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12 czerwca 2022 roku w  Hali 
widowiskowo-sportowej w  Cmo-
lasie odbył się Festiwal Tańca La-
sovia. Impreza o  ogólnopolskim 
charakterze cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno wśród 
startujących zawodników jak i ki-
biców. Do turnieju zgłosiło się 40 
klubów tanecznych z województw: 
podkarpackiego, lubelskiego, ma-
łopolskiego, śląskiego, świętokrzy-
skiego. Na parkiecie Hali Cmolas 
swoje umiejętności zaprezentowali 
soliści i  pary z  Klubów: GRACJA 
– Krosno, ELIDA – Mielec, AKA-
DEMIA TAŃCA AS – Sosnowiec, 
AXIS – Nowy Sącz, AKSEL – Rze-
szów, GOLDEN DANCE – Prze-
myśl, KLASA – Tarnów, THOMAS 
DANCE – Kraków, PERFECT STYL 
– Kraków,  PERFECT DANCE – 
Kraków, STARDANCE – Kraków, 
INFINITY – Kraków, KUŹNIA 
TAŃCA – Kraków, IMPERIA – 
Kraków, LATIN DANCE Dąbrowa 
Tarnowska, GALA – Mielec, RE-
SPECT DANCE Skarżysko-Kam., 
GASIEK – Rzeszów, SzT eMiKa – 
Tarnów, JUST DANCE – Stalowa 
Wola, MAŁOPOL.CEN.TAŃCA – 
Wieliczka, SAMBA – Tarnobrzeg, 
SUKCES – Jaworzno, WDS – Kato-
wice, SAMBA – Tarnobrzeg, WIR 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020

– Mysłowice, DanceFlow – Lublin, 
Akademia Tańca – Kielce, KICK 
– Kielce, TAKT – Chełm, RYTM 
– Chełm, TAKT – Jarosław, RON-
DO – Rybnik, ZAMEK – Lublin, 
BALLROOM – Lublin, LATINO 
– Żabno, MDANCE – Przemyśl, 
NOWY STYL – Bielsko-Biała, Im-
puls Warszawa. Zarówno pary jak 
i  soliści zaprezentowali umiejęt-
ności w  tańcach standardowych 
i latynoamerykańskich w kilkuna-
stu kategoriach podzielonych ze 
wzglądu na wiek i klasę taneczną. 
Podczas imprezy zaprezentowali się 
także lokalni rękodzielnicy: p.Kazi-
miera Zagroba z Cmolasu – ikony, 
p. Małgorzata Marut z Hadykówki 
– krasnale, p. Irina Shepselei – rat-
tanowe doniczki. Ośrodek Wypo-
czynku i  Rekreacji w  Cmolasie 
składa podziękowania kadrze 
i  podopiecznym Warsztatów Te-
rapii Zajęciowych za wyjątkowe 
statuetki, które wręczono zwycięz-
com. Organizatorzy kierują słowa 
uznania i ogromne podziękowania 
za zaangażowanie i pomoc dla Kół 
Gospodyń Wiejskich z  Cmolasu, 
Ostrów Tuszowskich i  Trzęsówki, 
które uraczyły zawodników i kibi-
ców przepysznymi ciastami, kawą 

oraz innymi lokalnymi smakołyka-
mi. 

Impreza finansowana była 
ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach realizacji operacji pt. 
„Przygotowanie i  realizacja zadań 
promujących Gminę Cmolas jako 
miejsce warte odwiedzenia oraz 
aktywizacja lokalnej społeczności 
w ramach zaplanowanych wydarzeń 
i  imprez” w  ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW 2014-2020. 

CMOLAS Festiwal Tańca Lasovia
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Program Inwestycji Strategicz-
nych dedykowany jest dla jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz 
związków jednostek samorządu 
terytorialnego. Bezzwrotne dofi-
nansowanie inwestycji publicznych 
przyspieszy rozwój wszystkich sa-
morządów. W  drugiej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych: 
Polski Ład Gmina Cmolas otrzy-
mała 11 147 000 zł dofinansowania 
na inwestycje: 
1) Modernizacja infrastruktu-

ry drogowej na terenie Gmi-
ny Cmolas – dofinansowanie 
w kwocie: 4 940 000, 00 PLN. 
W ramach realizacji inwestycji 
zaplanowano do wykonania 
następujące zadania inwesty-
cyjne:

• Przebudowa drogi gminnej Ja-
godnik – Kapłonka – Cmolas 
od km 0+000 do km 0+608,00 
wraz z budową chodnika o na-
wierzchni z  kostki brukowej 
z  lewej strony na odcinku od 
0+000 – 0+338,80. Zakres rze-
czowy obejmuje wykonanie od-
wodnienia, zabezpieczenie sieci 
elektroenergetycznej, ułożenie 
nowej nawierzchni bitumicznej 
oraz wykonaniu pobocza z kru-
szywa łamanego.

• Przebudowa drogi na osiedlu 
Pańskie Pola w  miejscowości 
Cmolas, która będzie polegała 
na wykonaniu odwodnienia, 
zabezpieczeniu sieci elektro-
energetycznej, wzmocnieniu 
podbudowy i  ułożeniu na-
wierzchni bitumicznej oraz 
wykonaniu obustronnego 
chodnika z kostki brukowej na 
podbudowie z kruszywa łama-
nego. Łączna długość drogi wy-
nosi 334m. 

• Przebudowa drogi do stadionu 
w Cmolasie wraz z budową par-

kingu dla samochodów osobo-
wych. Zakres rzeczowy zadania 
obejmuje wykonanie kanaliza-
cji deszczowej, zabezpieczenie 
sieci teletechnicznej, wykona-
niu podbudowy z  kruszywa 
oraz nawierzchni bitumicz-
nej oraz w  części nawierzchni 
z  kostki brukowej z  uwagi na 
występującą sieć energetyczną 
i wodociągową.

• Budowa ciągu pieszo-jezdnego 
w miejscowości Cmolas polega-
jąca na wykonaniu podbudowy 
z kruszywa łamanego, ułożeniu 
nawierzchni bitumicznej oraz 
chodnika z  kostki brukowej 
na odcinku o  długości około 
285 m i kanalizacji deszczowej.

• Przebudowa drogi gminnej Pod-
południe – Koczubaj w miejsco-
wości Trzęsówka na długości 
ok. 563 m, polegająca na prze-
budowie i  zabezpieczeniu sie-
ci gazowej, budowie kanału 
technologicznego, wykonaniu 
odwodnienia, wzmocnieniu 
podbudowy, ułożeniu na-
wierzchni bitumicznej oraz wy-
konaniu pobocza z kruszywa.

• Przebudowa drogi gminnej 
Trzęsówka przez wieś na od-
cinku od km 0+000 do km 
0+999,82. Przebudowa bę-
dzie polegała na ułożeniu na-

wierzchni bitumicznej oraz 
wykonaniu obustronnego po-
bocza o szerokości 0,75 m. Ze 
względu na odcinkowe zwęże-
nie pasa drogowego na odcinku 
od 0+030,15 do km 0+068,44 
będą występować miejsco-
we przewężania drogi a  także 
w odcinku od 0+009,23 do km 
0+094,15 występować będzie 
pobocze o zmiennej szerokości. 
Również przewidziano przebu-
dowę sieci gazowej oraz sieci 
teletechnicznej.

• Przebudowa drogi gminnej 
Trzęsówka – Ostrowy Tuszow-
skie polegająca na przebudowie 
sieci gazowej, wykonaniu kana-
łu technologicznego, wzmoc-
nieniu podbudowy, ułożeniu 
nawierzchni bitumicznej oraz 
wykonaniu pobocza z kruszy-
wa. Całkowita długość drogi 
wynosi ok. 2,4 km.

• Przebudowa drogi gminnej To-
porów – Fraszki w  km 0+000 
do km 0+511 polegająca na 
wzmocnieniu podbudowy, uło-
żeniu nawierzchni bitumicznej 
o  szerokości 3,5m oraz wy-
konaniu pobocza z  kruszywa 
o szerokości 0,75m. W ramach 
zadania zostanie wykonanie 
odmulenie i  remont istnieją-
cych przepustów.

GMINA CMOLAS

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
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• Budowa parkingu dla samo-
chodów osobowych przy drodze 
powiatowej w  Ostrowach Tu-
szowskich polegająca na wy-
konaniu zabezpieczenia sieci 
teletechnicznej, wykonaniu 
kanalizacji deszczowej i  prze-
pustów, podbudowy z kruszy-
wa oraz nawierzchni z  kostki 
brukowej. 

2) Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej na terenie Gmi-
ny Cmolas – dofinansowanie 
w kwocie: 4 947 000, 00 PLN. 
W ramach realizacji inwestycji 
zaplanowano do wykonania 
następujące prace:

• Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej w Hadykówce, która będzie 
polegała na dobudowie do ist-
niejącego budynku szkoły: łącz-
nika, sali o funkcji świetlicy, sali 
lekcyjnej, gabinetu oraz koryta-
rza, ponadto cześć istniejącego 
budynku szkoły zostanie prze-
budowana w  celu wykonania 
sanitariatów. W ramach rozbu-
dowy szkoły zaplanowano do 
wykonania przebudowę przy-
łącza wodociągowego i  gazo-
wego oraz wykonanie w części 
dobudowanej szkoły instalacji 
wod.-kan. i c.c.w. oraz instalacji 
c.o. i wentylacji mechanicznej, 
a  także wewnętrznej instalacji 
gazowej,

• Remont, przebudowa oraz bu-
dowa infrastruktury technicz-

nej przy obiektach szkolnych 
w Cmolasie, która polegać bę-
dzie na wymianie istniejących 
nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej oraz bitumicznej na 
nową nawierzchnię z  kostki 
brukowej, korektą łuków na-
jazdowych oraz komunikacji 
w  zakresie poszerzenia miejsc 
postojowych oraz drogi ma-
newrowej, a  także budowie 
chodnika z  kostki brukowej. 
W  ramach realizacji zadania 
zostanie również wykonane 
nowe ogrodzenie obiektów 
szkolnych i wymiana oświetle-
nia zewnętrznego.

• Remont instalacji oświetlenia 
i gniazd wtyczkowych w Szkole 
Podstawowej w Cmolasie w za-
kresie instalacji elektrycznych, 
który polegać będzie na de-
montażu istniejącej instalacji 
oraz wykonaniu nowych insta-
lacji elektrycznych.

3) Rozbudowa budynku Krytej 
pływalni w  Cmolasie z  prze-
znaczeniem na siłownię we-
wnętrzną – dofinansowanie 
w kwocie: 1 260 000, 00 PLN. 

• W ramach realizacji inwesty-
cji zaplanowano do wykona-
nia rozbudowę część budynku 
Krytej pływalni w  Cmolasie 
z  przeznaczeniem na utwo-
rzenie siłowni wewnętrznej. 
Będzie to budynek dwukon-
dygnacyjny, przy czym piętro 

to zagospodarowane poddasze 
doświetlone oknami dachowy-
mi. Dolna kondygnacja – 3/4 
powierzchni to siłownia z wy-
dzielonymi strefami, ze sprzę-
tem treningowym do ćwiczeń 
aerobowych i  strefą „siłową” 
wraz z wyposażeniem w urzą-
dzenia do ćwiczeń. Na parterze 
umiejscowiona będzie szatnia 
ogólna na odzież wierzchnią, 
toalety, przebieralnie z  szaf-
kami i prysznicami dla kobiet 
i  mężczyzn. Górna kondy-
gnacja – zaplanowano do wy-
konania większą salę fitness 
z lustrami oraz drabinkami na 
ścianie, a  także przebieralnie 
i toalety. Zaplanowano również 
pomieszczenie magazynowe na 
sprzęt, środki czystości oraz po-
mieszczenia z przeznaczeniem 
na – gabinet masażu, salon ko-
smetyczny lub pomieszczenie 
dla personelu.

• Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych ma na celu zwiększenie 
skali inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne dofinanso-
wanie inwestycji realizowanych 
przez Jednostki Samorządu 
Terytorialnego. Program reali-
zowany jest poprzez promesy 
inwestycyjne udzielane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go.
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Na początku czerwca oddano do 
użytku wielofunkcyjne boisko spor-
towe o nawierzchni poliuretanowej 
dla dzieci i młodzieży uczęszczają-
cej do Szkoły Podstawowej w Ha-
dykówce. Całkowita powierzchnia 
boiska wynosi 448m². Wykonano 
boisko do koszykówki o  wymia-
rach 26m na 14m, które zostało 
wyposażone w dwa zestawy do ko-
szykówki montowane na zewnątrz 
boiska, jednosłupowe o  wysięgu 
ramienia 1,2 m – 1,5m mocowane 
na stałe do podłoża. W skład jedne-
go zestawu wchodzi: obręcz do ko-
szykówki, siatka łańcuchowa oraz 
tablica epoksydowa. Natomiast 
boisko do siatkówki o wymiarach 
18m na 9m zostało wyposażone 
w  dwa słupki do siatkówki alum-
iniowe profesjonalne z  naciągiem 
wewnętrznym blokowanym, siatka 
o wymiarach 9,5m x 1,0m. Słupki 
do montażu siatki zamontowane 
w  sposób umożlwiający ich łatwy 
demontaż. Boisko zostanie wzbo-
gacone o wielobarwne linie, które 
będą wyznaczały strefy poszczegól-
nych boisk. Na obrzeżach boiska 
wielofunkcyjnego został wykona-
ny krawężnik wraz z  ażurowymi 
przerwami w  celu umożliwienia 
odpływu wody. Cały teren boiska 
został dodatkowo zabezpieczony 
4,5-metrowym ogrodzeniem z siat-
ki (piłkochwytów) tak, aby gra była 
bezpieczna i nie przeszkadzała oto-
czeniu, ale jednocześnie, aby móc 
z nowej infrastruktury swobodnie 
korzystać. Ponadto teren wokół bo-

iska a także dojście do boiska zosta-
ło utwardzone kostka brukową.

Mamy nadzieję, że, będzie to na 
pewno wspaniały prezent dla dzieci 
i młodzieży z Hadykówki i okolic. 
Kompleks ten stworzy przyjazne 
miejsce do spędzania wolnego cza-
su zarówno dla dzieci i młodzieży, 
jak i  całej społeczności lokalnej. 
Należy podkreślić, że realizacja 
inwestycji jest możliwa m.in. dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu 
w wysokości 50% ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
Ministra Sportu i Turystyki pocho-
dzących z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Programu 
Sportowa Polska –Program Rozwo-
ju Lokalnej Infrastruktury Sporto-
wej – Edycja 2021. 

