. To były naprawdę 
pouczające chwile, które pozostaną 
w pamięci uczestników wydarzenia 
na długo.
źródło: http://spporeby.cmolas.org/
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W dniach 22-23 marca 2022 r. 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich została zor-
ganizowana akcja „Tydzień do 
zaczytania. Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Jej celem była promocja czy-
telnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
pokazanie uczniom, że czytanie 
jest ciekawe oraz zachęcenie do 
sięgania po książkę w  każdej sy-
tuacji i  każdym miejscu. W  akcji 
wzięli udział zaproszeni goście: 
Pani Katarzyna Cesarz - bibliote-
karka Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Majdanie Królewskim, Pani 
Magdalena Pełka - przewodniczą-
ca Rady Rodziców SP w Ostrowach 
Tuszowskich, Pani Ewelina Nowic-
ka - radna gminy Cmolas, Pan Jaro-
sław Rzeszutek- sołtys wsi Ostrowy 
Tuszowskie, prezes Stowarzyszenia 
„Ostrowy”. Pani Katarzyna Cesarz 
przeprowadziła z  uczniami klas 
VII-VIII warsztaty, poprzez któ-
re mogli przybliżyć sobie sztukę 
pisarską, tworząc własne wiersze. 
Pani Magdalena Pełka przeczy-
tała uczniom kl. I-III wiersz Jana 
Brzechwy pt. „Kwoka”, pokazując, 
że czytanie to prawdziwa frajda 
i  inspiracja do bycia grzecznym, 
i  kulturalnym w  każdej sytuacji. 
Pani Ewelina Nowicka zaprosiła 
przedszkolaków w świat poezji Ju-
liana Tuwima czytając wiersz pt. 
„Lokomotywa”. Pokazała, że książki 
są nieskończonym źródłem zaba-
wy i wiedzy. Pan Jarosław Rzeszu-
tek przeczytał uczniom klas IV-VI 
fragment powieści Janusza Kosika 
pt. „Felix, Net i  Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi”, zachęca-
jąc ich do przeżycia przygód wraz 
z bohaterami książki.

Akcję przygotowała pani Anna 
Chmielowiec nauczycielka biblio-
teki szkolnej.

Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Akcja „Tydzień do zaczytania. 
Cała Polska czyta dzieciom”
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27 lutego 2022 roku w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie, po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią koro-
nawirusa po raz siedemnasty obył 
się Turniej Szachowy. Organiza-
torami tego ważnego wydarzenia 
był Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w  Cmolasie oraz Towarzystwo 
Szachowe „Skoczek” w  Sędziszo-
wie Małopolskim. Pierwszy Tur-
niej Szachowy odbył się w  2005 
roku w  Samorządowym Ośrodku 
Kultury w  Cmolasie, a  jego ini-
cjatorem i  organizatorem był Pan 
Wojciech Zagroba. Od 2008 roku 
do organizacji Turnieju włączył 
się Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Cmolasie, natomiast w 2014 roku 
dołączyło się Towarzystwo Szacho-
we „Skoczek” z  Sędziszowa Młp. 
XVII Turniej Szachowy zgroma-
dził 81 miłośników królewskiej gry. 
Rozgrywki odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych: dorośli 
oraz juniorzy do 14 r.ż. W katego-

rii dorośli udział wzięło 57 zawod-
ników, a kategorii juniorów do 24.

Zwycięzcami w  kategorii Se-
niorów zostali:

I miejsce Mateusz Kusiak, LKSz 
GCKiP Czarna 

II miejsce Rafał Polok, TSz Sko-
czek Sędziszów Małopolski 

III miejsce Izabela Tokarz, KSz 
Gambit Przeworsk 

W kategorii najlepszych za-
wodników z gminy Cmolas zwy-
cięzcami zostali: 

I miejsce Tomasz Zawadzki, TSz 
Skoczek Sędziszów Małopolski 

II miejsce Patrycja Starzec, TSz 
Skoczek Sędziszów Małopolski 

III miejsce Mateusz Partyka
IV miejsce Michał Czachor
Zwycięzcami w  kategorii Ju-

niorów zostali:
I miejsce Jakub Białek, TK Szach 

Tarnobrzeg 
II miejsce Filip Białek, TK Szach 

Tarnobrzeg 
III miejsce Daniel Krzyżek, TC 

Szach Mielec
W kategorii najlepszych Junio-

rów z gminy Cmolas zwycięzcami 
zostali: 

I miejsce Nikodem Wilczyński
II miejsce Kacper Zagroba 
III miejsce Wojciech Pastuła
Zgodnie z przepisami Polskiego 

Związku Szachowego turniej został 
rozegrany systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund, tempem P’15. 
Sędzią w  kategorii Juniorów był 
Pan Wojciech Zagroba, natomiast 
w  kategorii dorośli Pan Konrad 
Trela. Wydarzenie swoją obecno-
ścią zaszczycił Wójt Gminy Cmolas 
Pan Eugeniusz Galek, który wraz 
z Dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie Panią Edytą 
Kus-Mokrzycką oraz Prezesem To-
warzystwa Szachowego „Skoczek” 
w Sędziszowie Młp Panem Rober-
tem Stefańskim, wręczył Zwycięz-
com statuetki w  kształcie dużych 
drewnianych figur szachowych. 
Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za udział w  XVII 
Otwartym Turnieju Szachowym 
w Cmolasie oraz gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

CMOLAS

XVII Otwarty Turniej Szachowy w Cmolasie
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TRZĘSÓWKA Gala XIX Festiwalu Teatrów
W niedzielne popołudnie 16 

stycznia 2022 r., na sali widowisko-
wo – sportowej w Szkole Podstawo-
wej im. Zygmunta Nowakowskiego 
w Trzęsówce odbyła się Gala XIX 
Festiwalu Teatrów. Uroczystość, ze 
względu na pandemię, zorganizo-
wana została zgodnie z  zasadami 
środków ostrożności i reżimu sani-
tarnego. Przy ograniczonej publicz-
ności w podniosły nastrój teatralny 
wprowadziła zebranych pani Beata 
Łysik w  piosence „Nie pokonasz 
miłości” z filmu „Wiedźmin”.
Po ciszy, spokoju, radości
Przychodzi coś na co już pora
By strach ufność w miłość odrodził
Potrzebna nam teraz pokora.

Słowami wiersza Beaty Ły-
sik, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Trzęsówce, pan Krzysztof Wrona, 
rozpoczął uroczystą Galę Festiwalu 
i podziękował tym, którzy pozwoli-
li temu festiwalowi zaistnieć, pomi-
mo trudnego dla wszystkich czasu 
spowodowanego pandemią (pre-
zentacje odbywały się bez udziału 
publiczności). Następnie gospo-
darz uroczystości powitał serdecz-
nie wszystkich przybyłych gości 
w  tym samorządowców, jurorów, 
sponsorów, aktorów, nauczycieli 
oraz całą publiczność życząc jed-
nocześnie, aby ten wieczór upłynął 
w  miłej i  serdecznej atmosferze. 
Galę XIX Festiwalu Teatrów po-
prowadziły panie: Magdalena Szpyt 
i  Natalia Wrona, które podsumo-
wując Festiwal przekazały, że moż-

na było obejrzeć 11 przedstawień, 
w których zaprezentowało się 169 
aktorów. W  przygotowanie mło-
dych talentów zaangażowało się 24 
nauczycieli i  rodzice. Prezentacje 
trwały w sumie 5 godzin i 27 minut. 

Przedstawienia oglądało i  oce-
niało profesjonalne jury w  skła-
dzie: pani Renata Draus, pani 
Justyna Niepokój – Gil i  pani Ju-
styna Panek. Jury podsumowało 
XIX Festiwal Teatrów, po czym 
postanowiło przyznać: w kategorii 
Przedstawienie – 2 wyróżnienia, 3 
miejsca trzecie, 2 miejsca drugie, 4 
miejsca pierwsze; za Realizację – 7 
wyróżnień; w kategorii Aktor – 11 
wyróżnień.