Koszty inwestycji to 237 914,71 
zł. Termin realizacji inwestycji: 10 
marca – 31 maja 2022r.

Warto również wspomnieć 
o  trwającej budowie sali gim-
nastycznej w  Jagodniku. Czy-
telnicy Panoramy na bieżąco są 
informowani o postępach w trwa-

jąc pracach budowlanych. Na dzień 
dzisiejszy możemy obserwować ro-
snące mury budynku, co widać na 
załączonych fotografiach. Tak, więc 
zostały wykonane mury do samego 
stropu, a  także sfinalizowano już 
etap prac związany z  instalacjami 
sanitarnymi. Oddanie do użytku 
obiektu sportowego planowane 
jest na drugą połowę 2023 roku. 
Obiekt sportowy z zapleczem roz-
wiąże problem braku zadowalają-
cych warunków do ćwiczeń. Jest 
to szczególnie istotne w  okresie 
jesienno-zimowym, gdy ograni-
czone jest korzystanie z zewnętrz-
nych obiektów sportowych. Dzięki 
nowej sali gimnastycznej oraz wy-
posażeniu jej w nowoczesny sprzęt 
sportowy uczniowie szkoły zyskają 
wspaniałe miejsce na rozwój ak-
tywności i  sprawności fizycznej 
w  ramach lekcji wychowania fi-
zycznego. Obiekt z pewnością bę-
dzie również wykorzystywany na 
spotkania czy uroczystości szkolne 
lub środowiskowe. 

UG Cmolas

HADYKÓWKA / 
JAGODNIK

Nowe boisko wielofunkcyjne 
w Hadykówce
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Z satysfakcją informujemy 
Czytelników, że zakończyła się 
prowadzona w  cyklu dwuetapo-
wym modernizacja drogi Cmolas 
– Zakościele – Stary Gościniec. 
Przypominamy, iż pierwszy odci-
nek drogi był realizowany od lipca 
do listopada 2021r. Na tym etapie 
prac wykonano nową nawierzch-
nię z kostki brukowej na długości 
656m. Koszt 1 etapu prac wyniósł 
447 118 zł. Kolejna część drogi 
została oddana do użytku już po-
czątkiem czerwca. Koszt 2 etapu 
wyniósł 720 000, 00 zł i obejmował 
swoim zakresem powstanie szlaku 
o długości 815 m, na którym rów-
nież kontynuowano nawierzchnię 

z kostki brukowej. Zakres rzeczowy 
obejmował: zruszenie istniejącej 
nawierzchni tłuczniowej w celu po-
łączenia z podbudową z kruszywa 
łamanego frakcji 0-31,5mm, wy-
konanie studzienek ulicznych, uło-
żenie krawężników drogowych na 
ławie betonowych, ułożenie war-
stwy podbudowy z zagęszczeniem 
mechanicznym i  profilowaniem, 
ułożenie nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowe 
gr. 4cm. 

Nowy trakt komunikacyjny 
o łącznej długości ok. 1,47km słu-
ży nie tylko do przemierzania dro-
gi samochodem, ale również stało 
się to miejsce chętnie użytkowane 
przez spacerujących mieszkańców. 
Dzięki odpowiednim parametrom 
nowej drogi zwiększy się płynność 
oraz komfort i  bezpieczeństwo 
ruchu. Jesteśmy przekonani, że 

mieszkańcy są zadowoleni z wyko-
nanej inwestycji. 

Również stadion sportowy znaj-
dujący się przy Szkole Podstawowej 
w Cmolasie wzbogacił się o nowe 
oświetlenie. Korzystający z boiska 
mogą użytkować obiekt sportowy 
również w godzinach wieczornych, 
kiedy dobrą widoczność zapewni 
światło rozbłyskujące się z nowych 
masztów oświetleniowych, na któ-
rych zostało zamontowane łącznie 
22 sztuk opraw. Koszt inwestycji to 
147 332,97 zł. 

Nowe oświetlenie przyczyni się 
do komfortu oraz bezpieczeństwa 
uczestników, równocześnie wpły-
nie na aktywizację lokalnych spo-
łeczności i  zachęci do uprawiania 
sportu, zwłaszcza dzieci i młodzież 
również w porach wieczornych. 

UG Cmolas

CMOLAS Mamy to! Realizacja inwestycji 
zakończona
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Wójt Gminy Cmolas uprzejmie 
informuje, w dniach 28.06.2022r. 
do 25.07.2022r. trwa akcja in-
formacyjna dotycząca budowy 
obwodnicy Kolbuszowej w ciągu 
drogi krajowej nr 9. 

W związku z  powyższym 
w dniu 12 lipca 2022r. na Stadionie 
Miejskim w Kolbuszowej przy ulicy 
Wolskiej 2 o godz. 1600 odbędzie się 
spotkanie informacyjne dotyczące 
projektowanej obwodnicy Miasta 
Kolbuszowa. 

Prace projektowe prowadzone 
są dla czterech wariantów przebie-
gu obwodnicy wyłonionych na eta-
pie Studium Korytarzowego. Są to 
warianty nr 2, 3, 4 i 9.

Początek Wariantu 2 (stro-
na wschodnia) zlokalizowany 
jest pobliżu granicy gmin Cmolas 
i Kolbuszowa na istniejącej drodze 
krajowej nr 9, gdzie na połączeniu 
z  istniejącą drogą zaprojektowano 
skrzyżowanie SR-1 umożliwiające 
wjazd do miasta od strony północ-
nej. Na początkowym odcinku trasa 
przekracza kolejno rzekę Przyrwa 
oraz linię kolejową nr  71 Ocice – 
Rzeszów, po czym biegnie w  kie-
runku południowo-wschodnim. 
Na połączeniu z drogą wojewódz-
ką nr  875 Mielec – Kolbuszowa 
– Sokołów Młp. zaprojektowano 
skrzyżowanie SR-2, a kolejne skrzy-
żowanie SR-3 z  drogą powiatową 
nr  DP3101R Kolbuszowa – We-
rynia – Dzikowiec. Dalej droga 
biegnie w  kierunku południowo 
wschodnim do miejscowości Wi-
dełka, gdzie zaprojektowano koniec 
obwodnicy na skrzyżowaniu SR-4 
z drogą krajową nr 9 oraz drogą po-
wiatową nr 1213R. Skrzyżowanie to 
umożliwi wjazd do miasta od stro-
ny południowej. W wariancie tym 
przewidziano przebudowę dróg 
powiatowych nr DP1218R Kolbu-
szowa – Kopcie oraz DP1216R Kol-
buszowa Górna – Kłapówka, które 
poprowadzone zostaną nad lub pod 

obwodnicą. W  km 7+624 planuje 
się budowę przejazdu gospodar-
czego umożliwiającego połączenie 
komunikacyjne obszarów położo-
nych po obu stronach obwodnicy. 
Długość obwodnicy w tym warian-
cie wynosi 13,4 km, w tym przez 
teren gminy Cmolas przebiega na 
długości 0,4 km. Ponadto na tere-
nie gminy Cmolas projektowane 
jest skrzyżowanie SR-1.

Początek Wariantu 3 (strona 
wschodnia) zlokalizowany jest 
w  miejscowości Kolbuszowa Dol-
na, na istniejącej drodze krajowej 
nr 9, gdzie na połączeniu z istnie-
jącą drogą zaprojektowano skrzy-
żowanie SR-1 umożliwiające wjazd 
do miasta od strony północnej. 
Trasa prowadzona jest w  kierun-
ku południowo-wschodnim prze-
biegając nad linią kolejową nr  71 
Ocice – Rzeszów. Na połączeniu 
z drogą wojewódzką nr 875 Mielec 
– Kolbuszowa – Sokołów Młp. za-
projektowano skrzyżowanie SR-2, 
a kolejne skrzyżowanie SR-3 z dro-
gą powiatową nr DP3101R Kolbu-
szowa – Werynia – Dzikowiec. Na 
końcowym odcinku droga po raz 
kolejny przebiega nad linią kolejo-
wą po czym włącza się do istniejącej 
drogi krajowej nr 9 w miejscowości 
Kupno w okolicy stacji paliw oraz 
firmy Wienerberger Ceramika Bu-
dowlana na skrzyżowaniu SR-4. 
Umożliwi ono wjazd do miasta od 
strony południowej. W  wariancie 
tym przewidziano przebudowę dróg 
powiatowych nr  DP1218R Kol-
buszowa – Kopcie oraz DP1216R 
Kolbuszowa Górna – Kłapówka, 
które poprowadzone zostaną nad/
pod obwodnicą oraz m.in. drogi 
gminnej nr DG104046R, która zo-
stanie włączona do skrzyżowania 
SR-4. Długość obwodnicy w  tym 
wariancie wynosi 9,4 km i w cało-
ści przebiega w granicach gminy 
Kolbuszowa.

Początek Wariantu 4 (strona 
wschodnia) zlokalizowany jest 
w  gminie Cmolas na istniejącej 
drodze krajowej nr  9, gdzie na 
połączeniu z  istniejącą drogą za-
projektowano skrzyżowanie SR-1 
umożliwiające wjazd do miasta 
od strony północnej. Na począt-
kowym odcinku trasa przekracza 
kolejno linię kolejową nr 71 Ocice 
– Rzeszów, a następnie rzekę Przy-
rwa po czym biegnie w  kierunku 
południowo-wschodnim. Na połą-
czeniu z drogą wojewódzką nr 875 
Mielec – Kolbuszowa – Sokołów 
Młp. zaprojektowano skrzyżowanie 
SR-2, a kolejne skrzyżowanie SR-3 
z  drogą powiatową nr  DP3101R 
Kolbuszowa – Werynia – Dziko-
wiec. Dalej droga biegnie w  kie-
runku południowo wschodnim 
do granicy miejscowości Widełka 
i  Kupno, gdzie zaprojektowano 
koniec obwodnicy na skrzyżo-
waniu SR-4 z drogą krajową nr 9. 
Skrzyżowanie to umożliwi wjazd 
do miasta od strony południowej. 
W  wariancie tym przewidziano 
przebudowę dróg powiatowych 
nr DP1218R Kolbuszowa – Kopcie 
oraz DP1216R Kolbuszowa Górna 
– Kłapówka, które poprowadzone 
zostaną nad lub pod obwodnicą. 
W  km 8+324 planuje się budowę 
przejazdu gospodarczego umożli-
wiającego połączenie komunika-
cyjne obszarów położonych po obu 
stronach obwodnicy. Długość ob-
wodnicy w  tym wariancie wynosi 
12,7 km, w tym przez teren gmi-
ny Cmolas przebiega na długości 
1,2 km. Ponadto na terenie gminy 
Cmolas projektowane jest skrzy-
żowania SR-1.

Początek wariantu 9 (strona 
zachodnia) zlokalizowany jest 
w  miejscowości Cmolas, w  gmi-
nie Cmolas, gdzie na połączeniu 
z istniejącą drogą krajową nr 9 za-
projektowano skrzyżowanie SR-1 

GMINA CMOLAS Budowa obwodnicy Kolbuszowej 
w ciągu drogi krajowej nr 9
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umożliwiające wjazd do miasta od 
strony północnej. Na połączeniu 
z drogą wojewódzką nr 875 Mielec 
– Kolbuszowa – Sokołów Młp. za-
projektowano skrzyżowanie SR-2, 
kolejne skrzyżowania SR-3 z  dro-
gą powiatową nr DP1176R Tuszy-
na – Niwiska – Kolbuszowa oraz 
SR – 4 drogą wojewódzką nr  987 
Kolbuszowa – Sędziszów Młp. Ob-
wodnica przebiega nad licznymi 
ciekami wodnymi min. Dąbrówka, 
Świerczówka, Izdebnik, Nil nad 
którymi zaprojektowano obiek-
ty mostowe. Droga prowadzona 
jest za zachodnią granicą miasta 
w  znacznym oddaleniu od niej 
w  kierunku południowo zachod-
nim, a swój koniec ma na istniejącej 
drodze krajowej nr 9 w miejscowo-
ści Kupno za stacją paliw oraz firmą 
Wienerberger Ceramika Budowla-
na na skrzyżowaniu SR – 5, które 
umożliwi wjazd do miasta od stro-
ny południowej. W wariancie tym 
przewidziano przebudowę drogi 
powiatowej nr  DP1226R Cmolas 
– Świerczów oraz dróg gminnych 
kolidujących z  projektowaną dro-
gą, które poprowadzone zostaną 
nad lub pod obwodnicą. Długość 
obwodnicy w  tym wariancie wy-
nosi 17,4 km, w tym przez teren 
gminy Cmolas przebiega na dłu-

gości 3,3 km. Ponadto na terenie 
gminy Kolbuszowa projektowane 
są skrzyżowania SR-2, SR-3, SR-4 
oraz SR-5.

Wariant nr 9 przecina Dąbrów-
kę na dwie połowy przechodząc 
przez bardzo cenne przyrodniczo 
tereny w  tym piękne lasy Nadle-
śnictwa Kolbuszowa w miejscowo-
ści Świerczów.

Zainteresowane strony mogą 
również zapoznać się z  rozwiąza-
niami poszczególnych wariantów 
obwodnicy, dla których materiały 
projektowe zostaną udostępnione 
w Urzędzie Gminy Cmolas od dnia 
28.06.2022r. oraz na stronie inter-
netowej: https://www.gov.pl/web/
gddkia-rzeszow/akcja -informa-
cyjna---obwodnica-kolbuszowej

Głos każdego mieszkańca 
w tym względzie ma znaczenie dla-
tego wypełnijmy formularz opinii 
i dostarczmy go do Urzędu Gminy 
w  Cmolasie do dnia 25.07.2022r. 
bądź w sposób określony w formu-
larzu opinii. Można także formu-
larz wypełnić w  Urzędzie Gminy 
Cmolas. Wszystkich wyjaśnień 
w  tej kwestii udzieli Sekretarz 
Gminy Cmolas – Pan Marian Po-
słuszny tel. 17 2837067 w. 24 lub 
605 281 411.
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Zasady prowadzenia, zakładania, 
zawartości ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów określa art. 47a ustawy 
Prawo geodezyjne i  kartograficzne, 
oraz Rozporządzenie Ministra Roz-
woju, Pracy i Technologii w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adre-
sów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 
ustawy o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gmi-
ny należy podejmowanie uchwał 
w sprawach przebiegu oraz nadania 
nazw ulic i  placów będących dro-
gami publicznymi, lub nazw dróg 
wewnętrznych w  rozumieniu art.8 
ust.1 ustawy o drogach publicznych. 
Jeżeli rada gminy nadaje nazwę ulicy 
drodze będącą własnością gminy po-
wiatu lub województwa jest w swojej 
decyzji autonomiczna. W  przypad-
ku nadania nazwy ulicy drodze 
prywatnej, niezbędna jest zgoda na 
określoną nazwę wszystkich współ-
właścicieli danej działki drogowej, 
poprzez wyrażenie pisemnej zgody, 
zgodnie z art. 8 ust.1a ustawy o dro-
gach publicznych.

Jeżeli współwłaściciele drogi 
prywatnej nie osiągną zgody, co do 
nazwy swojej ulicy, względnie pro-
ponowana nazwa jest niestosowna, 
która może powodować konflikty 
społeczne, rada gminy ma możli-
wość nie nadawania nazwy drodze 
prywatnej. W takiej sytuacji budyn-
ki położone przy tej drodze zostaną 
przyporządkowane do najbliższej 
ulicy.

Propozycja nadania nazw dro-
gom gminnym była konsultowana na 
zebraniach wiejskich sołectw Cmolas 
i  Dąbrówka, które w  zdecydowanej 
większości uczestników zebrania 
wyraziły zgodę na wprowadzenia 
nazw, podejmując stosowne uchwa-
ły. Na podstawie uchwał zebrań wiej-
skich Rada Gminy podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do zaprojektowania 

przebiegu ulic z wykonaniem prze-
numerowania numeracji adresowej 
nieruchomości, zabezpieczając na 
ten cel środki finansowe.

Wójt Gminy wykonując zapisy 
uchwały Rady Gminy zobowiązany 
został do wykonania następujących 
zadań związanych z realizacją przed-
sięwzięcia:
1) Zlecenie wykonania projektu 

mapowego z przebiegiem ulic dla 
potrzeb nazwania ulic, w którym 
wskazane będą konkretne drogi, 
oraz zawarte propozycje nazwy 
ulic. Przy realizacji przedmioto-
wego przedsięwzięcia, a  przede 
wszystkim przy propozycjach 
nazw ulic, niezbędna będzie 
wzajemna współpraca radnych 
Gminy miejscowości Cmolas, 
sołtysów sołectw Cmolasu i Dą-
brówki, Rad Sołeckich Cmolasu 
i  Dąbrówki, mieszkańców, pra-
cowników Urzędu Gminy.

2)  Propozycje zawarte w dokumen-
tacji z przebiegiem i nazwą ulic 
będą poddawane konsultacjom 
z  mieszkańcami. Mieszkańcy 
mogą w ich trakcie zgłaszać swo-
je uwagi lub proponować zmiany 
w nazwach ulic. Dlatego też prosi 
się mieszkańców o wzięcie udzia-
łu w konsultacjach które odbędą 
się w drugiej połowie lipca br. 

3)  Rozpatrzenie uwag zgłoszonych 
w  trakcie konsultacji z  miesz-
kańcami oraz przygotowanie 
projektu uchwały w sprawie na-
dania nazw ulic.

4) Przygotowanie uchwały do 
podjęcia przez Radę Gminy. 
W  uchwale zostanie ustalona 
późniejsza data, od której będą 
obowiązywały wprowadzone 
nazwy ulic.

5) Dokonanie przenumerowania 
nieruchomości. Dla niezabudo-
wanych działek należy zapro-

jektować numery planowane dla 
budynków, które mogą powstać 
w przyszłości, zgodnie z Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz decyzjach 
o Warunkach Zabudowy.

6) Zawiadomienie mieszkańców, 
informujące o  nadaniu nazwy 
ulicy oraz o numerach nadanym 
poszczególnym budynkom. Oso-
bom zameldowanym na pobyt 
stały lub czasowy doręczane są 
zaświadczenia zmianie adresu 
zameldowania z dotychczasowe-
go na nowy, zawierający nazwę 
ulicy i numer domu. Na podsta-
wie tego zaświadczenia można 
będzie udokumentować aktual-
ny adres zameldowania, a także 
dokonać aktualizacji danych ad-
resowych w różnych instytucjach 
oraz zmienić niektóre dokumen-
ty.

7) Tabliczki z  numerami porząd-
kowymi budynków. Po zmianie 
numerów powinna nastąpić wy-
miana tabliczek z numerami po-
rządkowymi na domach. 

Formalności dla mieszkańców po 
przenumerowaniu bazy adresowej 

nieruchomości:
1) Tabliczka z numerem porządko-

wym na dom lub ogrodzenie.
2) Zestawienie nowych adresów bę-

dzie wysyłane z urzędu do:
 – zakładu energetycznego,
 – zakładu gazowniczego,
 – Urzędu Statystycznego,
 – Urzędu Skarbowego w  Kolbu-

szowej,
 – Starostwa Powiatowego w  Kol-

buszowej (ewidencja gruntów 
i budynków),

 – Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Mielcu

 – Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego,

 – Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacja w sprawie proponowanego zaprojektowania 
przebiegu ulic z wykonaniem przenumerowania numeracji 

adresowej nieruchomości w miejscowości Cmolas
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3) Mieszkańcy sami muszą zaktualizo-
wać dane w:

 – bankach,
 – CEIDG – działalność gospodarcza,
 – miejscach pracy,
 – szkołach, uczelniach,
 – innych podmiotach.

Przy wyborze nazw ulic zasadnym jest 
kierować się zasadami:

1) Nazwy powinny odnosić się do kon-
kretnej cechy jaką wyróżnia się uli-
ca. Może to być tradycyjna nazwa 
geograficzna (np. nazwa przysiół-
ka, części wsi, pól), patronimiczna 
(związana z  osoba zasłużoną dla 
społeczności lokalnej lub narodu), 
nazwa kierunkowa (określająca kie-
runek, miejscowość gdzie prowadzi 
ulica), historyczna (odnosząca się do 
wydarzeń, postaci, miejsc, związa-
nych z danym miejscem). Powinno 
się unikać nazw obcych danej kultu-
rze i miejscu.

2) Ulice na zwartych osiedlach – mogą 
mieć nazwy typowe (np. Malowni-
cza, Słoneczna, itp.), winny jednak 
charakteryzować się spójnością nazw 
w  celu łatwiejszego zlokalizowania 
danej ulicy, np.( Jodłowa, Świerkowa, 
itp.), w bliskim sąsiedztwie.

3) Nazwy należy podawać zgodnie z za-
sadami języka polskiego.

4) Nazwy patronimiczne powinny za-
wierać imię i nazwisko patrona. Za 
patronów ulic nie można przyjmo-
wać osób żyjących, lub osób kontro-
wersyjnych.

5) Nazwy nie mogą być trudne w  co-
dziennym użyciu (np. nazwy wielo-
wyrazowe, obco brzmiące).

6) Nazwy nie mogą mieć charakteru 
ośmieszającego lub poniżającego.

7) Nie można nadawać nazw osiedlom.
Wszystkie zadania techniczne 

związane z  realizacja planowanego 
przedsięwzięcia, w  tym zasilenie bazy 
Państwowego Rejestru Granic, (migra-
cja opracowania do Aplikacji Ewidencji 
Miejscowości Ulic i Adresów, wraz z nu-
meracją TERYT) konfiguracja systemu 
Informacji Przestrzennej gminy należą 
do Wykonawcy i Urzędu Gminy.

 Więcej informacji na stronie interne-
towej www.cmolas.pl

PROPOZYCJA NAZW ULIC MIEJSCOWOŚĆ CMOLAS
Dotychczasowy przebieg Propozycja

1. Od Krzyżówek do Trzęsówki Marszałkowska 
2. Cmolas od Krzyżówek do Porąb Dymarskich Leżajska 
3. Droga Zakładowa koło Ujęcia Źródlana 
4. Droga Krajowa od Zarębek do Krzyżówek Rzeszowska 
5. Droga Krajowa od Krzyżówek do Hadykówki Warszawska 
6. Jagodnik Cmolaski Graniczna 
7. Pańskie Pola Pańska 
8. Od Hadykówki do Leśniczówki Kopalniana 
9. Droga koło Konotopy Porębska 

10. Przez Wieś Krzywa 
11. Cmolas – Pogorzałki Pogorzałki 

12. 
Droga na Oczyszczalnię i PSZOK i 
Krzywa Droga 

Komunalna 

13. Cmolas Świerczów Mielecka 
14. Dąbrówka Trzęsówka Leśna 
15. Osiedle Dąbrówka Osiedlowa 
16. Osiedle Dąbrówka Ogrodowa 

17. 
Dąbrówka Księża – odnoga drogi w kierunku 
Trzęsówki 

Dąbrówki 

18. Dąbrówka Dubas Kolbuszowska 
19. Trzęsówka Cmolas Gajowa 
20. Droga Serwisowa Serwisowa 

21. Droga po zachodniej stronie Kościoła 
Księdza Wojciecha Bo-
rowiusza 

22. Droga Księża Księża 
23. Droga do szklarni Warzywna 
24. Stary Gościniec Zakościele 
25. Droga Powiatowa do Jagodnika Senatorska 
26. Cmolas Kapłonka Jagodowa 
27. - - 
28. Koło Szkoły Szkolna 

29. Droga Główna Osiedle za Starym Kościółkiem 
Księdza Stanisława 
Jagły 

30. Droga obok numeru 280 Modrzewiowa 
31. Osiedle za Bankiem Bankowa 
32. Osiedle za Torami Kolejowa 
33. Osiedle Pańskie Pola Prosta 
34. Osiedle Pańskie Pola Poprzeczna 
35. - - 
36. Osiedle Pańskie Pola Krótka 
37. Osiedle Pańskie Pola Zbożowa 
38. Osiedle Pańskie Pola Pszenna 
39. Osiedle Pańskie Pola Żytnia 
40. Osiedle Pańskie Pola Kwiatowa 
41. Droga koło Hali Sportowej Sportowa 
42. Jagodnik Cmolaski Kresowa 
43. Droga obok banku Dębowa 
44. Droga obok byłego grabarza Brzozowa 
45. Droga koło Pana Wójta Miła 
46. Osiedle Zakościele Droga Jagodnik Tulipanowa 
47. Osiedle Zakościele Jaśminowa 
48. Osiedle Zakościele Astrowa 
49. Osiedle Zakościele Piękna 
50. Osiedle Zakościele Liliowa 
51. Osiedle Zakościele Stadionowa 
52. Droga koło Domu Weselnego Dąbrówka Wesoła 
53. Osiedle za Starym Kościółkiem Zacisze 
54. Droga koło byłego sołtysa Polna 
55. Głęboka Głęboka 
56. Ścieżki Plebańska 
57. Osiedle Zakościele Cicha 
58. Osiedle za Starym Kościółkiem Zaułek 
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CMOLAS

„Umiem pływać” w Ośrodku 
Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie

Podkarpacki Mistrz Pływania ze Szkoły 
w Cmolasie

CMOLAS

Uprzejmie informujemy iż od 
1 lipca 2022 OWiR w Cmolasie re-
alizuje PROJEKT POWSZECHNEJ 
NAUKI PŁYWANIA pod nazwą 
„UMIEM PŁYWAĆ” – dofinanso-
wanego ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach dzia-
łania „Wspieranie przedsięwzięć 
w  zakresie upowszechniania spor-
tu dzieci i młodzieży”.

Projekt powszechnej nauki pły-

wania „Umiem Pływać” jest adreso-
wany do uczniów klas I – III szkół 
podstawowych w całej Polsce. Za-
kłada systematyczny i powszechny 
udział dzieci w  zajęciach sporto-
wych, których głównym celem 
jest upowszechnianie aktywności 
fizycznej oraz nabycie podstawo-
wych umiejętności pływania. Na 
pływalni krytej w  Cmolasie reali-
zowane będą zajęcia nauki i dosko-
nalenia pływania dla wszystkich 
uczniów klas I-III z terenu Gminy 

Cmolas. W okresie wakacji letnich, 
tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 
przewidziane są zajęcia nauki pły-
wania z instruktorami w wymiarze 
jednej 1,5-tygodniowo wg następu-
jącego planu: 

Dzień tyg/ Godz. LIPIEC – 5, 12, 19, 26, 28; SIERPIEŃ – 2, 9, 18, 23, 30
12:00 – 13:30 SP Cmolas – klasy II
13:30 – 15:00 SP Cmolas – klasy I
15:00 – 16:30 SP Cmolas – Klasa III

Dzień tyg/ Godz. LIPIEC – 6, 13, 20, 27, 29; SIERPIEŃ – 3, 10, 17, 24, 31
8:30 – 10:00 SP Trzęsówka kl I-III

12:00 – 13:30 Ostrowy Tusz. I-III

13:30 – 15:00
SP Poręby D. klasy I-III

SP Hadykówka I-III

15:00 – 16:30
Ostrowy B. I-III

NSP Jagodnik I-III

W dniu 14 czerwca 2022 roku 
na basenie w  Dębicy odbyły się 
ostatnie w tym roku szkolnym Fi-
nały Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w pływaniu. Z całego województwa 
podkarpackiego w drodze elimina-
cji do zawodów finałowych zakwa-
lifikowało się po 12 zawodniczek 
i zawodników w każdym z czterech 
styli pływackich (dowolnego, kla-
sycznego, grzbietowego i motylko-
wego) na dystansie 50 metrów.

W tym zaszczytnym gronie 
znalazł się uczeń Szkoły Podstawo-
wej im. prof. Jana Czekanowskie-
go w  Cmolasie Mikołaj Wójcik. 
Na co dzień zawodnik trenujący 
w  Uczniowskim Klubie Spor-
towym „Fregata” w  Kolbuszo-
wej. Do zawodów przystąpił jako 
główny kandydat do zwycięstwa, 
ponieważ już w półfinałach woje-

wódzkich osiągnął najlepszy rezul-
tat w wyścigu na 50 metrów stylem 
motylkowym. Mikołaj nie zawiódł 
i  w  wyścigu finałowym pokonał 
wszystkich przeciwników uzysku-
jąc czas 28,00 s. Tym samym Mi-
kołaj Wójcik zdobył tytuł Mistrza 

Województwa Podkarpackiego 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pły-
waniu na dystansie 50 metrów sty-
lem motylkowym.