Państwo Bożena i  Krzysztof 
Maliborscy wręczyli nagrody dla 
najmłodszych aktorów. Tym razem 
otrzymali je: Hanna Jędrzejowska 
i Dawid Lubacz.

Wyróżnienia w kategorii Aktor 
otrzymali: Zuzanna Macina, Zu-
zanna Magda, Filip Rzeszutek, Ju-
lia Urban, Szymon Kusik, Wiktoria 
Rachwał, Kinga Szczęch, Aleksan-
dra Chlebowska, Wiktoria Brózda, 
Amelia Obara, Kacper Skiba

Wyróżnienia w  kategorii 
Realizacja otrzymali: „Czerwo-
ny Kapturek szuka księcia” – SP 
w  Ostrowach Baranowskich (Sce-
nografia), „Królowa Śniegu” – SP 
w  Ostrowach Tuszowskich (Sce-
nografia), „Rybak i  złota rybka” 
– SP w  Trzęsówce (Dźwięk i  Re-
żyseria), „A czemu by nie” – SP 

w  Hadykówce (Dźwięk i  Reżyse-
ria), „Reklamacja” – SP w  Trzę-
sówce (Scenografia), „Czerwony 
Kapturek” – SP w  Ostrowach Ba-
ranowskich ( Kostiumy), „Obrazki 
z podwórka” – SP w Ostrowach Tu-
szowskich (Choreografia)

Wyróżnienia w  kategorii 
Przedstawienie otrzymali: SP 
w Jagodniku „Komputer nie zastą-
pi przyjaciela” i  SP w  Hadykówce 
„W świecie bajek Jana Brzechwy”.

Przyznano następujące nagro-
dy: 

III miejsce – „Królewna Śnież-
ka i  siedmiu krasnoludków” – SP 
w Ostrowach Tuszowskich

III miejsce – „Czerwony Kap-
turek szuka księcia” – SP w Ostro-
wach Baranowskich

II miejsce – „Królowa Śniegu” – 
SP w Ostrowach Tuszowskich

I miejsce – „Rybak i złota rybka” 
– SP w Trzęsówce

Kategoria klas IV-VI
III miejsce – „Dwanaście mie-

sięcy” – SP w Trzęsówce
III miejsce – „Chłopcy z Placu 

Broni” – SP w Trzęsówce
I miejsce – „Obrazki z podwór-

ka” – SP w Ostrowach Tuszowskich
Kategoria klas VII-VIII
I miejsce – „A czemu by nie” – 

SP w Hadykówce
I miejsce – „Reklamacja” – SP 

w Trzęsówce
Podczas Gali nastąpiło również 

losowanie terminów prezentacji XX 
Festiwalu Teatrów. Będą one miały 
miejsce 20 i  27 listopada 2022  r. 
Prezentacje grup z terenu powiatu 
kolbuszowskiego, które przyjmą 
zaproszenie do udziału w XX Festi-
walu, odbędą się 4 grudnia.

Tegoroczną Galę uświetni-
ły występy Zespołu muzycznego 
Concordia z Zespołu Szkół Agro-
techniczno-Ekonomicznych w We-
ryni, który zaprezentował kolędy: 
„Noel”, „Gore gwiazda Jezusowi” 
oraz „Przybieżeli do Betlejem”. 
Wirtuoz akordeonu - Michał Sto-
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25 lutego Akademię Przed-
szkolaka w  Cmolasie odwiedził 
nietypowy gość - papuga aleksan-
dryjska o imieniu Niko. Sprawiła 
ona dzieciom wiele radości, gdy 
chętnie wykonywała polecenia 
swojego opiekuna - Pirata. Dzie-
ci dowiedziały się jak należy dbać 
o  papugi w  warunkach domo-
wych, poznały wygląd, zwyczaje 
i umiejętności tych inteligentnych 
ptaków. Przedszkolaki obejrzały 
także pokaz iluzji w  wykonaniu 
Pirata. Całość przeplatana była 
wesołą muzyką na żywo. Zasko-
czenie, niedowierzanie i  ciągle 
zadawane pytanie: „Jak oni to zro-
bili” towarzyszyły przedszkola-
kom przez cały dzień. Nasi goście 
pozostawili po swoim występie 
przekonanie, iż w  świecie iluzji 
nie ma rzeczy niemożliwych.

AP w Cmolasie

chel, zachwycił gości grą na akor-
deonie guzikowym i klawiszowym. 
Chór szkolny działający w  Szkole 
w  Trzęsówce, prowadzony przez 
pana Kamila Pezdę, zaśpiewał ko-
lędę „W Betlejem na sianku”. Jej 
twórcą jest pan Stanisław Wrona, 
związany z Trzęsówką od urodze-
nia, niegdyś organista trzęsowskiej 
parafii. Uczennice Wiktoria i Ame-
lia przy akompaniamencie pana 
Kamila zagrały kolędy – „Lulajże 
Jezuniu” (saksofon) oraz „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki” (skrzypce). 
Sporą dawkę humoru zapewnili 
uczniowie klasy V i VIII prezentu-
jąc dwa skecze: „Skierowanie” oraz 
„Przychodnia”. Grupy przygotowa-
ła pani Stanisława Magda.

XIX Festiwal Teatrów zakończył 

występ chóru szkolnego – uczenni-
ce zaśpiewały piękny utwór „Do 
życia mnie budzi muzyka i teatr co 
w  sercu mam…” Dyrektor szkoły, 
pan Krzysztof Wrona, podziękował 
wszystkim za przybycie i wspólne 

przeżywanie minionych przedsta-
wień. 

źródło: http://szkola.trzesowka.
org/2022/01/17/gala-xix-festiwalu-

teatrow/

CMOLAS

Niewiarygodne... a jednak, Hokus-pokus z papugą 
z Akademii Przedszkolaka
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Podczas tegorocznych ferii zi-
mowych dzieci w Trzęsówce z pew-
nością nie mogły narzekać na nudę, 
a to wszystko za sprawą zajęć orga-
nizowanych wspólnie przez GBP 
Filia Trzęsówka oraz Wiejski Dom 
Kultury w Trzęsówce. Na uczestni-
ków czekało mnóstwo atrakcji, któ-
re pozwoliły im wesoło spędzić ten 
wolny od nauki czas. Każdego dnia 
dzieci z radością i zaangażowaniem 
brały udział w  różnego rodzaju 
grach i  zabawach integracyjnych 
oraz rywalizowały grając w  gry 
planszowe, tenisa stołowego, bilar-
da oraz piłkarzyki. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się również 
zajęcia plastyczne, w czasie których 

dzieci dały upust swojej wyobraźni 
tworząc piękne zwierzęta z  rozet, 
zamki z  piasku, podwodne świa-
ty 3D oraz zimowe pejzaże z waty. 
Kolejną atrakcją czekającą na dzieci 
był występ grupy teatralnej O!TE-
ATR. Spektakl pt. „Król Maciuś”, 
który był wspaniałą, pełną humo-
ru i akcji rozrywką dla wszystkich 
uczestników.

Jak co roku, nie zabrakło rów-
nież najbardziej atrakcyjnej dla 
dzieci części zajęć, jaką są organi-
zowane przez Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie wycieczki. 
Pierwsza z nich odbyła się do kina 
Metalowiec w Nowej Dębie na film 

pt. „O czym marzą zwierzęta”. Ko-
lejny wyjazd odbył się do „Bow-
ling Club” w Kolbuszowej. Podczas 
tego wyjazdu dzieci grały w kręgle 
i  gry planszowe oraz zajadały się 
pyszną pizzą. Na zakończenie ferii 
uczestnicy pojechali do wrotkarni 
„WyWrotki” w  Mielcu, gdzie ak-
tywnie spędziły czas ćwicząc jazdę 
na wrotkach.

Różnorodność przygotowanych 
zajęć sprawiła, że dzieci bardzo 
chętnie i  z  radością przychodziły 
do WDK w Trzęsówce. Koniec ferii, 
to czas powrotu do szkoły. Wszyst-
kim dzieciom, życzymy sukcesów 
w nauce.