Gratulujemy Mikołajowi i ży-
czymy kolejnych sukcesów w ży-
ciu sportowym i pozasportowym.
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OSTROWY 
BARANOWSKIE

XVII Festiwal Muzyków Ostrowy 
Baranowskie 2022

22 maja, już po raz siedemna-
sty w  Wiejskim Centrum Kultury 
w Ostrowach Baranowskich odbył 
się Festiwal Muzyków Ostrowy Ba-
ranowskie 2022. Organizatorem 
Festiwalu była tutejsza Szkoła Pod-
stawowa. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, tak i teraz, wzięli w nim 
udział utalentowani muzycznie 
uczniowie z terenu gminy Cmolas 
i Niwiska.

Dzięki Festiwalowi mogliśmy 
zasłuchać się w piękno rozbrzmie-
wającej muzyki, wspólnie spotkać 
się i promować młode talenty,

Na Festiwalu zaprezentowało 
się 20 uczniów, w tym 14 solistów 
i 2 zespoły. Mogliśmy usłyszeć takie 
instrumenty jak: pianino, skrzypce, 
gitarę klasyczną, gitarę elektryczną, 
flet poprzeczny, saksofon, dzwonki 
chromatyczne.

Występy młodych artystów oce-
niało profesjonalne jury w składzie: 
Agata Kret, skrzypaczka, kierow-
nik kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca 
Lesianie, Ewa Tyczka, nauczyciel 
muzyki i Adrian Szczurek, organi-
sta, nauczyciel w Szkole Muzycznej 
I Stopnia w  Niwiskach i  Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych 
w Jarosławiu. Po wysłuchaniu pre-
zentacji muzycznych przyznano 
następujące nagrody:

Kategoria zespoły
I miejsce – Zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Trzęsówce

II miejsce – Zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Hadykówce

Kategoria soliści klasy 0-III
I miejsce – Marcel Pleban, SP w Ni-
wiskach
II miejsce – Gabriel Szuban, SP 
w Cmolasie
III miejsce – Zuzanna Macina, SP 
w Ostrowach Baranowskich
Kategoria soliści klasy IV-VI

I miejsce – Róża Leśniak, SP w Hu-
cinie
II miejsce – Tomasz Chmielowiec, 
SP w Siedlance
III miejsce – Aleksander Sudoł, SP 
w Cmolasie
wyróżnienie – Aleksandra Wala-
szek, SP w Siedlance

Kategoria soliści klasy VII-
VIII

I miejsce – Wiktoria Brózda, SP 
w Hadykówce
II miejsce – Julia Pakłos, SP w Ha-
dykówce
III miejsce – Hiacynta, SP w Huci-
nie
Grand Prix – Gabriela Fryc, SP 
w Siedlance

W oczekiwaniu na werdykt, 
uczestnikom i  zaproszonym go-
ściom czas umilał zespół Concordia 
z  Zespołu Szkół Agrotechniczno-
-Ekonomicznych w Weryni.

Swoją obecnością zaszczycili 
nas liczni goście zaproszeni. 

Festiwal to wydarzenie kultu-

ralne, ale także impreza promująca 
lokalne środowisko. Dowolność 
programowa i  wykonawcza stwa-
rza możliwość udziału wszystkim 
dzieciom i  młodzieży zajmującej 
się grą na instrumentach, co daje 
szansę zaistnieć w  szerszym śro-
dowisku. Podziękowania należy 
skierować do nauczycieli i  rodzi-
ców za podjęcie działań mających 
na celu zachęcenie i przygotowanie 
młodych wykonawców do udziału 
w festiwalu.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania publiczności 
festiwalowej za miłą i ciepłą atmos-
ferę oraz wszystkim uczestnikom, 
nauczycielom, dyrektorom szkół, 
instytucjom, rodzicom i  osobom 
wspierającym organizację festiwa-
lu. Szczególne słowa podziękowa-
nia za wsparcie kierujemy do Pana 
Wójta Gminy Cmolas Eugeniusza 
Galka, Pani Haliny Rozmus-Ko-
siorowskiej- Prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Cmolas, Pani 
Edyty Kus- Mokrzyckiej- Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w  Cmolasie. Dziękujemy również 
Paniom z KGW w Ostrowach Ba-
ranowskich, Radzie Rodziców na 
czele z  Panią Elżbietą Witas oraz 
wszystkim tym, którzy zaangażo-
wani byli w przygotowanie festiwa-
lu.

SP Ostrowy Baranowskie
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Zespoły ze wszystkich szkół 
publicznych oraz dwóch niepu-
blicznych z  terenu gminy Cmolas 
wystartowały 12 czerwca – w XVIII 
edycji Gminnego Festiwalu Tańca 
Ostrowy Tuszowskie 2022. Ach, co 
to były za emocje! Kolorowe stroje, 
energiczne rytmy i uśmiechy dzieci 
– to te akcenty, które zostaną w na-
szej pamięci na dłużej!

Występy konkursowe uświetnili 
goście ćwiczący na co dzień w róż-
nych formacjach tanecznych.

Festiwal rozpoczął się przywita-
niem zebranych gości przez Panią 
Dyrektor Danutę Gacek. 

Następnie zaprezentował się 
zespół Mażoretek działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Majdanie Królewskim. Grupę 
od niemal 9 lat prowadzi Pani Ma-
rzena Płaza. Systematyczna praca 
zaowocowała wieloma sukcesami 
zespołu, m. in. miejscami podczas 
ogólnopolskich przeglądów mażo-
retek.

Zmagania zespołów oceniało 
Jury: Pani Marta Nycek – Kaczor, 
choreograf, opiekun grup tanecz-
nych z  SOK w  Cmolasie, Pani 
Marzena Płaza, opiekun grupy 
mażoretek przy GOK w Majdanie 
Królewskim oraz Pani Julia Cyran, 
która tańczy w zespole Rzeszowia-
cy, absolwentka miejscowej szkoły, 
promotorka tańca ludowego.

Rywalizacja zespołów tanecz-
nych z klas O-III rozpoczęła się od 
prezentacji zespołu „Promyczki” ze 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich, które zaprezento-
wały „Taniec ognia” w  składzie: 
Zuzanna Macina, Karolina Kacz-
marska, Lena Czajkowska, Bar-
tosz Paluszek, Konrad Mokrzycki, 
Błażej Szczęch, Sebastian Szczęch, 
Konrad Kusak, Wojciech Szczęch, 
Milena Kwaśnik, Kinga Witas, Ju-
lia Skiba, Julia Macina, Zuzanna 
Chmielowiec. Zespół do występu 

XVIII Festiwal Tańca Gminy Cmolas 
za nami!

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

przygotowała Pani Dyrektor Wie-
sława Dudek. 

Następnie wystąpiła grupa ta-
neczna „Rock Dance” ze Szkoły 

Podstawowej w Hadykówce. Zespół 
wystąpił w  składzie: Julia Durak, 
Amelia Kawalec, Hiacynta Rozmus, 
Izabela Durak, Amelia Książek, 



14

Kwartalnik nr 2/2022

Kinga Mokrzycka, Filip Lubach, Jan 
Miśta. Zespół zatańczył do utworu 
„Jailhouse” Rock Elvisa Presleya. 
Do występu najmłodszych tancerzy 
przygotowały Panie: Urszula Dziu-
ba, Monika Dworak, Monika Ko-
siorowska-Puk i  Pani Dyrektor 
Agnieszka Magda. Szkołę Podsta-
wową w  Ostrowach Tuszowskich 
z  tańcem dyskotekowym repre-
zentował zespół „Starlets”. Grupa 
zatańczyła w  składzie: Wojciech 
Czachor, Szymon Maziarz, Kamila 
Wyparło, Zuzanna Piłat, Milena 
Maciejak, Daria Babiarz, Klaudia 
Flis, Julia Piekarska, Daria Bezaki 
Samanta Pełka. Dzieci zatańczyły 
do utworu Alvaro Solera – „Sofia”. 
Opiekunkami grupy były Panie: 
Alicja Bańka i Katarzyna Pszenicz-
na. Prezentacje w najmłodszej ka-
tegorii wiekowej zakończył zespół 
„Iskierki” ze Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce. Grupa wystąpiła 
w składzie: Kornelia Obara, Karoli-
na Pogoda, Julia Zielińska, Weroni-
ka Zięba, Oliwia Karkut, Zuzanna 
Magda, Aleksandra Chlebowska, 
Julia Puk i Wiktoria Kasza. Zespół 
zatańczył taniec nowoczesny do 
piosenki Cleo „Nasz dom”. Dzieci 
do występu przygotowały Panie: 
Małgorzata Jemioła, Barbara Kacz-
marska i Anna Szostak. 

Po występie dzieci z  Trzęsów-
ki nastąpił przerywnik w  postaci 
występów zespołów tanecznych 
działających w  Samorządowym 
Ośrodku Kultury w  Cmolasie – 
Motyw I i Motyw II, których cho-
reografem jest Pani Marta Nycek 
– Kaczor.

Następnie przyszedł czas na 
starszą kategorię wiekową, w której 
również mieliśmy okazję podziwiać 
cztery zespoły. Zespół „Pionki” ze 
Szkoły Podstawowej w  Trzęsów-
ce im. Zygmunta Nowakowskiego 
tworzyły uczennice klasy VI i VII: 
Klaudia Maciąg, Laura Kaczmar-
ska, Emilia Dziuba, Magdalena 
Jędrzejowska, Magdalena Marzec, 
Julia Mokrzycka, Milena Mokrzyc-
ka i Julia Ziętek. Grupa zatańczyła 
do piosenki Rihanny „Pon the Re-
play”. Zespół otoczyła opieką Pani 
Henryka Misiak. Zespół “Choice” 
ze Szkoły Podstawowej w  Hady-
kówce z kolei wystąpił w składzie: 
Klaudia Kosiorowska, Nadia 
Blicharz, Wiktoria Posłuszna, 
Patrycja Witkowska, Iwona Micek.
Układ taneczny przygotowały 
Panie Agnieszka Magda i Monika 
Margańska-Wilk. Uczennice za-
tańczyły do utworu Don’t be shy” 
Karol G i Tiesto. Jako trzeci zespół 
w kategorii klas IV-VIII zaprezen-
towali się uczniowie z klasy IV ze 
Szkoły Podstawowej w  Cmolasie. 
Uczniowie pod opieką Pani Ana-
stazji Gancarz przygotowali układ 
choreograficzny do piosenek “Up-
town Funk” Bruna Marsa i “I want 
itthatway” zespołu Backstreet-
Boys. Zespół wystąpił w  składzie: 
Julia Maciąg, Julia Pięta, Weronika 
Kusak, Joanna Szpyt, Kinga 
Lubera, Michalina Marcinkiewicz, 
Aleksandra Pszeniczny, Nikodem 
Serefin, Michał Gotfryd, Kacper 
Burek, Michał Paluch, Kamil 
Szczur. Ostatni występ konkurso-
wy należał do grupy „Rytmix” ze 

Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich. Nauczyciele przygo-
towujący zespół “Rytmix” to Pani 
Anna Kasak i Pani Teresa Babiarz. 
W  świat muzyki disco przenieśli 
nas następujący tancerze z kl. IV-
-VI: Maja Piłat, Kinga Szczęch, 
Magdalena Rzeszutek, Oliwia Dre-
lich, Gabriela Lubera, Anastazja 
Pełka i Julia Trojnacka. 

Po prezentacjach konkursowych 
czas ponownie uświetniły zespoły 
działające w SOK w Cmolasie: Mo-
tyw III oraz „Poza” z WDK w Trzę-
sówce. Tymczasem Jury udało się 
na obrady. Niebawem poznaliśmy 
ostateczne wyniki, które przedsta-
wiają się następująco:

KATEGORIA KLAS O-III:
1 miejsce: SP Ostrowy Baranowskie
2 miejsce: SP Ostrowy Tuszowskie
3 miejsce ex aequo: SP Hadykówka, 
SP Trzęsówka
KATEGORIA KLAS IV-VIII:

1 miejsce: SP Hadykówka
2 miejsce: SP Cmolas
3 miejsce ex aequo: SP Trzęsówka/ 
SP Ostrowy Tuszowskie

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
dla szkół, które będą mogli wyko-
rzystać do dalszej pracy jako grupy 
taneczne. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim młodym tancerzom, 
ich opiekunom i  rodzicom, 
a mieszkańców z różnych zakątków 
gminy Cmolas już dziś zapraszamy 
na kolejną edycję kolorowego show 
jakim jest Gminny Festiwal Tańca 
w Ostrowach Tuszowskich!
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W Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich 10 maja 2022 
roku przeprowadzono XI Edycję 
Gminnego Konkursu Matematycz-
nego „Mistrz Tabliczki Mnożenia” 
klas I – III szkół podstawowych. 
W  konkursie wzięło udział 12 
uczniów, po dwóch z sześciu szkół 
podstawowych z  terenu gminy 
Cmolas. Celem konkursu jest po-
pularyzowanie zabaw tabliczką 
mnożenia wśród dzieci, rozwijanie 
zainteresowań matematycznych 
uczniów, wspieranie uzdolnień, 
wdrażanie do samodzielnej i syste-
matycznej pracy, inspirowanie do 
odkrywania i  rozwiązywania pro-
blemów matematycznych, kształ-
cenie umiejętności zastosowania 
prostych rachunków pamięcio-
wych do rozwiązywania ciekawych, 
nietypowych zadań matematycz-
nych, kształtowanie umiejętności 
logicznego i  twórczego myślenia. 
Uczniowie mieli do rozwiązania 
zadania dotyczące znajomości ta-
bliczki mnożenia i dzielenia w za-
kresie 100, kolejności wykonywania 
działań, wykorzystanie rachunku 
pamięciowego i krzyżówkę. Wyło-
niony mistrz nie tylko bardzo do-
brze znał tabliczkę mnożenia, ale 
również musiał wykazać się umie-

jętnością rozumienia czytania po-
leceń.

Mistrzem Tabliczki Mnoże-
nia został Krzysztof Jachyra ze 
Szkoły Podstawowej w  Trzęsów-
ce. Opiekunem była Pani Barbara 
Kaczmarska. II miejsce zajął Arka-
diusz Olesiak ze Szkoły Podstawo-
wej w Hadykówce – opiekun Pani 
Monika Kosiorowska-Puk, zaś III 
Jakub Serafin ze Szkoły Podstawo-
wej w Cmolasie. Opiekunem była 
Pani Barbara Płaza. Nad całością 
konkursu czuwało Jury pod prze-
wodnictwem Pani Marii Bryk, wie-
loletniego nauczyciela matematyki 

ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie 
oraz nauczycielek Pani Zofii Kracz-
kowskiej-Magda i Pani Klaudii Ski-
ba. Wszyscy uczniowie otrzymali 
nagrody – gry logiczne i dyplomy, 
a zwycięzcy również puchary. Moż-
liwe było to dzięki wsparciu Pani 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas Haliny Rozmus-
-Kosiorowskiej. Bardzo serdecznie 
dziękujemy. Nagrody dla uczniów 
i  podziękowania dla nauczycieli 
wręczyli Zastępca Wójta Gminy 
Cmolas Pan Lesław Budzisz oraz 
Pani Halina Rozmus–Kosiorowska.