TRZĘSÓWKA „Ferie dla dzieci” w Domu Strażaka 
w Trzęsówce
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Ferie zimowe, które w tym roku 
przypadły na czas od 14 do 25 lu-
tego 2022 roku dobiegły końca. 
Na czas zimowego wypoczynku 
Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Cmolasie przygotował różnorod-
ne atrakcje z  których skorzystało 
liczna grupa dzieci z gminy Cmo-
las. Bogaty program zajęć pozwolił 
dzieciom i młodzieży na rozwijanie 
wyobraźni, rozwijanie zdolności 
manualnych, a  także ruchowych. 
Dużą popularnością cieszyły się za-
jęcia plastyczne i rękodzielnicze, na 

których stworzono m.in. kolorowe 
serca walentynkowe, barwne maski 
karnawałowe, wyjątkowe obrazy zi-
mowe oraz niezwykłe karmniki dla 
ptaków. W trakcie ferii zimowych 
znalazł się również czas na wspól-
ne gry i  zabawy ruchowe, a  także 
tańce, zgadywanki, łamigłówki 
i kalambury. Uczestnicy w ramach 
„Ferii z SOKiem” wraz z Opiekuna-
mi udali się do Kina w Nowej Dębie 
na film pt. „O czym dzisiaj marzą 
zwierzęta”. Innym razem odwiedzili 
kręgielnię w Bowling Club w Kol-

buszowej. Wiele radości sprawiła 
wycieczka do Wrotkarni Wywrot-
ki w  Mielcu, gdzie oprócz jazdy 
na wrotkach dzieci spędziły czas 
z  sali zabaw. Wyjątkowe emocje 
towarzyszyły podczas insceniza-
cji grupy teatralnej O! Teatr, która 
przedstawiła spektakl pt. „Król Ma-
ciuś”. Czas ferii zimowych upłynął 
jak zwykle szybko i  zostawił miłe 
wspomnienia zarówno u Uczestni-
ków jak i Organizatorów.

SOK Cmolas

CMOLAS Ferie z SOKiem w Cmolasie

O G Ł O S Z E N I E
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie uprzejmie informuje, 

że od 28.03.2022 r. pływalnia kryta będzie nieczynna z powodu remontu.
Informujemy, że wszystkie wykupione karnety zarówno na pływalnię jak i na 

zajęcia aqua aerobiku – pozostaną aktywne po ponownym uruchomieniu 
pływalni (zostaną przedłużone o przerwę spowodowaną zaplanowanym 

remontem pływalni).
Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy początkiem wakacji 
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26 lutego 2022 r. w Hali Cmolas 
odbyła się X Podkarpacka Futsa-
lowa Liga Mistrzów. O  tytuł zwy-
cięzcy walczyło 13 drużyn całego 
Podkarpacia, tj. Heiro II Rzeszów, 
Serwatka Zabno, Sympatyczni Ni-
sko, Buty Jana Rzeszów, Kormed 
Lubaczów, Maawsport Zarzecze, 
Tiger Royals Błażowa, Borgworner 

Rzeszów, Zdrój Horyniec Zdrój, 
Futsal Dream Team Lubaczów, 
Aserto Team Kolbuszowa, KP Ta-
new Wólka Tanewska, Progres 
Kawęczyn. Po całodniowych zma-
ganiach Tytuł Futsalowego Mistrza 
Podkarpacia zdobyła drużyna Ser-

watka Futsal Żabno, pokonując 
w finale drużynę Futsal Dream Te-
amu Lubaczów 4-2. Trzecią lokatę 
zajęła drużyna Buty Jana z Rzeszo-
wa. Najlepszym uczestnikiem za-
wodów został Grzegorz Szymanek, 
z zwycięskiej ekipy. 

CMOLAS X Futsalowa Podkarpacka Liga 
Mistrzów

W Przedszkolu Niepublicznym 
Ochronce Św. Józefa w  Cmolasie 
przedszkolaki oraz panie bardzo 
zwracają uwagę na ekologiczny styl 
życia. Jeden z marcowych tygodni 
pracy i nauki był temu całkowicie 
poświęcony . W ramach zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych dzieci 
z Ochronki dowiedziały się m.in.: 
jakie są źródła zanieczyszczeń po-
wietrza i  jak im zapobiegać, jak 
prawidłowo segregować odpady, 
jak dbać o  otaczające środowi-

sko, aby cieszyło wszystkich swo-
im pięknem, co to jest recykling. 
Przedszkolaki ponadto wybrały się 
na spacer do lasu, podczas którego 
przypomniały sobie, jak należy za-
chowywać się w  tym środowisku. 
Razem z  paniami zorganizowały 
akcję sprzątania otoczenia przed-
szkola.

Podsumowaniem ekologiczne-
go tygodnia był konkurs ekologicz-
ny „Eko- zwierzątko”. Mogły wziąć 
w nim udział nie tylko przedszko-

laki, ale także ich rodziny. Celem 
konkursu było przede wszystkim 
propagowanie postawy ekologicz-
nej w rodzinach. Polegał on na tym, 
aby stworzyć dowolne zwierzątko 
z materiałów naturalnych lub eko-
logicznych. Powstały piękne prace: 
żyrafy, słonie, świnki, a nawet całe 
ekologiczne zoo. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy oraz na-
grody.
Przedszkole Niepubliczne Ochronka 

CMOLAS „Z ekologią za pan brat”
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CMOLAS

Koncert „W ten zimowy czas” w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie

Po raz drugi rozstrzygnięto 
ogólnopolski konkurs „Szkic ma 
moc” organizowany przez Legnic-
kie Centrum Kultury. Jest nową 
formą towarzyszącą istniejącemu 
od 30 lat konkursowi o nagrodę im. 
Andrzeja Waligórskiego, który ma 
rangę światową pt. „Satyrykon”.

W konkursie „Szkic ma moc” 
wzięła udział uczennica klasy 
ósmej Szkoły Podstawowej w Trzę-
sówce, Justyna Zielińska, której 
prace spodobały się na tyle, że wy-
stawiono je wraz z innymi najlep-
szymi na pokonkursowej wystawie. 
Jury po obejrzeniu 220 szkicowni-
ków postanowiło zakwalifikować 
do wystawy pokonkursowej 38 wy-
branych.

Konkurs jest adresowany do 
uczniów starszych klas szkół pod-
stawowych, szkół ponadpodsta-
wowych i  osób dorosłych. Polega 
na nadesłaniu cyklu prac prezen-
tujących wybraną tematykę. Prace 
mają tworzyć szkicownik, zwartą 
konstrukcję. W tym roku na kon-
kurs wpłynęło kilkaset prac, które 

oceniali dziennikarze i artyści pla-
stycy.

Wśród nich znalazł się cykl 
rysunków uczennicy klasy VIII 
z  naszej szkoły. Pierwsze miejsca 
premiowano wysokimi nagroda-
mi pieniężnymi. Mimo, że prace 
Justyny nie zostały wyróżnione 
nagrodą, to zakwalifikowały się na 
ogólnopolską wystawę, która jest 
zwieńczeniem konkursu. Można ją 
podziwiać wraz z innymi pracami 
młodych artystów w Centrum Kul-
tury w Legnicy.

Justyna od lat rysuje i doskonali 

swój warsztat pracy. Jest wytrwała 
i konsekwentna w szlifowaniu swo-
jego talentu. Przyszłość również 
planuje związać z plastyką. Przykład 
Justyny pokazuje, że warto wierzyć 
w marzenia i za nimi podążać nie-
zależnie od tego czy mieszkamy 
w  Warszawie, czy w  Trzęsówce. 
Na zdjęciu z wystawy prace Justyny 
to te szkicowane ołówkiem. Poni-
żej zachęcam do obejrzenia kilku 
najnowszych prac naszej zdolnej 
uczennicy. Gratuluję Justynie i  jej 
rodzinie!