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

„Mistrz tabliczki mnożenia”

GMINA CMOLAS Uroczystości Majowe w Szkołach 
Podstawowych w gminie Cmolas

Maj to miesiąc szczególny dla 
wszystkich Polaków. Obchodzone 
są w nim ważne święta narodowe: 
Święto Pracy, Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Święto 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
29 kwietnia Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Tuszowskich zebra-
ła się by razem wznieść biało-czer-
wone flagi i uczcić święta związane 

z  historią naszej ojczyzny. Uro-
czystość rozpoczęło wspólne od-
śpiewanie hymnu państwowego, 
a  następnie uczniowie klas I-III 
zaprezentowali wiersze o  tematy-
ce patriotycznej oraz zaśpiewali 
piosenkę patriotyczną, by uczcić 
Dzień Flagi. Uczniowie wzięli 
udział w sejmiku uczniowskim, by 
zrozumieć jak ważnym wydarze-
niem dla Polski było uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja. Cała uroczy-
stość miała na celu kształtowanie 

Majowe
Święta

1 Maja – Święto 
Pracy

2 Maja – Dzień Flagi

3 Maja – Święto 
Konstytucji
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Majowe Święta – SP w Ostrowach Tuszowskich 

Majowe Święta – Ostrowy Baranowskie

postaw patriotycznych i promowanie polskich symboli 
narodowych. Uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowach Baranowskich również przygoto-
wali uroczystą akademię, podczas której opowiedzieli 
swoim młodszym kolegom i koleżankom czym była 
Konstytucja i  jakie konsekwencje za sobą niosła dla 
Ojczyzny. Oprócz recytacji wierszy uczniowie zaśpie-
wali piosenki patriotyczne. Dzieci mogły się wykazać 
zdolnościami plastyczno-technicznymi wykonując 
godło i flagę Polski z różnych materiałów. Szkoła Pod-
stawowa w Trzęsówce uczciła święta majowe podczas 
apelu, na którym recytatorzy z klasy V przypomnie-
li jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie w 1791 
roku Konstytucji 3 Maja oraz jakie okoliczności towa-
rzyszyły temu doniosłemu wydarzeniu.

Majowe Święta – SP Trzęsówka
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CMOLAS Warsztaty szydełkowania

CMOLAS Finał Ogólnopolskiego Projektu 
Edukacyjnego „Zabawa sztuką”

10 i 14 czerwca 2022 roku w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie odbyły się warsztaty 
szydełkowania od podstaw dla pra-
wo i leworęcznych. Zajęcia popro-
wadziły Panie Monika Wilk oraz 
Anna Lubera. Podczas pierwsze-

go spotkania uczestniczki dowie-
działy się jakie szydełka dobierać 
i co robić z tą nitką żeby wykonać: 
łańcuszek, słupek i półsłupek. Na-
tomiast w  trakcie drugiego spo-
tkania uczestniczki przystąpiły do 

wykonywania wg. wzoru serwetek 
pod czujnym okiem Prowadzących. 
Dzięki warsztatom szydełkowania 
Panie mogły rozwijać swoją kre-
atywność i ćwiczyć swoje umiejęt-
ności. 

12 maja 2022 r. Panie Magdale-
na Wilk i Katarzyna Lewandowska 
ze Szkoły Podstawowej w  Cmola-
sie zorganizowały w  Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie 
Wernisaż Wystawy Prac Małych 
Artystów ze Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie w ramach uroczystego 
podsumowania Ogólnopolskiego 
Projektu Edukacyjnego „Zabawa 
sztuką”. Mali Artyści czyli ucznio-
wie klasy Ib oraz dzieci z oddziałów 
0A i 0B zaprezentowali swoje indy-
widualne prace, które wykonali na 
zajęciach projektowych w  ciągu 
roku szkolnego. Pierwszą propozy-
cją, którą podziwiano na wystawie 
były „Obrazy malowane nożyczka-
mi” – wiosenne kwiaty stworzone 
przy użyciu nożyczek i  kolorowe-
go papieru. Drugą prezentowaną 
propozycją były obrazy tworzone 
na wzór wielkiego artysty – Pa-

bla Picassa czyli prace, które po-
wstały w ramach tematu: „Twarzą 
w  twarz” – warsztaty artystyczne 
przybliżające wybraną postać ze 
świata sztuki. Na wernisaż wystawy 
przybyli wszyscy uczestnicy pro-
jektu z klasy 1b, a także spora ilość 
dzieci z  oddziałów 0A i  0B wraz 
z  rodzicami i  rodzeństwem. Wer-
nisaż swoją obecnością zaszczycili 
zaproszeni goście, a także Rodzice 
i rodzeństwo Małych Artystów. 31 
maja 2022r. chętni uczniowie z kla-
sy I b oraz dzieci z oddziału 0 a i 0 b 
wzięli udział w ostatnich zajęciach 
warsztatowych w ramach Ogólno-
polskiego Projektu Edukacyjnego 
„Zabawa sztuką”. Uczestnicy pracu-
jąc w grupach stworzyli „koło ży-
cia” – mandale, obraz na bazie koła 
z użyciem produktów spożywczych 

i materiałów plastycznych. Zajęcia 
te pokazały kreatywność dzieci ich 
zaangażowanie, a  także wspaniałą 
współpracę w grupie.

Cykl sześciu przeprowadzonych 
zajęć wpłynął bardzo pozytywnie 
na uczestników projektu czego do-
wodem było liczne uczestnictwo 
w poszczególnych zajęciach warsz-
tatowych. Zajęcia pozwoliły na od-
krycie dziecięcych talentów, które 
z dumą zaprezentowały swoje pra-
ce na Wernisażu Wystawy Prac Ma-
łych Artystów w SOK w Cmolasie. 
Zajęcia nie tylko rozwijały talenty 
plastyczne uczestników, ale także 
rozwijały zainteresowania, poczu-
cie estetyki i wrażliwości na piękno, 
wprowadzały dzieci w świat sztuki 
poprzez zapoznanie z  wybranymi 
dziełami i ich twórcami.
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GMINA CMOLAS

Ciekawe Projekty realizowane w placówkach 
edukacyjnych gminy Cmolas

22 kwietnia 2022r. uczniowie klasy I b Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie hucznie obchodzili Dzień 
Ziemi. Pierwszoklasiści korzystając z  informacji za-
czerpniętych z filmiku edukacyjnego „Karolek i Dzień 
Ziemi” oraz „EduKredka – Dzień Ziemi” pracowali 
w  parach i  w  grupach nad proekologicznymi zada-
niami. Wszystkie informacje zostały zamieszczone 
na wspólnym plakacie, który zdobi szkolny korytarz. 
Celem prowadzonych zajęć było promowanie postaw 
proekologicznych wśród uczniów, a także zwiększenie 
ich świadomości na temat zagrożeń, jakie dotykają na-
szą planetę. To samo wydarzenie 22 kwietnia 2022r. 
uczciły dzieci z Akademii Przedszkolaka w Cmolasie. 
Maluchy wykonały plakaty promujące ochronę środo-
wiska, specjalne pojemniki na baterie oraz plastikowe 
nakrętki. W ramach ekologicznych działań starsza gru-
pa „Misie” wspólnie z rodzicami wzięła udział w akcji 
„Eko od dziecka”. Obie grupy zasadziły kwiaty wokół 
przedszkola. Akcja miała na celu zainspirować dzieci 
do troski o środowisko naturalne. Innym przykładem 
programu, w  którym udział wzięły dzieci z  oddzia-
łów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Cmola-
sie była akcja „Zawsze Razem”. Celem programu było 
kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań 
wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ry-
zykownych oraz podejmowanie właściwych wyborów 
życiowych. Dzieci świetnie odnalazły się w tematyce 
związanej z programem i chętnie realizowały założone 
cele. Uczestniczy programu mieli przyjemność spotkać 
się z panią higienistką, która zwróciła uwagę na wiele 
ważnych rzeczy związanych z chorobami, profilakty-
ką i zdrowym odżywianiem. 13 maja 2022r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w  Porębach Dymarskich 
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Kurs ten był finansowany ze środków 
Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej 
w  ramach projektu „Akademia Kreatywności 2022”. 
Celem szkolenia było wyrobienie odpowiednich po-
staw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do 
przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpie-
nia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Zaję-
cia przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego 
ratownika medycznego w dwóch grupach. Najpierw 
w szkoleniu pn. „Klinika Doktora Misia” wzięli udział 
uczniowie kl. 0-II. Druga część szkolenia przeznaczo-
na była dla uczniów klas starszych. Młodzież utrwaliła 
podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy, a następnie sprawdziła ją w praktyce, odgrywa- Dzień Ziemi – SP i AP w Cmolasie 
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jąc pozorowane scenki sytuacyjne. Dzięki warsztatom 
uczniowie nauczyli się, jak prawidłowo udzielić pierw-
szej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak 
prawidłowo reagować i wezwać pomoc. Ogólnopolski 
Program Edukacyjny Gotuj się Na Zmiany, który był 
realizowany w klasach II i III w Szkole Podstawowej 
w  Hadykówce, miał na celu kształtowanie dobrych 
nawyków żywieniowych i odpowiedzialnego stylu ży-
cia w duchu zero waste. Dzieci w ramach akcji wzięli 
udział w kolejnym zadaniu konkursowym „Lepiej dla 

dobrych nawyków”. Prawie wszyscy uczniowie klasy 
II i III chętnie przystąpili do konkursu i każde z nich 
wymyśliło co najmniej jeden limeryk. Łącznie do or-
ganizatora przesłano 41 rymowanek. Praca zbiorowa 
została pomyślnie zarejestrowana, a 10 czerwca szkoła 
otrzymała radosną wiadomość, że zgłoszenie konkur-
sowe zostało wybrane do nagrody, jaką jest elektro-
niczna karta podarunkowa o  wartości 200 zł na 
dowolne zakupy w sieci sklepów RTV Euro AGD.

„Klinika Doktora Misia” – Poręby Dymarskie„Lepiej dla dobrych nawyków” – SP Hadykówka

Spotkanie z higienistką – SP w Cmolasie
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proszę” nastąpiło 17 czerwca 2022r. Pierwszoklasiści 
mieli za zadanie przeczytać swoim starszym kolegom 
i koleżankom z klasy VIII b oraz Pani Edycie Urban 
teksty związane z przerabianą tematyką. Każdy z nich 
został doceniony za piękną, płynną technikę czytania 
oraz za odwagę przed publicznym czytaniem. Najsku-
teczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe 
życie, jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności.

Uczniowie klasy I b w Szkole Podstawowej w Cmo-
lasie wzięli udział w Projekcie Edukacyjnym pn. „Po-
czytaj mi, proszę”. 6 kwietnia 2022r. w  swojej klasie 
uczniowie gościli Wójta Gminy Cmolas Pana Eugeniu-
sza Galka, a 12 kwietnia 2022r. Dyrektora szkoły Pana 
Józefa Babiarza. Goście nie zawiedli pierwszoklasi-
stów i z chęcią przyjęli zaproszenie na czytanie lektury 
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech 
prawych i sześciu lewych)”. Z kolejną wizytą, 28 kwiet-
nia 2022r. zawitała Pani Natalia Urban. Studentka zo-
stała bardzo mile przyjęta i obdarzona wielką sympatią 
przez uczniów dlatego wróciła do szkoły, aby poczytać 
dzieciom opowiadania o krasnoludkach i olbrzymie. 
Natomiast 4 maja 2022r. swoją obecnością zaszczyciły 
Panie pracujące na co dzień w SP w Cmolasie. Panie 
swoim czytaniem uatrakcyjniły uczniom poznanie ko-
lejnej przygody niesamowitej, 9 już skarpetki z cyklu 
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Czyta-
nie lektury i przygodę 10 skarpetki kontynuowała Pani 
Katarzyna Lewandowska, która 11 maja 2022r. przy-
była wraz ze swoimi wychowankami z oddziału 0A. 
Pierwszoklasiści w skupieniu wysłuchali czytania oraz 
poznali ostatnią zaplanowaną na ten rok lekturę. Kolej-
ne spotkanie w ramach projektu „Poczytaj mi proszę” 
odbyło się 18 maja 2022r. Do uczniów klasy I b zawita-
ła Pani Ewa Maciąg bibliotekarka z Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Cmolasie, zapoznała uczniów z pracą 
biblioteki czytając książkę „Basia i biblioteka”. Dzięki 
tej lekturze w prosty i przyjemny sposób wywiązała się 
rozmowa na temat biblioteki i książek. Podsumowa-
nie Autorskiego Projektu Edukacyjnego „Poczytaj mi, 

CMOLAS

Autorski Projekt Edukacyjny „Poczytaj mi, proszę”
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OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Tydzień Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia

W dniach 04-08.04.2022r. w Szko-
le Podstawowej w  Ostrowach Tuszowskich reali-
zowano działania w  ramach Tygodnia Profilaktyki 
i Promocji Zdrowia. W celu popularyzacji zdrowego 
i aktywnego stylu życia, uświadomienia uczniom ko-
nieczności racjonalnego odżywiania się, promowania 
życia wolnego od nałogów, kształtowanie postaw i za-
chowań prozdrowotnych wyruszyliśmy w podróż do 
„Krainy Zdrowia”.

Stacja 1. 
Wiem, że zdrowo jem

Podstawą zdrowia jest prawidłowe odżywianie się, 
dlatego też dzieci oddziału przedszkolnego po wy-
słuchaniu wiersza Stanisława Jachowicza „Chory Ko-
tek” wyodrębniały produkty żywnościowe sprzyjające 
naszemu organizmowi oraz mu szkodzące, kształtując 
przy tym umiejętność dokonywania właściwych wy-
borów żywieniowych i  odpowiedzialności za to, co 
jedzą. Dowiedziały się również czym jest łakomstwo 
i czym skutkuje. Słoneczka wykonały prace plastyczne 
zatytułowane „Recepta na zdrowie” przedstawiające 
produkty żywnościowe oraz różne zachowania pozy-
tywnie wpływające na stan naszego zdrowia. 

Stacja 2. 
Żywieniowy trójkąt

Właściwa dieta, czyli sposób odżywiania się, za-
pewnia ciału odpowiednią ilość energii oraz skład-
ników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania. Piramidą żywienia nazywaną sche-
matem, który przedstawia proporcje, w jakich należy 
spożywać pokarmy, aby być zdrowym. Podstawą do-
brego stanu organizmu i samopoczucia jest także re-
gularna aktywność fizyczna.

Uczniowie klas I-III na podstawie obejrzanego fil-
mu dowiedzieli się od głównej bohaterki – Zuzki czym 

jest Piramida Żywienia i Aktywności Fizycznej, skąd 
wynika jej kształt i z jakich grup produktów się skła-
da. Poznali również zasady doboru produktów w co-
dziennym żywieniu i  wyjaśnili potrzeby stosowania 
urozmaiconej diety. Dzieci wykonały pracę plastyczną 
„Talerz zdrowia” pamiętając o zasadach przedstawio-
nych w piramidzie żywienia. Zdobytą wiedzę wyko-
rzystały do oceny własnych zachowań żywieniowych.

Stacja 3. 
Zdrowy styl życia

Mimo coraz większego rozwoju medycyny i  do-
stępności ochrony zdrowia, stan zdrowia społeczeń-
stwa nie ulega spektakularnej poprawie, a  choroby 
cywilizacyjne rozwijają się coraz dynamiczniej. Na 
dodatek wiele chorób cywilizacyjnych spowodowa-
nych jest otyłością i nieprawidłowym odżywianiem. 
Stąd prosty wniosek, że nasze zdrowie w dużym stop-
niu zależy od stylu życia. Uczniowie klasy IV na pod-
stawie informacji przekazanych w formie prezentacji 
stworzyli plakat ukazujący najważniejsze zasady spo-
sobu postępowania, który sprzyja zachowaniu dobrego 
stanu ciała i ducha. Wprowadzenie ich w życie pomo-
że zapobiec wielu chorobom i wydłużyć życie. W celu 
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utrwalania i  uzupełnienia wiadomości dotyczących 
zdrowego stylu życia, kształcenia umiejętności w za-
kresie komunikowania się, współpracy i  działania 
w grupie, uczniowie zagrali w grę planszową, w której 
wyruszyli w poszukiwanie skarbu jakim jest zdrowie.

Stacja 4. 
Gorzka prawda o słodkim cukrze

Jedna z zasad zdrowego trybu życia to prawidłowe 
odżywianie się. Polega ono na dostarczaniu organi-
zmowi w  ciągu dnia wszystkich niezbędnych skład-
ników pokarmowych w odpowiedniej ilości. Jednym 
z nich są węglowodany czyli cukry. Uczniowie klasy 
V zapoznali się z podziałem węglowodanów, ich rolą 
w żywieniu człowieka, a także ze skutkami zdrowotny-
mi spożywania nadmiernych ilości cukrów prostych. 
W celu kształtowania zdrowych nawyków żywienio-
wych stworzyli plakaty dotyczące zawartości cukru 
w  różnych produktach spożywczych, tym samym 
rozwijali umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz 
interpretowania etykiet produktów żywnościowych 
i poprawnego posługiwania się urządzeniami technicz-
nymi w życiu codziennym. Z pewnością nabyta wiedza 
i uświadomienie sobie jak wiele niezdrowego cukru 
znajduje się w popularnych przekąskach wpłynie na 
podejmowanie dobrych decyzji dotyczących swojego 
zdrowia podczas sięgania po kolejny smakołyk.

Stacja 5. 
Witaminowe abecadło

Prawidłowe odżywianie się to również zapewnie-
nie organizmowi dostatecznej ilości witamin. Ucznio-
wie klasy VI poznawali tajniki tych tajemniczych liter 
wpływających na dobre rozwijanie i funkcjonowanie 
ciała. Po zrealizowanej części teoretycznej przedsta-
wionej w postaci prezentacji ukazującej źródła i wpływ 
wyżej wymienionych składników odżywczych na nasz 
organizm, stworzyli plakat gdzie grupowali produkty 
bogate w poszczególne witaminy a także dołączyli in-
formację o skutkach ich niedoboru. W ramach pod-

sumowania zajęć i  utrwalenia nabytej wiedzy został 
przeprowadzony quiz. 

Stacja 6. 
Kosmetyki – dobre i złe składniki

Zdrowie fizyczne to prawidłowe funkcjonowa-
nie organizmu, jego układów i narządów. Skóra jest 
powłoką, która oddziela organizm od środowiska 
zewnętrznego i jednocześnie umożliwia kontakt z oto-
czeniem. Pełni wiele znaczących funkcji oraz stanowi 
ważny element w  utrzymaniu przez organizm rów-
nowagi wewnętrznej, dlatego istotne jest utrzymanie 
jej w  dobrej kondycji. Wymaga to między innymi 
umiejętności dobierania odpowiednich kosmetyków. 
Uczniowie klasy VII rozszyfrowywali informacje ja-
kie widnieją na etykietach produktów kosmetycznych. 
Do dyspozycji mieli wiele próbek kosmetyków uzy-
skanych z pobliskich aptek, z których analizowali ich 
skład za pomocą zaproponowanej strony internetowej. 
Dodatkowo stworzyli plakat obrazujący jakie skład-
niki są pożądane w  kosmetykach, a  których należy 
unikać. Oprócz tego zostały zorganizowane warsztaty 
DIY – Zrób To Sam, gdzie produkowaliśmy naturalne 
balsamy do ust pozbawione szkodliwych składników. 
Uczniowie klasy VIII także mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami dotyczącymi samodzielnego tworze-
nia kosmetyków np. ekologiczne mydła. 

W trakcie trwania Tygodnia Zdrowia i Profilaktyki 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich obcho-
dziła Światowy Dzień Zdrowia. To święto celebrowane 
corocznie 7 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie uwagi 
na najbardziej istotne problemy w obszarze zdrowia 
publicznego na świecie. Uczniowie klasy VIII badali 
czystość wody pod względem chemicznym.
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JAGODNIK

Wycieczka z Jagodnika na warsztaty do Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

W dniu 28.04.2022r. klasa „0” 
z  Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w  Jagodniku miała moż-
liwość skorzystania z  warsztatów 
z  architektury w  Zespole Szkół 
Agrotechniczno – Ekonomicznych 

w Weryni. Pani prowadząca zapo-
znała dzieci z wszystkimi zasadami 
obowiązującymi w  trakcie pracy, 
podała dokładne instrukcje wyko-
nywanych czynności. Wszystkim 
uczestnikom pomagali uczniowie 
szkoły, którzy kształcą się w  tym 
kierunku. Dzieci wykonały prze-

piękne ozdoby z masy porcelanowej 
oraz dekoracje z darów natury. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy Panu 
Dyrektorowi oraz Pani za zorgani-
zowanie wspaniałych warsztatów.

NSP w Jagodniku

Teatr od zawsze przyciąga nie-
zliczone grono odbiorców swoją 
lirycznością. 17 maja br. miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Przedszkolaki z  Akademii Przed-
szkolaka w Cmolasie miały okazję 
nie tylko zwiedzić Teatr „Maska” 
w Rzeszowie, ale również obejrzeć 
spektakl pt. Spaghetti. Na scenie 
pojawili się utalentowani akto-
rzy Teatru Polskiego przenosząc 
najmłodszych w  niezwykły świat 
przygód. Młodzi widzowie mie-
li okazję nie tylko poznać tajniki 
przyrządzania spaghetti, ale rów-
nież uczyć się tolerancji, akceptacji 
inności oraz szacunku dla innych. 
Na scenie było gwarno, tanecznie 
i  muzycznie. Korzystając z  pięk-
nej, majowej pogody przedszko-
laki zwiedziły również rzeszowski 
rynek. Wszyscy we wspaniałych 
nastrojach wrócili do przedszkola 
opowiadając o przygodach bohate-
rów słynnego „Spaghetti”.

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS Przedszkolaki w Teatrze „Maska”
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CMOLAS, HADYKOWKA Pożegnania absolwentów
Zakończenie szkoły to czas pe-

łen wzruszeń i  zamknięcia jedne-
go z ważniejszych etapów w życiu 
każdego człowieka. Koniec pod-
stawówki wiąże się z  przejściem 
z  dziecięcego środowiska w  coraz 
bardziej dojrzały świat. I chociaż 
każdy wie, że życie składa się z „po-
witań i  pożegnań”, to pożegnania 
nie zawsze są radosne i wyczekiwa-
ne. Coś się kończy i coś się zaczyna. 
Absolwenci Szkoły Podstawowej 
im. prof. Jana Czekanowskiego 
w  Cmolasie właśnie dobiegli do 
mety i ukończyli edukację na po-
ziomie szkoły podstawowej. Oto 
jak wspominają lata spędzone w SP 
w  Cmolasie? Co wezmą w  dalszą 
życiową podróż?

Bardzo miło wspominam te lata. 
Poznałam wiele wspaniałych osób 
z którymi bardzo się zżyłam i będę 
za nimi tęsknić. Ma nadzieje, ze 
dostanę się do wymarzonych szkół. 
Będę również wspominać wszyst-

kich nauczycieli, z którymi miałam 
styczność. 

Kinga

Szkołę wspominam całkiem dobrze. 
Jak wiadomo – nic nie jest idealne, 
jednak większość będę wspominał 
pozytywnie. Ze szkoły wyniosłem 
nowe znajomości, wiedzę a także 
doświadczenia, które pomogą mi 
w następnym etapie, czyli już jako 
uczeń w szkole średniej.

Wiktor

Lata spędzone w tej szkole będę 
wspominać czule i bardzo dobrze. 
Wiele przyjaźni, które tutaj za-
warłam nie zapomnę. Były to lata 
ciekawych historii. Nauczyciele byli 
bardzo uprzejmi. Będę bardzo za 
nimi tęsknić.

Gabrysia

Osiem lata w tej szkole minęło za-
skakująco szybko. Jestem pewna, że 
będę wracać do tych chwil. Czuję, 
że przyjaźnie które tutaj zawarłam 

będą jeszcze długo trwały. Na pew-
no będę tęskniła za nauczycielami, 
którzy zawsze byli wyrozumiali. Te 
wszystkie lata spędzone tutaj zapa-
miętam na zawsze.

Ola

Uczniowie klasy ósmej ze Szko-
ły Podstawowej w  Hadykówce 
chcąc pożegnać się z  kolegami 
z klasy VII i VI zorganizowali gril-
la z możliwością spania pod namio-
tami. Pomysł tak się spodobał, że 
wszyscy punktualnie się zjawili na 
placu szkolnym. Zabawa była tak 
świetna, iż pomimo jednej z  naj-
krótszych nocy w roku ta noc była 
wyjątkowo długa.

Niech słowa piosenki będą 
podziękowaniem dla wszystkich, 
którzy tworzyli ten piękny klimat 
dziecięcych lat „ Trudno się roz-
stać, ale już trzeba, na pożegnanie 
uśmiech mi daj. Te chwile które tu 
przeżyliśmy, zostaną w  sercu na 
wiele lat”.

SP w Cmolasie

Pożegnanie absolwentów SP Cmolas

Pożegnanie absolwentów SP Hadykówka
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CMOLAS Bawimy się w teatr i przelewamy 
swoje myśli na papierTajemnica magii teatru jest 

niezwykła. Potrafi oczarować, za-
chwycić, a  zarazem przenieść nas 
w tajniki dobra. Czarując słowem, 
wyzwala w nas emocje, pozwala za-
trzymać się i zastanowić nad sen-
sem naszego życia.

Podczas lekcji języka polskiego 
(zwłaszcza w  klasach młodszych) 
bardzo często pracuję metodą dra-
my, ponieważ uczniowie z  chęcią 
wcielają się w role bohaterów lek-
tur szkolnych i  innych utworów 
literackich. Dzięki takim zajęciom 
młodzież aktywnie uczestniczy 
w  lekcjach. Poprzez działalność 
teatralną staram się tworzyć w na-
szej szkole przestrzeń przyjazną 
uczniom; rozwijać ich talenty arty-
styczne, uczyć logicznego myślenia 
i współdziałania w zespole. Podczas 
wykonywania zadań aktorskich 
młodzież współpracuje w  grupie, 
dojrzewa emocjonalnie i dorasta do 
pełnienia określonych ról społecz-
nych. Przykładem takiej działalno-
ści jest przygotowanie przez klasę 
IV a scenariusza Legendy o Piaście. 
Podczas prób uczniowie poznawali 
siebie nawzajem, korygowali błędy 
i dbali o to, aby każdy szczegół był 
dopracowany. Warto nadmienić, że 
w tym przedstawieniu wzięli udział 
wszyscy uczniowie z klasy. Cztero-
krotnie wystawili sztukę różnym 
klasom, co było dla nich bardzo 
ekscytujące. Od widzów otrzyma-
li gromkie brawa i  słodkości, co 
świadczyło o  tym, że inscenizacja 
podobała się naszym uczniom. 
Podczas prób czwartoklasiści ba-
wili się fantastycznie! Z występów 
czerpali wiele radości i pozytywnej 
energii. Ćwiczyli umiejętności ak-
torskie, cierpliwość i odpowiedzial-
ność. 

Udało się również wcielić „ma-
łym aktorom” w postać Ambrożego 
Kleksa i  Mefistofelesa. Uczniowie 
mogli zadawać pytania dotyczące 
bohaterów. Przygotowali pantomi-
mę do ballady „Powrót taty”. Dzię-

ki takim zajęciom czwartoklasiści 
pogłębiali swoją wiedzę na temat 
lektur.

Klasy starsze nie zawsze chcą 
pracować metodą dramy. Prawdo-
podobnie wynika to z  braku dy-
stansu do siebie, nad czym warto 
popracować. Lepiej czują się, kiedy 
przelewają swoje myśli na papier.