Magdalena Szpyt, pedagog szkolny

TRZĘSÓWKA

„Fantastyczne zwierzęta” Justyny Zielińskiej na 
ogólnopolskiej wystawie w Legnicy

16 stycznia 2022 roku w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie odbył się koncert pod 
nazwą „W ten zimowy czas”. Uro-
czystość zorganizowana w niedziel-
ne popołudnie pozwoliła ponownie 
poczuć świąteczną atmosferę dzięki 
koncertowi pełnego muzyki, tańca, 
kolęd oraz inscenizacji teatralnej. 
W  wydarzeniu udział wzięły ze-
społy taneczne: Motyw I, Motyw II 
i Motyw III, działające w Samorzą-

dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie oraz zespół taneczny „Poza” 
działający w Wiejskim Domu Kul-
tury w  Trzęsówce, których Cho-
reografem jest Pani Marta Nycek 
- Kaczor, a  także grupa wokal-
na, działająca w  Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie, któ-
rych Instruktorem jest Pani Marioli 
Szypuła. Na scenie w pięknych, ko-
lorowych strojach zatańczyły czte-
ry zespoły taneczne. Zespół „Poza” 
w którego skład wchodzą: Weroni-
ka Doleanu, Maja Jachyra, Wiktoria 

Kasza, Karolina Maciąg, Roksana 
Micek, Nikola Urban, Aleksandra 
Czachor. Dziewczyny zatańczyły do 
piosenki pt. „Santa tell Me” Ariana 
Grande. Zespół „Motyw I” w skła-
dzie: Milena Bugno, Magdalena 
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Czachor, Anna Czarnecka, Klaudia 
Flis, Barbara Jadach, Eliza Kusak, 
Aleksandra Margańska, Kinga Mo-
krzycka, Gabriela Myszka, Mag-
dalena Myszka, Wiktoria Pięta, 
Julia Piekarska, Hiacynta Rozmus, 
Amelia Serafin, Wiktoria Kaczor, 
Martyna Zawadzka, Katarzyna Le-
wicka, Gabriela Lewicka zatańczył 
do piosenki pt. „Santa Claus is Co-
ming to Town” z repertuaru Mariah 
Carey. Zespół „Motyw II” w skła-
dzie: Agata Czachor, Aleksandra Ja-
dach, Lena Janus, Weronika Kusak, 
Sylwia Magda, Michalina Rozmus, 
Pola Wit, Klaudia Lewicka. Tan-
cerki zatańczyły do utworu, pt „Oh 
Santa” Mariah Carey. Zespół „Mo-
tyw III”, który reprezentują: Amelia 
Janus, Kamila Kosiorowska, Klau-
dia Kosiorowska, Iwona Micek, 
Oliwia Miroś, Amelia Miroś, Wik-
toria Wilk zatańczył do piosenki pt. 
„Rockn Around the Christmas tree 
and Jingle Bell Rock” z repertuaru 
Michael Buble'. Podczas koncertu 
swoje umiejętności zaprezentowa-
ła także grupy wokalne w składzie: 
Agata Czachor, Lena Janus, Eliza 
Kusak, Otylia Lubach, Gabriela 
Myszka, Magdalena Myszka, Mar-
tyna Posłuszny, Pola Wit, Amelia 
Janus, Iwona Micek, Patryk Sera-

fin, Joanna Serafin, Joanna Szpyt, 
Wiktoria Wilk, Klaudia Kosio-
rowska, Nadia Blicharz, wykonu-
jąc utwory pt. „Gloria”, „Pierwsza 
gwiazda”, „Uciekali” oraz „Oj Ma-
luśki” w  wykonaniu duetu Aga-
ty Czachor i  Martyny Posłuszny, 
którym towarzyszył chórek. Przed 
publicznością zaprezentował się 
Maksymilian Pierug, uczeń Pani 
Marioli Szypuła, który na fortepia-
nie wykonał dwa utwory: „Nokturn 
Es-dur” (opus dziewiąte numer 
dwa) - Fryderyka Chopina oraz 
„Treasure from the Sea” - Marthy 
Miez. Pieśni, które w  niezwykły 
sposób odzwierciedlają cud Bożego 
Narodzenia wykonał Zespół Ludo-
wy Cmolasianie w składzie: Helena 
Dziuba, Teresa Jadach, Władysław 
Dziuba, Władysław Halat, Krzysz-
tof Marszałek, Julian Wilk i Karol 
Ziętek z Samorządowego Ośrodka 
Kultury w  Cmolasie. Zespołowi 
akompaniował Pan Jarosław Ma-
zur. Cmolasianie wykonali kolędy 
i pastorałki takie jak: „Idą, Idą Ko-
lędnicy”, „Dzwony”, „Najświętsza 
Panienka”, „Słyszę z nieba muzykę”, 
„Józefie stajenki nie szukaj” oraz 
„Bóg się rodzi”. Uwieńczeniem 
Koncertu „W ten zimowy czas” 
był spektakl teatralny pt. „Gość 

oczekiwany” w wykonaniu Teatru 
„Pora na Seniora” z Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Nowej Dę-
bie. Aktorzy przedstawili historię 
dwóch rodzin, wiejskiego biedaka 
i bogatego młynarza, oczekujących 
na przyjście Jezusa. Sztuka oparta 
jest na podstawie dzieła Zofii Kos-
sak-Szczuckiej. Opiekunem arty-
stycznym oraz reżyserem sztuki jest 
Pani Ewa Kieliszek, scenografem 
Pan Sławomir Gurdak, zaś aku-
stykiem Kamil Hinzmann. Zespół 
tworzą: Maryla Bocian, Małgo-
rzata Bogacz, Joanna Borowiecka, 
Krystyna Kasperkiewicz, Teresa 
Kaproń, Maria Piechota, Stanisław 
Hałka, Ryszard Kwiek, Czesław 
Kruździel, Marian Piechota, Gu-
staw Serafin, Władysław Kozioł 
oraz Kornelka. 

Występy wzbudziły duże emo-
cje wśród publiczności, która 
nagrodziła Wykonawców grom-
kimi brawami. Wydarzenie swoją 
obecnością zaszczycił Wójt Gminy 
Cmolas Pan Eugeniusz Galek oraz 
zaproszeni Rodzice, którzy z rado-
ścią i  wielką dumą oglądali swoje 
pociechy. Była to wspaniała uroczy-
stość pełna uśmiechów, uniesień 
oraz wzruszeń.
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…W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się...

Zbigniew Dmitroca
Karnawał to niezwykły czas, 

często wyczekiwany przez wiele ty-
godni. Rozpoczyna się najczęściej 
w dniu Trzech Króli, a kończy we 
wtorek przed Środą Popielcową. To 
okres wielkich balów i zabaw, tak-
że dla najmłodszych. Ten karna-
wałowy czas był także przeżywany 
w szkołach i przedszkolach w gmi-
nie Cmolas. 03.02.2022 r. w Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie 
tematem przewodnim karnawału 
były owoce. Dzieci przebrane za 
ulubione owoce z  radością bawi-
ły się w  rytmie ulubionych pio-
senek i  zabaw. Wszyscy chętnie 
uczestniczyli we wspólnych owo-
cowych zabawach, a  skoczna 