Ósmoklasiści opuszczają nas 
w  tym roku szkolnym, dlatego 
chciałam serdecznie podzięko-
wać im za kilkuletnią współpracę 
i  szczere rozmowy podczas lek-
cji języka polskiego, co niejed-
nokrotnie kończyło się burzliwą, 
a  zarazem dojrzałą dyskusją. Kie-
dy prosiłam ich, aby spisywali na 
papier swoje głębokie rozważania 
na różne tematy, większość z nich 

robiła to z  chęcią. Duże wrażenie 
wywarły na mnie spontaniczne 
teksty dotyczące BYCIA SOBĄ. Na-
pisali to w taki sposób, aby młodsi 
koledzy zrozumieli, że nie warto 
udawać kogoś, kim się nie jest. Mą-
dre rady spisali na karki, które 
zostały umieszczone na wystawie 
pt. „TWÓRCZOŚĆ LITERACKA 
ÓSMOKLASISTÓW”. To, co napi-
sali, świadczy o tym, że rozumieją 
sens istnienia. Opuszczając mury 
naszej szkoły, na pewno spotkają 
na swojej drodze osoby, które do-
cenią ich indywidualność. Mocno 
w to wierzę!!! Nie można pozwolić 
na to, aby media społecznościowe 
kreowały nastoletnią osobowość. 

Edyta Urban
SP Cmolas
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Na terenie gminy Cmolas wiele 
szkół, a  także przedszkoli święto-
wało Dzień Rodziny, Dzień Mamy, 
Taty i  Dziecka. Są to szczególne 
dni w  roku, które symbolizują 
wdzięczność za miłość, opiekę, 
troskę, codzienny trud, wsparcie 
oraz ukazują jak ważna jest rodzi-

na w życiu każdego człowieka. 23 
maja 2022r. w  Szkole Podstawo-
wej w Trzęsówce odbył się Dzień 
Rodziny. Uczniowie wraz z  wy-
chowawcami przygotowali z  oka-
zji tego dnia program artystyczny. 
Młodsi uczniowie pochwalili się 
swoją galerią prac zatytułowaną „ 
Jak spędzam dzień wolny z rodzi-
ną.”, a ze sceny popłynęły czułe sło-
wa wyrażone wierszem i piosenką. 

Dzieci wręczały rodzicom własno-
ręcznie przygotowane laurki i upo-
minki. 25 maja 2022r. w Wiejskim 
Centrum Kultury w Ostrowach Ba-
ranowskich odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Mamy i Taty. Ucznio-
wie klas I-III Szkoły Podstawo-
wej w  Ostrowach Baranowskich 
oraz przedszkolaki zaprezentowali 
swoim najukochańszym rodzicom 
oraz zaproszonym gościom bogaty 

GMINA CMOLAS

Dzień Rodziny, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka 

Dzień Rodziny – SP Trzęsówka

Dzień Rodziny – AP Cmolas

Dzień Rodziny – Hadykówka



27

Kwartalnik nr 2/2022

program artystyczny. Pragnęli po-
dziękować mamom i tatom za ich 
miłość i za to, że zawsze przy nich 
są w chwilach szczęścia i wtedy, gdy 
potrzebują ich rodzicielskiej rady. 
31 maja 2022r. Szkoła Podstawo-
wa w  Ostrowach Tuszowskich 
również świętowała dzień z okazji 
Dnia Matki i  Ojca. W  szkole po-
jawili się rodzice na zaproszenie 

swoich dzieci. W tym szczególnym 
dniu montaż słowno-muzyczny 
przedstawiły dzieci z  oddziałów 
przedszkolnych oraz wszystkich 
klas recytując wiersze, śpiewając 
piosenki oraz tańcząc. Na rodziców 
czekała niespodzianka przygoto-
wana przez dzieci – własnoręcznie 
wykonane upominki. 1 czerwca 
2022r. przedszkolaki „Promycz-

ki” i  „Słoneczka” oraz uczniowie 
klas I-III wraz z  wychowawcami 
SP w  Ostrowach Tuszowskich 
uczcili Dzień Dziecka, wyjeżdża-
jąc do Kompleksu Turystycznego 
„Brzezóvka” w  Domatkowie koło 
Kolbuszowej. Dzieci miło spędziły 
czas na korzystaniu z oferowanych 
atrakcji. 1 czerwca 2022r. Dzień 
Dziecka obchodziły także malu-

Dzień Matki i Ojca – SP Ostrowy Baranowskie

Dzień Matki i Ojca – Ostrowy Tuszowskie

Dzień Mamy i Taty – SP Poręby Dymarskie
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chy z  Akademii Przedszkolaka 
w  Cmolasie. W  przedszkolu nie 
zabrakło ciekawych atrakcji. Były 
tańce, zabawy z  chustą, tatuaże, 
malowanie twarzy, bańki, upo-
minki i słodka niespodzianka. Był 
to czas pełen uśmiechów, zabawy, 
radości i  wielu niezapomnianych 
wrażeń. 23 czerwca 2022r. w  AP 
w  Cmolasie odbyły się huczne 
obchody Dnia Rodziny połączone 
z zakończeniem Roku Przedszkol-
nego 2021/2022. „Biedroneczki” 
i „Misie” zaprezentowały się przed 
publicznością na Hali Widowisko-
wo – Sportowej. Obie grupy przez 
piękny występ wyraziły, to co czu-
ją do rodziców oraz podarowały 
własnoręcznie wykonane prezenty. 
Był to czas podziękowań oraz pod-
sumowań z całorocznej pracy. Dla 
grupy starszej był, to dzień poże-
gnania z  ukochanym przedszko-
lem. 4 czerwca 2022r. w  Szkole 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich odbył się piknik rodzinny, bę-
dący uczczeniem Dnia Mamy, Dnia 

Dziecka oraz Dnia Taty. Na scenie 
zaprezentowały się dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego oraz klasy I-II, 
które pod okiem wychowawczyń 
przygotowały piękny program ar-
tystyczny. Maluchy wierszem i pio-
senką pokazały, jak bardzo kochają 
swoich najbliższych. Następnie na 
scenie wystąpiły uczennice klasy 
szóstej, które w imieniu wszystkich 
uczniów klas starszych zaśpiewały 
dla rodziców wzruszającą piosenkę. 
Laurki dla mamy oraz krawaty dla 
taty były niespodzianką przygoto-
waną przez dzieci. Na wszystkich 
czekało mnóstwo atrakcji takich 
jak gry, konkursy sportowe, zaba-
wy taneczne, ruchowe czy warszta-
ty cyrkowe. Dzieci i dorośli mogli 
nauczyć się podstaw żonglowania, 
chodzenia na szczudłach oraz krę-
cenia talerzykiem. W tym samym 
dniu czyli 4 czerwca 2022r. Szkoła 
Podstawowa w Hadykówce obcho-
dziła Święto Rodziny w  budynku 
remizy strażackiej oraz na przy-
ległym placu. Radość malowała 

się na twarzach rodziców, którzy 
przybyli świętować wraz ze swoimi 
pociechami. W części artystycznej 
wychowankowie oddziału przed-
szkolnego oraz uczniowie klas 
I-VIII zaprezentowali swoje talenty 
aktorskie, taneczne, recytatorskie 
i  wokalne, szlifowane pod okiem 
wychowawców i  nauczycieli. Kie-
dy z głośników popłynęła melodia 
piosenki pt. „Cudownych rodziców 
mam” dzieci obdarowały swoich 
rodziców własnoręcznie przygoto-
wanymi laurkami i  upominkami. 
Na wszystkich czekały dmuchańce, 
kule wodne, grill, „salon” zapla-
tania kolorowych warkoczyków 
i  wykonywania brokatowych ta-
tuaży, a także pobliski plac zabaw. 
Wszyscy bawili się znakomicie 
wśród radosnej wrzawy i szerokich 
uśmiechów. Obchody z okazji Dnia 
Rodziny, Dnia Mamy, Taty i Dziec-
ka upłynęły w niezwykle miłej, ser-
decznej i rodzinnej atmosferze.

Dzień Dziecka – Ostrowy Tuszowskie

Dzień Dziecka – AP w Cmolasie
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CMOLAS Dzień Mamy, Taty i Dziecka 
w Samorządowym Ośrodku Kultury 

w Cmolasie
5 czerwca 2022 roku w  Sa-

morządowym Ośrodku Kultury 
w  Cmolasie obyła się uroczystość 
pod nazwą dzień Mamy, Taty 
i  Dziecka. W  wydarzeniu udział 
wzięły grupy taneczne „Motyw 
Mini”, „Motyw I”, „Motyw II”, „Mo-
tyw III” działające w SOK w Cmo-
lasie oraz grupa taneczna „Poza” 
działająca w Wiejskim Domu Kul-
tury w  Trzęsówce. Choreografem 
zespołów tanecznych jest Pani 
Marta Nycek-Kaczor. Mogliśmy 
również podziwiać prezentacje 
grup wokalnych, których Instruk-
torem jest Pani Mariola Szypuła. 
Uroczystość rozpoczęła się utwo-
rem Canon w  wykonaniu Pani 
Marioli Szypuła, Pani Marty Ny-
cek-Kaczor, gościnnie Pani Sylwii 
Gołębiowskiej i ich uczennic: Oty-
lii Lubach, Sary Łakomy, Martyny 
Posłuszny” Hiacynty Rozmus, Julii 
Syniec i Michaliny Szypuła. Na sce-
nie w barwnych strojach zaprezen-
towały się cztery zespoły taneczne. 
Najmłodszy zespół „Motyw Mini” 
w składzie: Kornelia Blicharz, Lena 
Czachor, Iga Kosiorowska, Zu-

zanna Miroś, Jagoda Mokrzycka, 
Karol Nowicki, Kornelia Obara, 
Klara Puzio, Izabela Puzio, Nadia 
Siuzdak, Maja Skiba, Maja Słowiak, 
Alicja Szabrańska, Iga Szabrańska, 
Luiza Wit i Maja Zagroba. Zespół 
„Motyw I”, którego skład tworzą: 
Milena Bugno, Anna Czarnecka, 
Barbara Jadach, Wiktoria Kaczor, 
Eliza Kusak, Katarzyna i  Gabriela 
Lewicka, Aleksandra Margańska, 
Kinga Mokrzycka, Wiktoria Pięta, 
Hiacynta Rozmus, Amelia Serafin, 
Szymon Sitarz, Martyna Zawadz-
ka. Wspólnie oba zespoły zatań-
czyły do utworu pt. „A thousand 
years” Christiny Perri. Zespół ta-
neczny „Motyw I” zaprezentował 
się podczas drugiego układu do 
piosenki pt. „Can't stop the feeling” 
Justina Timberlake. Zespół „Mo-
tyw II” w składzie: Agata Czachor, 
Barbara Górecka, Aleksandra Ja-
dach, Lena Janus, Weronika Kusak, 
Klaudia Lewicka, Kinga Lubera, 
Sylwia Magda, Michalina Rozmus 

i Pola Wit. Tancerki zatańczyły do 
utworu, pt. „Rampampam” autor-
stwa Minelli. Zespół „Motyw III”, 
który reprezentują: Amelia Janus, 
Kamila Kosiorowska, Klaudia Ko-
siorowska, Iwona Micek, Oliwia 
Miroś, Amelia Miroś, Magdale-
na Mokrzycka i  Wiktoria Wilk. 
Dziewczyny zatańczyły do piosen-
ki pt. „River” z repertuaru Bishop 
Briggs. Zespół „Poza” w  składzie: 
Aleksandra Czachor, Maja Jachy-
ra, Wiktoria Kasza, Roksana Micek 
i  Nikola Urban. Tancerki zatań-
czyły do utworu pt. „Aint Your 
mama” Jennifer Lopez. Podczas 
występu swoje umiejętności zapre-
zentowały również grupy wokalne 
w  składzie: Nadia Blicharz, Aga-
ta Czachor, Amelia i  Lena Janus, 
Klaudia Kosiorowska, Eliza Kusak, 
Otylia Lubach, Iwona Micek, Mag-
dalena Mokrzycka, Gabriela Mysz-
ka, Magdalena Myszka, Martyna 
Posłuszny, Joanna i Patryk Serafin, 
Joanna Szpyt, Wiktoria Wilk i Pola 
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Wit. Wokaliści zaśpiewali utwory 
takie jak: „Drogi proste”, Miracle”, 
„Dziś późno pójdę spać”, „Show 
must go on”, „Pół kroku stąd”. Usły-
szeliśmy również Wiktorię Kosio-
rowską, która wykonała piosenkę 
pt. „Drzwi do kariery”. Przed pu-
blicznością wystąpili także młodzi 
instrumentaliści. Nina Nazimek 
i jej solo na flecie przy akompania-
mencie Pani Marty Nycek-Kaczor, 
które zagrały utwór pt. „Desz-
czyk”. Maksymilian Pieróg, który 
na fortepianie wykonał „Nocturn 
cis-moll” Fryderyka Chopina oraz 
„My heart will go on” aranżacja 
James Horner. Duet fortepianowy 
na 4 ręce w wykonaniu Kaliny Błąd 
i  Pani Marty Nycek-Kaczor, które 
zagrały „Can you feel the love toni-

ght” muzyka Elton John, aranżacja 
Tim Rice. Zakończeniem wystę-
pów zespołów tanecznych, grup 
wokalnych i  instrumentalistów 
była wspólnie zaśpiewana pio-
senka finałowa „Nic do stracenia” 
w wykonaniu wszystkich uczestni-
ków. Ostatnim punktem programu 
było show naukowe w wykonaniu 
Pana Tomasza Madeja założycie-
la i  współtwórcy projektu Mądry 
dzieciak. Z wykształcenia ale także 
z pasji jest fizykiem i popularyzato-
rem nauki. Projekt Mądry dzieciak 
ma za zadanie inspirować nauką 
i  zachęcać zarówno młodych jak 
i  starszych odkrywców do pozna-
wania świata poprzez eksperymen-
towanie i zabawę. Widowisko Pana 
Tomasza cieszyło się wielkim zain-

teresowaniem wśród publiczności, 
która brała czynny udział w show. 
Występy wszystkich uczestników 
wzbudziły wiele emocji wśród za-
proszonych rodziców, które z  po-
dziwem oglądały swoje pociechy. 
Wydarzenie swoją obecnością za-
szczycił Wójt Gminy Cmolas Pan 
Eugeniusz Galek, który najmłod-
szych obdarował słodkościami oraz 
wraz z  Dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury w  Cmolasie Pa-
nią Edytą Kus-Mokrzycką wręczył 
serdeczne podziękowania Instruk-
torom grup artystycznych. Obcho-
dy Dnia Mamy, Taty i Dziecka były 
dniem pełnym uśmiechów, radości 
i wzruszeń. 