GMINA CMOLAS

Bal karnawałowy w AP w Cmolasie

NP „Jagódka” w Jagodniku Bal karnawałowy w SP w Porębach Dymarskich

i rytmiczna muzyka zachęcała do 
tańca. Dodatkowo czas przedszko-
laków umilił pyszny poczęstunek 
- owocowy rzecz jasna. W Niepu-
blicznym Przedszkolu „Jagódka” 
w Jagodniku pojawiły się wróżki, 
księżniczki, motylki, piraci, stra-
żacy, policjanci oraz superboha-
terowie. Przedszkolaki świetnie 
bawiły się w  rytm muzyki pory-
wającej do tańca oraz brały udział 
w  najróżniejszych konkursach. 
Szkole Podstawowej w Hadyków-
ce dzień karnawału obchodzono 
08.02.2022 r., a rozpoczął się tań-
cami i zabawą, która zgromadziła 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniów z klas I-IV. Uczest-
nicy zabawy karnawałowej z zain-
teresowaniem spoglądali na siebie, 
próbując rozpoznać kolegów i ko-
leżanki pod przebraniami i  ma-
skami, wśród których przeważały 

kostiumy superbohaterów, księż-
niczek i  zwierząt. Wielu atrakcji 
dostarczyła pani animatorka, za-
chęcając dzieci do udziału w  za-
bawach tanecznych i  ruchowych 
oraz w konkursach. Jak przystało 
na karnawał, oprócz tańców i za-
baw, nie mogło zabraknąć wspa-
niałych słodkości i  ulubionych 
przekąsek. Dodatkową atrakcją 
była sesja fotograficzna uwiecznia-
jąca ten wyjątkowy dzień. Dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich również prze-
brane były za bohaterów znanych 
bajek, można było spotkać wróż-
ki, księżniczki, motylki, straża-
ków, policjantów i  wiele innych. 
Przebierańcy świetnie się bawili 
uczestnicząc we wspólnych zaba-
wach. Nie zabrakło również kon-
kursów, w których wszyscy chętnie 
brali udział. Oprócz kreatywnych 

Bale, bale...
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Bal karnawałowy w SP w Ostrowach Baranowskich

Zabawa choinkowa w SP w Ostrowach Tuszowskich

gły wziąć udział w  trzech cieka-
wych konkursach z atrakcyjnymi 
nagrodami, zrobić sobie zdjęcie 
z  przyjacielem lub przyjaciółką 
przy specjalnie przygotowanej de-
koracji karnawałowej oraz tańczyć 
przy swoich ulubionych dziecię-
cych hitach. Dla uczestników balu 
przygotowany był poczęstunek. 
Zabawa karnawałowa dostarczyła 
wszystkim wiele radości, uśmie-
chu, pozwoliła na spędzenie cza-
su w miłej i bajecznej atmosferze, 
która na długo pozostanie w  pa-
mięci.

i  kolorowych zabaw prowadzo-
nych przez panią animator, dużą 
atrakcją dla dzieci było zamykanie 
w bańce mydlanej, brokatowe ta-
tuaże, zabawy z chustą animacyjną 
oraz zwierzątka wykonane z  ba-
lonów. Dla uczestników zabawy, 
rodzice przygotowali przepyszny 
poczęstunek, który pozwolił zre-
generować siły do dalszych tań-
ców na parkiecie. 09.02.2022  r. 
wśród skocznej muzyki w Szkole 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich przedszkolaki podczas balu 
karnawałowego z  dumą prezen-
towały bajeczne, kolorowe stro-

je. Z wielką ochotą uczestniczyły 
w  tańcach, zabawach i  konkur-
sach prowadzonych przez Panie 
wychowawczynie. Na twarzach 
wszystkich malował się uśmiech, 
który nie znikał mimo chwilowego 
zmęczenia. W trakcie balu dzieci 
udały się na słodki poczęstunek. 
26.02.2022 r. w Szkole Podstawo-
wej w  Ostrowach Tuszowskich 
odbyła się zabawa choinkowa. 
Uczniowie oraz przedszkolaki 
brali udział w  wielu ciekawych 
i  specjalnie przygotowanych na 
tę okoliczność zabawach. Dzieci 
podczas zabawy choinkowej mo-
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Podróże to jedyna rzecz, na którą 
wydajemy pieniądze, a stajemy się 
bogatsi.

Odpoczynek od codziennych 
zajęć, integracja z  rówieśnikami, 
poznawanie nowych miejsc, tra-
dycji, zwyczajów, aktywne spędze-
nie czasu wolnego to tylko kilka 
korzyści płynących z  wyjazdów 
z całą klasą w czasie roku szkolne-
go. 16.02.2022 r. dzieci z klasy „0”, 
a 23.03.2022 r. klasy I-III z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
godniku już po raz drugi w tym roku 
szkolnym uczestniczyły w wyciecz-
ce do Parku Trampolin – JUMP 
PLANET w Mielcu. To samo miej-
sce w dniu 11.03.2022 r. odwiedzi-
li uczniowie klasy I, II i III Szkoły 
Podstawowej z Ostrowów Tuszow-
skich. Po dotarciu na miejsce i pro-
fesjonalnej rozgrzewce pod okiem 
instruktora dzieci mogły korzystać 
z  szeregu atrakcji m.in. trampo-
lin akrobatycznych, ściany wspi-

naczkowej, koszy do koszykówki, 
trampolin sportowych, basenów 
wypełnionych gąbkami, małpiego 
gaju oraz dmuchańców. Wszyscy 
z radością skakali na trampolinach 
na różne sposoby. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się skoki do ba-
senu z gąbkami, a także zjazdy na 
zjeżdżalniach. W dniu 09.03.2022 r. 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich klas 4-8 
uczestniczyli w wyjeździe na lodo-
wisko do Dębicy. Dzieci miały oka-
zję nie tylko aktywnie spędzić czas 
w  gronie przyjaciół, ale także do-
skonalić swoje umiejętności jazdy 
na łyżwach. Uczestnicy przekonali 
się, że jazda na łyżwach jest trud-
ną dyscypliną, wymaga wielkiego 
wkładu pracy i wytrwałości w dą-
żeniu do celu, ale sprawia ogrom-
ną radość. W  dniu 03.03.2022  r. 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
„Promyczki” oraz „Słoneczka” 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 

Tuszowskich udały się do sali za-
baw „Kraina Uśmiechu” w Kolbu-
szowej. Przedszkolaki pełne energii 
oraz w  wyśmienitych humorach 
wspinały się, biegały, skakały do ba-
senu z piłkami. Było słychać krzyki 
radości, piski oraz śmiechy. Oczy-
wiście znalazł się też czas na poczę-
stunek. Dnia 25.03.2022  r. grupy 
przedszkolne „Biedroneczki” oraz 
„Misie” z Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie, wybrały się na wyciecz-
kę do kina Cinema 3D w Mielcu. 
Dzieci miały okazję obejrzeć film 
animowany pt.: „Zając Maks: Misja 
Pisanka”. Film okazał się doskonałą 
lekcją o tolerancji, przyjaźni i wiel-
kiej sile, jaką ma zgrana drużyna. 
Maluchy nie tylko wzbogaciły swo-
je doświadczenia, ale przypomniały 
sobie zasady właściwego zachowa-
nia w miejscach publicznych. Dru-
gą wycieczką tym razem pieszą, 
na którą udały się przedszkolaki 
z Akademii Przedszkolaka w Cmo-

GMINA CMOLAS Wycieczki szkolne i przedszkolne

Wycieczka do kina - AP w Cmolasie

Niepubliczna SP w Jagodniku
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lasie była cmolaska kwiaciarnia 
„Zielone Badyle”. Dzieci podczas 
pobytu w kwiaciarni poznały pracę 
florysty, gatunki kwiatów ciętych 
oraz doniczkowych. Zgłębiły rów-

nież wiedzę na temat pielęgnacji 
i  uprawy roślin. Miały także oka-
zję obejrzeć nietypowe narzędzia 
ogrodnicze. 

Każda z wycieczek była wielkim 
przeżyciem dla uczniów i  przed-
szkolaków. Dzień poza szkołą 
i przedszkolem wywołał wiele po-
zytywnych emocji i wrażeń.

Wycieczki uczniów SP w Ostrowach Tuszowskich

Wycieczka do kwiaciarni - AP w Cmolasie
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Babcie i  Dziadkowie – skarb-
nice dobrych rad, troskliwi opie-
kunowie, najlepsi przyjaciele 
w potrzebie, cierpliwi przewodnicy 
po świecie uniwersalnych warto-
ści. Któż tak jak oni potrafią przy-
tulić do serca, pocieszyć, wyjaśnić 
to, co wydaje się niezrozumiałe, 
ale też upomnieć i wskazać dobrą 
drogę z  serdecznym i  życzliwym 
uśmiechem na ustach? Dzień Bab-
ci i Dziadka obchodzono w wielu 
szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy Cmolas. W  Szkole Podsta-
wowej w Hadykówce dzieci swoją 
wdzięczność i  szacunek wyraziły 
piosenką, wierszem i inscenizacją. 
20 stycznia 2022 r. w Szkole Pod-
stawowej w Porębach Dymarskich, 
przedszkolaki przygotowały wy-
stęp w  formie nagrania gdzie za-
śpiewały piosenki oraz zatańczyły 
Poleczkę. Przedszkolaki z  Akade-
mii Przedszkolaka w Cmolasie 21 

stycznia 2022 r. również podzięko-
wały swoim babciom i  dziadkom 
za miłość, troskę i wszelką pomoc 
jaką od nich otrzymują. Obie grupy 
z okazji Dnia Babci i Dziadka przy-
gotowały piękne prezenty oraz bo-
gaty program artystyczny, w trakcie 
którego wielokrotnie udowodniły 
jak ważną rolę w ich życiu odgry-
wają dziadkowie. Ciepłą i rodzinną 
atmosferę 21 stycznia b.r. odczuli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich, ponie-
waż mieli zaszczyt gościć wspaniałe 
Babcie i  Dziadków. Przygotowa-
ny programem słowno-muzyczny 
przepełniony był pięknymi wier-
szami, piosenkami, życzeniami, 
a przedstawienie pod tytułem „Kró-
lewna Śnieżka” zabrało wszystkich 
w podróż do krainy baśni. W Szko-
le Podstawowej w  Ostrowach Ba-
ranowskich Dzień Babci i Dziadka 
obchodzono 24 stycznia tego roku. 

Spotkanie odbyło się w  Wiejskim 
Centrum Kultury w  Ostrowach 
Baranowskich. Dziadkowie mogli 
obejrzeć przygotowany przez dzieci 
program artystyczny, na który skła-
dało się przedstawienie pt. „Czer-
wony Kapturek szuka księcia” oraz 
wierszyki i piosenki. To był wyjąt-
kowy dzień, pełen uśmiechu, rado-
ści i dumy. 

Tak wiele zawdzięczamy naszym 
babciom i dziadkom, dlatego warto 
uczcić ten dzień w szczególny spo-
sób. Są to święta, które dają naszym 
najbliższym wiele ciepła, radości 
i miłości, a wnuczki mogą okazać 
swój szacunek. Laurka, ręcznie zro-
biony upominek, piosenka, wier-
szyk - na tę okazję każdy prezent 
jest dobry. Ważne, żeby był to pre-
zent od serca, bo takie najbardziej 
cenią sobie babcie i dziadkowie.

GMINA CMOLAS Dzień Babci i Dzień Dziadka

SP Ostrowy BaranowskieAP w Cmolasie

SP Ostrowy TuszowskieSP Poręby Dymarskie
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14 lutego obchodzony jest Dzień 
Świętego Walentego zwany przez 
wszystkich Walentynkami. Jest to 
okazja do okazywania sobie uczuć, 
takich jak: miłość, szacunek, dobro, 
a także powód do obdarowywania 
się drobnymi upominkami. Wła-
śnie tego dnia w  Niepublicznym 
Przedszkolu „Jagódka” w  Jagod-
niku przedszkolaki miały okazję 
uczestniczyć w  zabawach tema-
tycznych i  pogadankach poświę-
conych temu świętu. Już w  dniu 
11.02.2022 r. w Szkole Podstawowej 

w  Ostrowach Tuszowskich zorga-
nizowano „Pocztę walentynkową”. 
Wszyscy, którzy chcieli przekazać 
życzenia swoim sympatiom, wrzu-
cali kartki walentynkowe do spe-
cjalnie przygotowanego pudełka. 
Uczniowie oraz nauczyciele otrzy-
mali czerwony balonik w  kształ-
cie serca. Wszystkim dopisywał 
świetny humor w  barwach miło-
ści, gdyż w tym dniu obowiązywał 
także specjalny dress code - ubra-
nia w  kolorze czerwonym. Dzieci 
z oddziału przedszkolnego Szkoły 

Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich wykonały Walentynki, 
korzystając z gotowych szablonów 
lub wykorzystując własną wyobraź-
nię. Mogły również dowiedzieć się 
kilku ciekawostek na temat pracy 
i  wyglądu serca. Bawiły się w  gry 
i zabawy ruchowe takie jak: „z serca 
do serca”, „serduszko puka” i taniec 
na gazecie w kształcie serca. Dodat-
kową niespodzianką były słodkie 
upominki w  kształcie serc. Dzień 
Świętego Walentego był dniem peł-
nym atrakcji, uśmiechów i radości.

GMINA CMOLAS Walentynki

Chrzan wielkanocny to podsta-
wa wielu świątecznych dań. Świet-
nie sprawdzi się jako dodatek do 
różnego rodzaju mięs, faszerowa-
nych jajek czy zup. Kremowy, aksa-
mitny i wyrazisty – jednym słowem 
fantastyczny. Nie tylko genialnie 
smakuje, ale i ma wiele właściwości 
prozdrowotnych.
Składniki:
chrzan 500 g
kwaśna śmietana 150 g
sól 1 szczypta
cukier 25 g
sok z cytryny 10 ml
Wykonanie:
1. cytrynę myjemy i  wyciskamy 
z  niej sok. Przelewamy go przez 
sitko. Chrzan obieramy, usuwamy 
z niego wszelkie plamki i trzemy go 
na tarce o drobnych oczkach.
2. chrzan skrapiamy sokiem z cy-
tryny, żeby nie ściemniał. Dodajemy 

sól, cukier i  śmietanę. Dokładnie 
mieszamy wszystkie składniki, aż 
do połączenia. Nakładamy wielka-
nocny chrzan do czystych słoików 
i przekładamy do lodówki - zacho-
wuje świeżość do tygodnia.
Przepis można zmodyfikować:
• Jeżeli planujecie podać chrzan 
wielkanocny dzieciom, możecie po 
starciu przelać go wrzątkiem. Bę-
dzie wówczas o wiele delikatniejszy 
w smaku.
• By uzyskać bardziej aksamitną 
konsystencję tradycyjnego chrzanu 
wielkanocnego, należy dodać do 
niego 2 łyżki majonezu. 
• Można dodać do niego ugoto-
wane na twardo, rozgniecione wi-
delcem jajka.
• Chrzan można podawać jako 
dodatek do wielu dań – pasztetu 
pieczonego, faszerowanych jajek, 
kiełbasy białej, klopsa z  jajkiem, 

szynki gotowanej, czy też żurku lub 
barszczu białego.
Czy chrzan jest zdrowy?
To jeden z  najpopularniejszych 
składników domowych syropów, 
naparów i  nalewek. Ceni się go 
przede wszystkim ze względu na 
jego bakterio- i pleśniobójcze dzia-
łanie. Udowodniono również, że 
skutecznie ułatwia trawienie. Do-
datkowo działa on leczniczo przy 
infekcjach dróg moczowych.
Chrzan zawiera też duże ilości wi-
taminy C, witamin z grupy B, A, E, 
K i C oraz wapnia, potasu i fosforu.

Na Wielkanoc – smaczny przepis: chrzan wielkanocny



32

Kwartalnik nr 1/2022

SP TrzęsówkaSP w Ostrowach Tuszowskich

AP w Cmolasie

Wiosna to pora roku, w której 
rośliny rozkwitają, zwierzęta bu-
dzą się z  zimowego snu, a  ludzie 
spędzają więcej czasu na świeżym 
powietrzu, witając pierwsze pro-
mienie słońca. Pierwszy dzień 
wiosny przypada 21 marca i  jest 
to doskonała okazja, aby pożegnać 
zimę, a  wraz z  nią niesprzyjające 
warunki atmosferyczne. W przed-
szkolach i szkołach na terenie gmi-
ny Cmolas hucznie obchodzony był 
ten wyjątkowy dzień. Przedszkolaki 
z Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie tego dnia od wczesnych godzin 
porannych wypatrywały wiosen-
nego gościa. Na tę okazję ubra-
ły specjalne stroje, przyozdobiły 
również swoje sale. Podczas zabaw 
i wesołych tańców do przedszkol-
nej sali, przez okno zajrzała wio-
sna i na dobre zagościła w murach 
przedszkola. Dzieci, nową porę 
roku przywitały bardzo serdecz-
nie i  zaprosiły na wspólny spacer. 
W  Szkole Podstawowej w  Hady-
kówka wszystkie dzieci przybyły do 
szkoły przebrane w stroje związane 
z wiosenną porą roku. Wśród nich 
można było spotkać żabki, bociany, 

motylki, ptaszki, zajączki i koloro-
we kwiaty. Dużo atrakcją była za-
bawa z marzanną na placu zabaw, 
która odwrócona tyłem dawała 
pozwolenie na bieg, a  zwrócona 
przodem zmuszała do zatrzyma-
nia się. Wygrywały te dzieci, które 
pierwsze dobiegały do kukły, a  te, 
które poruszyły się wracały na po-
czątek linii startu. Do Przedszkola 
Niepublicznego Ochronka w Cmo-
lasie również zawitała Pani Wiosna. 
Przedszkolaki długo przygotowy-
wały się na ten wyjątkowy mo-
ment. Pilnie uczyły się piosenek, 
którymi chciały przywitać gościa. 
Ponadto przygotowały nawet krót-
kie przedstawienie, w którym leśne 
zwierzątka skarżyły się na zimo-
wy chłód. W  Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich z oka-
zji pierwszego dnia wiosny pojawi-
ły się wiosenne dekoracje i gazetki 
tematycznie związane z nadejściem 
tej pięknej pory roku. W tym dniu 
dzieci spędziły czas wykazując się 
umiejętnością współpracy, kre-
atywnością i  poczuciem humoru. 
Uczniowie rozwiązywali wiosenne 
zagadki, śpiewali piosenki. Udali 

się także w  wesołym korowodzie 
na spacer po okolicy z Marzanną. 
Uroczystości powitania wiosny 
w  Niepublicznym Przedszkolu 
„Jagódka” w  Jagodnik rozpoczę-
ły się od konkursów, gier i  zabaw 
związanych z  tematyką pór roku. 
Dzieci dowiedziały się o  starym 
zwyczaju topienia Marzanny. Po-
mimo tradycji dzieci zdecydowały 
się, żeby nie niszczyć Marzanny 
lecz wysłać ją pocztą do Królowej 

GMINA CMOLAS Pierwszy Dzień Wiosny

SP w Ostrowach BaranowskichSP w Porębach Dymarskich

SP Hadykówka

Niepubliczne Przedszkole Ochronka
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Zimy. Natomiast w Szkole Podsta-
wowej w Trzęsówce klasy młodsze 
stanęły do konkurencji ze śpiewu 
i rysunku, uczniowie starsi musieli 
wykazać się wiedzą, sprawnością 
i  kreatywnością. Rywalizacja była 
zacięta i  wszyscy byli doskonale 
przygotowani. Dzieci z  oddziału 
przedszkolnego w  Szkole Podsta-
wowej w  Porębach Dymarskich 
włączyły się w  tworzenie kącików 
zieleni w  sali. Podczas zajęć edu-
kacyjnych dowiedziały się, jakie 
są niezbędne warunki do rozwoju 
roślin. Chcąc baczniej obserwo-
wać rozwój roślinek, przyniosły 

do przedszkola doniczki z  ziemią 
oraz cebulki i nasiona różnych ro-
ślin tj. szczypiorek, koper, ogórki, 
pomidory itd. Z  pomocą nauczy-
ciela zasiały i  zasadziły cebulki, 
a  następnie podlały je wodą. Do-
niczki umieściły na oknie, aby mia-
ły dostęp do światła. W ten sposób 
powstał kącik przyrodniczy, jako 
doskonałe miejsce obserwacji ro-
ślin. Pierwszy dzień wiosny został 
również hucznie uczczony przez 
Uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w  Ostrowach Tuszowskich z  tej 
okazji podczas uroczystej akademii 
zaprezentowali swoje umiejętności 

wokalne i recytatorskie dzieci z od-
działów przedszkolnych oraz klas 
1-3. W  tym dniu został zorgani-
zowany pochodu podczas którego 
Uczniowie wraz z wychowawcami 
wyruszyli od szkoły w dwie strony 
Ostrów Tuszowskich, z  Marzan-
nami w rękach oraz z kolorowymi 
transparentami, aby przypomnieć 
mieszkańcom wioski, że nadeszła 
już Wiosna. Wielu z nich z radością 
przyglądało się temu pochodowi 
i machało do dzieci. W ten sposób 
pożegnaliśmy zimę i  powitaliśmy 
nową porę roku.

8 marca to wyjątkowy dzień 
w  roku. Wtedy swoje święto ob-
chodzą wszystkie kobiety, za-
równo te duże, jak i te małe. Tan 
szczególny dzień obchodzony 
był w Szkołach na terenie Gminy 
Cmolas. W Niepublicznym Przed-
szkolu „Jagódka” w  Jagodniku 
wszyscy chłopcy z grupy Jagódki 
składali życzenia dziewczynkom 
i Paniom wychowawczyniom. Nie 
zabrakło drobnych upominków 
i  kwiatów. Z  dziewczęcych buź 
uśmiech nie schodził przez calutki 
dzień. Natomiast w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Jagodniku 
ten dzień został uczczony uro-
czystą akademią. Dzieci recytu-
jąc wiersze i  śpiewając piosenki 
przypomniały o  znaczącej roli 
kobiet. Na koniec uroczystości 
nie zabrakło ciepłych słów, a cały 
korytarz zaczerwienił się od roz-
dawanych róż. 8 marca na stałe 

wpisał się również do szkolnego 
kalendarza w  SP w  Ostrowach 
Tuszowskich. W tym dniu z oka-
zji Dnia Kobiet, uczniowie z klasy 
szóstej i  siódmej zaprezentowali 
program artystyczny, ujawniając 
swoje zdolności aktorskie i  mu-
zyczne. Można było podziwiać 
humorystyczny występ wokalny 
oraz prześledzić, jak w  różnych 
epokach ubierały się kobiety. Pio-
senka „Być kobietą” w wykonaniu 
uczennicy klasy VI podbiła serca 
wszystkich uczestników akademii. 
Tego dnia radosna atmosfera pa-
nowała także w Szkole Podstawo-
wej w  Ostrowach Baranowskich, 
chłopcy przedstawili krótki mon-
taż słowno-muzyczny, w  trakcie 
którego złożyli wszystkim Paniom 
oraz swoim koleżankom płynące 
z  głębi serca życzenia oraz wrę-
czyli im upominki oraz młodzi 
panowie ze szczególnym zaanga-

GMINA CMOLAS Dzień kobiet

SP Ostrowy Tuszowskie NSP w JagodnikuSP Ostrowy Baranowskie

Przedszkole Ostrowy Tuszowskie

NSP w Jagodniku

żowaniem starali się, aby ten dzień 
uczynić wyjątkowo miłym i sym-
patycznym.
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W minionym kwartale na tere-
nie gminy Cmolas, wśród uczniów 
szkół i przedszkoli odbyły się cie-
kawe, różnorodne i  czasem mało 
popularne święta. W Szkole Podsta-
wowej w Hadykówce 24.02.2022 r. 
obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Tosta. Dzieci puszczając wo-
dze fantazji przygotowały grzanki 
na różne sposoby, zaś 11.03.2022 r. 
zorganizowano dzień bez plecaka. 
Dzieci zamiast swojego codzienne-
go plecaka zabrały zamienniki, do 
których powkładały wszystkie przy-
bory szkolne. Międzynarodowy 
Dzień Pizzy przypadający na dzień 
09.02.2022 r. obchodzono w Szko-
le Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich. Pizza to zdecydowanie 
jedno z najpopularniejszych i naj-
smaczniejszych dań na całym świe-
cie. Największą atrakcją tego dnia 
była możliwość samodzielnego 
wykonania swojej pizzy z  ulubio-
nymi dodatkami. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich wzięli udział w  ra-
mach obchodów Dnia Bezpiecz-
nego Internetu przypadającego 
na dzień 08.02.2022  r. Uczestnicy 
wzięli udział w zajęciach edukacyj-
no-profilaktycznych poświęconych 
bezpiecznemu i  odpowiedzialne-
mu korzystaniu z Internetu, a także 
wykonali wspólny plakat dotyczący 

bezpieczeństwa w  sieci. Kolejnym 
świętem nietypowym był Dzień św. 
Patryka obchodzony 16.03.2022 r. 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich. W  tym dniu 
uczniowie zadbali o to by mieć na 
sobie strój w kolorze zielonym. Na 
lekcjach języka angielskiego zapo-
znali się z postacią Świętego, a tak-
że ze zwyczajami związanymi z tym 
bardzo popularnym, obchodzonym 
na całym świecie świętem. W Nie-
publicznym Przedszkolu „Jagódka” 
w  Jagodniku celebrowano wiele 
nietypowych świat. Przedszkolaki 
12.01.2022 r. uczciły Międzynaro-
dowy Dzień Koszuli. Z tej oto oka-
zji przyszli do przedszkola ubrani 
w  koszule. Maluchy dowiedziały 
się w jakich sytuacjach powinno się 
zakładać odświętne ubranie, a tak-
że jakie elementy garderoby pasują 
do koszuli. W  dniu 19.01.2022  r. 
dzieci obchodziły Dzień Popcornu. 
To kolejny radosny powód do świę-
towania. W trakcie zajęć najmłodsi 
odkryli, jak z małego ziarenka po-
wstaje tak znana i populara przeką-
ska. Na buziach wszystkich Jagódek 
pojawiły się kolorowe piegi za spra-
wą Dnia Piegów, które obchodzone 
było 04.03.2022 r. Dzieci uświado-
miły sobie, że choć każde z  nich 
zupełnie inaczej wygląda, wszystkie 
mają jednakowe prawa. Motyl ko-

jarzy się przede wszystkim z pięk-
nem, delikatnością i  oczywiście 
z wiosną, czyli czasem, gdy wszyst-
ko wokół rozkwita i  budzi się do 
życia. Dzieci w  tym właśnie dniu 
celebrowały Dzień Motyla przypa-
dający na 14.03.2022  r. Światowy 
Dzień Zespołu Downa przypada na 
21.03.2022 r. Ta data nie jest przy-
padkowa i nawiązuje do obecności 
u osób z zespołem Downa dodat-
kowego, trzeciego chromosomu 
w 21. parze chromosomów. Święto 
zostało ustanowione w  2006 roku 
dzięki Światowemu Stowarzyszeniu 
Osób z Zespołem Downa. Od tego 
czasu co roku promuje się zakłada-
nie w tym dniu dwóch kolorowych 
skarpetek nie od pary. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Hadyków-
ce w tym dniu okazali solidarność 
z osobami z  trisomią 21. Na znak 
akceptacji i  zrozumienia każdy 
ubrał kolorowe skarpetki będą-
ce synonimem niedopasowania 
społecznego. Wszyscy uczniowie 
wykonali także pracę plastyczną 
przedstawiającą barwną skarpetkę. 
Dzieci z  klas 0-III Szkoły Podsta-
wowej w  Ostrowach Tuszowskich 
wzięły udział w krótkich pogadan-
kach dotyczących tematyki święta 
oraz wykonały karty pracy, które 
zawisły na gazetce na korytarzu. 
Przedszkolaki i  uczniowie z  klas 

GMINA CMOLAS Inne wydarzenia minionego kwartału

AP w Cmolasie - święto wodySP w Ostrowach Tuszowskich - 
dzień pizzy

SP w Ostrowach Tuszowskich - ko-
lorowe skarpetki
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NP „Jagódka” - dzień koszuli SP w Ostrowach Baranowskich - 
dzień św. Patryka

SP Hadykówka - dzień tosta

I-VIII z zainteresowaniem obejrza-
ły krótką inscenizację przygotowa-
ną przez uczniów klasy V. 21 marca 
powinien być świętem radosnym, 
a  życie osób z  zespołem Downa 
dobre, barwne i  satysfakcjonu-

jące. Przedszkolaki z  Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie w dniu 
22.03.2022 r. obchodziły Świato-
wy Dzień Wody. Tego dnia dzieci 
przyszły do przedszkola ubrane 
na niebiesko, a  sala zamieniła się 

w wyspę przygód. Grupy „Biedro-
neczek” i „Misiów” wykonały wiele 
ciekawych eksperymentów z wodą. 
Dzieci wielokrotnie podkreślały, że 
woda jest niezbędnym elementem 
życia na świecie i należy o nią dbać.

Święta wielkanocne to nie tylko 
czas zadumy, refleksji i  tajemnicy 
ale również czas radości, to okres 
świętowania w  gronie rodziny 
i najbliższych. Z okazji tych jakże 
barwnych świąt w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie, od-
był się kiermasz świąteczny pod 
nazwą - Przy Wielkanocnym Stole. 
Wydarzenie zorganizowane w nie-
dzielę 3 kwietnia 2022r. przycią-
gnęło wielu artystów, wykonawców 
eksponujących swoje rękodzieła 
oraz tradycyjne, świąteczne wypie-
ki. Wśród rękodzielników, którzy 
zaprezentowali swoje prace na-
leży wymienić: p. Barbarę Nycek 
z Kolbuszowej prezentującą stroiki 
wielkanocne oraz własnoręcznie 
uszyte ozdoby, p. Małgorzatę Ma-
rut z  Hadykówki przedstawiającą 

skrzaty, baranki i zajączki, p. Jana 
Bańkę z  Cmolasu z  kowalstwem 
artystycznym, p. Marię Perlicką 
z Kolbuszowej prezentującą ozdo-
by wielkanocne: baranki, jajeczka, 
koszyczki, serwetki szydełkowe 
i haftowane, p. Kazimierę Zagroba 
z  Cmolasu z  ikonami i  figurkami 
woskowymi, p. Wiesławę Serafin 
z  Mechowca która prezentowała 
swoje wyroby z koronki oraz kartki 
świąteczne, p. Halinę Pycior-Kusik 
z Porąb Dymarskich przedstawiają-
cą obrazy, Dom Pomocy Społecznej 
w Cmolasie oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Cmolasie, które eks-
ponowały bogate stoły z dorobkiem 
wykonanych przez podopiecznych 
placówek, ozdób wielkanocnych. 
Wśród wystawców nie mogło za-
braknąć Kół Gospodyń Wiejskich 
z  Cmolasu, Ostrów Tuszowskich, 
Ostrów Baranowskich, Trzęsówki, 
Mechowca oraz Hadykówki, które 

częstowały uczestników spotkania 
tradycyjnymi wyrobami wielkanoc-
nymi, świątecznymi ciastami oraz 
prezentowały własnoręcznie wyko-
nane ozdoby świąteczne. Kiermasz 
świąteczny wzbudził ogromne za-
interesowanie wśród mieszkańców 
gminy Cmolas i okolic oraz umoż-
liwił zebranym obejrzenie, a także 
zakup wyjątkowych ozdób wielka-
nocnych, obrazów i  innych wyro-
bów artystycznych. Nie zabrakło 
również możliwości skosztowania 
dań wielkanocnych, tradycyjne-
go żurku z  jajkiem oraz świątecz-
nych ciast. Wójt Gminy Cmolas 
Pan Eugeniusz Galek oraz z  Dy-
rektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w  Cmolasie Pani Edyta 
Kus-Mokrzycka wręczyli wszyst-
kim Wystawcom podziękowania 
i  pamiątkowe upominki życząc 
wszystkim zdrowych i  radosnych 
Świąt Wielkanocnych.
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