Anna Myszka, uczennica kla-
sy ósmej Szkoły Podstawowej im. 
prof. Jana Czekanowskiego w Cmo-
lasie na przełomie marca i kwietnia 
2022  r. wzięła udział w  projekcie 
konkursowym przeznaczonym dla 
klas ósmych szkół podstawowych 
powiatu kolbuszowskiego oraz mło-
dzieży ZSA-E w  Weryni „Oszczę-
dzam – wygrywam”- Jak planować 
wydatki na co dzień?. Jest to projekt 
prowadzony przez Stowarzyszenie 
„Przedsiębiorcza Szkoła w  Wery-
ni”, działające przy Zespole Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Weryni, realizowany z Narodo-

CMOLAS Anna Myszka z III miejscem 
w projekcie konkursowym 

„Oszczędzam – wygrywam”!
wym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej. 
Celem działania jest rozwijanie po-
staw przedsiębiorczych oraz umie-
jętności gospodarowania budżetem 
domowym. Uczestnicy mieli do 
wyboru jeden z  dwóch tematów: 
Zaplanowanie dwudaniowego 
obiadu dla czterech osób mając do 
dyspozycji kwotę 40 PLN lub Za-
planowanie prezentu dla bliskiej 
osoby mając do dyspozycji 10 PLN.

Co ważne! liczyło się, aby nie 

przekroczyć budżetu (co przy tej 
kwocie było nie lada wyzwaniem), 
poziom trudności, pomysłowość 
i oryginalność, odpowiedni dobór 
użytych materiałów/ produktów. 
Ania wybrała temat pierwszy i zre-
alizowała swój pomysł przygotowu-
jąc wegańską fasolkę po bretońsku 
oraz makaron ze szpinakiem i po-
midorami, co z kolei zyskało uzna-
nie Komisji Konkursowej i zostało 
nagrodzone III miejscem.

K. Brózda
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HADYKÓWKA Ogólnopolski Konkurs pt. „Orzeł 
Edukacji Wczesnoszkolnej”W grudniu uczniowie klasy II 

i III Szkoły Podstawowej w Hady-
kówce wzięli udział w Ogólnopol-
skim Konkursie „Orzeł Edukacji 
Wczesnoszkolnej” stworzonym dla 
uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych. Konkurs przygotowany był 
przez doświadczoną i wykwalifiko-
waną kadrę współpracującą z firmą 
DELTA. Każdy z testów składał się 
z 21 pytań jednokrotnego wyboru. 
Skala trudności pytań konkurso-
wych pozwalała każdemu chętne-
mu uczniowi spróbowania swoich 
sił. 

3 kwietnia Szkoła Podstawowa 
w  Hadykówce otrzymała radosną 
wiadomość, że wśród laureatów 
znaleźli się także uczniowie szkoły.

Tytuł i  dyplom laureata z  kla-
sy  II: otrzymała Amelia Kawa-
lec (23  miejsce w  kraju) i  Kinga 
Mokrzycka (24  miejsce w  kraju) 
z  klasy III: Arkadiusz Olesiak 

(11 miejsce w kraju), Anna Gaweł 
(15 miejsce w kraju) Filip Lubach 
(15  miejsce w  kraju), Nikodem 
Mokrzycki (17  miejsce w  kraju). 
Pozostali uczniowie otrzymali dy-

plomy uznania, a ich pozycja na tle 
kraju plasowała się na równie wy-
sokich miejscach od 30 do 47.

Monika Kosiorowska-Puk
SP Hadykówka

29 kwietnia 2022  r. w  Szkole 
Podstawowej nr.1 w  Kolbuszowej 
odbył się po raz jedenasty Powia-
towy Konkurs Języka Niemieckiego 
– „Deutsch macht Spaß”. Miał on 
na celu promować i motywować do 
nauki języka niemieckiego, upo-
wszechniać wiedzę na temat krajów 
niemieckojęzycznych. Zadaniem 
uczestników było rozwiązanie 60 
minutowego testu składającego 
się z dwóch części: gramatyczno – 
leksykalnej oraz części sprawdza-
jącej wiedzę dotyczącą geografii 
i  kultury Szwajcarii. Test zawie-
rał zadania na rozumienie tekstu 
czytanego, znajomość gramatyki, 
słownictwa oraz tworzenia krótkiej 
wypowiedzi pisemnej na poziomie 
A2. W  konkursie wzięło udział 

19 uczestników ze szkół podsta-
wowych oraz 22 uczniów ze szkół 
średnich z  całego powiatu kolbu-
szowskiego. Szkołę Podstawową 
w Cmolasie godnie reprezentował 
uczeń klasy  VIII b Wiktor Żyła, 

który wykazał się bardzo dużą wie-
dzą i zdobył II miejsce w kategorii: 
Deutsch macht Spaß – Mistrz Języ-
ka Niemieckiego – szkoły podsta-
wowe.

CMOLAS

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
Deutsch macht Spaß – Mistrz Języka Niemieckiego
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GMINA CMOLAS Konkursy historyczne
Wśród różnych konkursów 

historycznych najważniejszym 
nazwać można Kuratoryjny Przed-
miotowy Konkurs Historyczny. 
Wojewódzka Komisja Konkursowa 
ogłosiła wyniki etapu wojewódz-
kiego Przedmiotowego Konkursu 
z Historii dla uczniów szkół pod-
stawowych. Finalistą konkursu 
został uczeń Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie z klasy VIII b – Konrad 
Wilk. Konkurs składał się z trzech 
etapów i obejmował całą podstawę 
programową z historii oraz dodat-
kowe lektury i znacznie wykraczał 
poza materiał realizowany w szko-
le. Konrad wykazał się dużą znajo-
mością wiadomości i umiejętności 
historycznych.

12 kwietnia 2022r. w  Zespole 
Szkół Technicznych im. Bohate-
rów Września 1939 r. w Kolbuszo-
wej odbył się konkurs historyczny 
pt. „Bohaterowie tamtych dni”. 
W  ramach konkursu uczennice 
Szkoły Podstawowej w  Cmolasie 
przygotowały plakaty tematycz-
ne, a następnie je zaprezentowały. 
W  konkursie powiatowym wzięło 
udział 40 uczestników. Aleksandra 
Kłosowska z klasy VIII a zajęła II 
miejsce, zaś Natalia Kosiorowska 
z VIII a  i Antonina Wrzask z VII 
a otrzymały wyróżnienia. W kon-
kursie wzięła również udział uczen-
nica klasy V a Natalia Sobolewska, 

która samodzielnie wykonała pracę 
oraz przygotowała swoja prezenta-
cję. Konkurs odbył się w  ramach 
XIV edycji Powiatowego Sejmi-
ku Uczniowskiego. Aleksandra 
Marut godnie reprezentowała SP 
w  Cmolasie zasiadając w  zespo-
le młodzieżowym, którego celem 
było opracowanie stosownej re-
zolucji. Udział w  konkursie pt. 
„Bohaterowie tamtych dni” wzięła 
także Szkoła Podstawowa w  Ha-
dykówce. Szkołę reprezentowała 
Wiktoria Brózda, która wykonała 
album i  prezentowała postać Jan-
ka Bytnara zdobywając III miejsce 
w  konkursie. Dominika Brózda 
uczennica kl. IV zaprezentowała 
życiorys i opis autentycznych wy-

darzeń Władysława Stój w  formie 
planszy tematycznej. Za prezenta-
cję w  formie planszy tematycznej 
Dominika zdobyła wyróżnienie. 
Natalia Gaweł – uczennica kl. VII 
wykonała album o  Wojciechu Li-
sie. Za jego prezentację otrzymała 
wyróżnienie. W  konkursie wzięła 
również udział Magdalena Wójcik 
uczennica kl. VIII, która wykonała 
ciekawy album o Władysławie Si-
korskim. Grzegorz Wójcik uczeń 
kl.  VIII godnie prezentował SP 
w Hadykówce w Zespole Młodzie-
żowego Sejmiku opracowującego 
rezolucję dotyczącą przestrzegania 
praw człowieka we współczesnym 
świecie.

GMINA CMOLAS Olimpiady z języka angielskiego
Wyższa Szkoła Języków Obcych 

im. Samuela Bogumiła Lindego 
w  Poznaniu jest organizatorem 
ogólnopolskiej Olimpiady Języka 
Angielskiego Juniorów, która jest 
najważniejszym z  konkursów ję-
zyka angielskiego szkół podstawo-
wych w Polsce. Trwa od listopada 
do kwietnia i  składa się z  trzech 
etapów, w które wchodzą w sumie 
cztery trudne testy ze znajomości 
języka, nagranie i  zamieszczenie 

na YouTube filmiku z wypowiedzią 
na zadany temat oraz dwóch egza-
minów ustnych z wiedzy o krajach 
anglojęzycznych i  literatury an-
gielskiej. Uczniowie którzy zdołają 
dotrzeć do etapu finałowego i zdo-
bywają tytuł laureata lub finalisty, 
są zwalniani z egzaminu ósmokla-
sisty z  języka angielskiego i  mają 
prawo do przyjęcia do wybranych 
szkół średnich w  pierwszej kolej-
ności. Uczennice Szkoły Podsta-

wowej w Cmolasie Amelia Maciąg 
z klasy VII a oraz Aleksandra Kło-
sowska klasy VIII a zdobyły tytuły 
laureatek tej Olimpiady. Tym sa-
mym udowodniły swój niezwykle 
wysoki poziom znajomości języka 
angielskiego i  wykazały się talen-
tem i wytrwałością w opanowaniu 
bardzo trudnego obszernego ma-
teriału wymaganego na egzaminy 
ustne. Amelia i  Aleksandra dołą-
czyły do Oliwii Mokrzyckiej, która 
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Gminny konkurs j. angielskiego – SP Ostrowy Tuszowskie

Konkurs j. angielskiego – SP Cmolas

jako pierwsza z  naszej szkoły zo-
stała laureatką tej Olimpiady przed 
rokiem.

6 kwietnia 2022  r. w  Szkole 
Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich odbył się I Gminny 
Konkurs z  Języka Angielskiego 
Szkół Podstawowych klas VI-VIII 
Gminy Cmolas. Konkurs był prze-
znaczony dla uczniów klas  VI 
-VIII. Wzięło w  nim udział 18 
uczniów ze szkół podstawowych 
z gminy Cmolas. Celem konkursu 
było promowanie znajomości ję-
zyka angielskiego wśród uczniów, 
popularyzacja języków obcych, 
motywowanie uczniów do nauki 
języka angielskiego oraz wspieranie 
uzdolnień i umożliwienie uczniom 
wykazania się wiedzą szkolną i po-
zaszkolną. Uczniowie przystąpili do 
testu, który sprawdzał umiejętności 
czytania oraz wiadomości z zakre-
su słownictwa i  gramatyki języka 
angielskiego.
Laureatami konkursu zostali:

• I miejsce: Amelia Maciąg (SP 
Cmolas),

• II miejsce: Klaudia Rzeszutek 
(SP Ostrowy Tuszowskie),

• III miejsce: Oliwia Mokrzycka 
(SP Cmolas),

Wyróżnienie otrzymali: Patry-
cja Ruman (SP Ostrowy Tuszow-
skie) oraz Aleksandra Kłosowska 
(SP Cmolas). Nagrody główne oraz 
dyplomy otrzymali uczniowie, 
którzy zajęli I-III miejsce oraz wy-
różnienia. Konkurs przygotowała 
nauczycielka języka angielskiego 
Pani Katarzyna Fijoł.

27 maja 2022r. odbyła się XV 
edycja Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego dla klas 
III „Super Lion” w  Tarnobrzegu. 
W  konkursie uczestniczyło 88 
uczniów zakwalifikowanych po 
eliminacjach w  etapie szkolnym. 
W  konkursie wzięło udział pię-
ciu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Cmolasie: Nikola Chmielewska, 
Zuzanna Maciąg, Milena Trojnac-
ka, Dominik Górecki oraz Jakub 
Serafin. Miejsce na podium wywal-

czyła Nikola Chmielewska, zajmu-
jąc III miejsce, natomiast Dominik 

Górecki oraz Zuzanna Maciąg zdo-
byli wyróżnienie.
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GMINA CMOLAS Konkursy recytatorskie
30 kwietnia 2022  r. w  Szkole 

Podstawowej Sióstr Niepokalanek 
w  Jarosławiu odbył się finał XXII 
Wojewódzkiego Konkursu „Sa-
crum w literaturze i sztuce”. Szkołę 
Podstawową w  Cmolasie w  kate-
gorii recytatorskiej reprezentowa-
li: Magdalena Ruman z  kl.  VII a, 
Konrad Wilk z  kl.  VIII b oraz 
Aleksandra Szuban z  kl.  VIII b, 
która zdobyła I miejsce. Uczniowie 
wcześniej wzięli udział w elimina-
cjach rejonowych, które odbyły się 
w  Wojewódzkim Domu Kultury 
w  Rzeszowie i  zostali Laureatami. 
13 maja 2022r. w Niepublicznym 
Przedszkolu Akademia w Cmola-
sie odbył się Konkurs Recytatorski 
pt. Poezja dziecięca. Celem kon-
kursu było rozwijanie zdolności 
recytatorskich oraz rozwijanie za-
interesowania dzieci poezją. Dzie-
ci z  grupy Biedroneczki i  z  grupy 
Misie recytowały głównie wiersze 
o  tematyce wiosennej, znanych 
wszystkim pisarzy dziecięcych 
m.in. J. Brzechwy czy J. Guściora. 
Przedszkolaki biorące udział w tym 
wydarzeniu otrzymały dyplomy 
oraz wiele nagród rzeczowych. 6 
maja 2022 r. w Szkole Podstawo-
wej w  Cmolasie odbył się Szkol-
ny Konkurs Recytatorski. Celem 
konkursu było upowszechnianie 
twórczości polskich poetów, roz-
wijanie aktywności twórczej dzieci 
i  młodzieży, a  także odkrywanie 
i  promowanie młodych talentów. 
Uczniowie recytowali wiersze wy-
bitnych twórców epoki romanty-
zmu: Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego i  Cypriana Kamila 
Norwida. Ocenie podlegał stopień 
pamięciowego opanowania utwo-
ru, dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny.

Jury wyłoniło zwycięzców:
• I miejsce: Magdalena Ruman 

z kl. VII a
• II miejsce: Klaudia Micek z kl. 

IV a

• III miejsce: Weronika Kacz-
marska z kl. VI b
Wyróżnienia otrzymały:

• Klaudia Chmielewska z kl. VIIa
• Roksana Jachyra z kl. VII b
• Kinga Lubera z kl. IV a

Należy pamiętać o  tym, że 
poezja jest źródłem głębokich 
przeżyć. Dbając o  piękno języka 
polskiego, kształtujemy wraż-
liwość na kulturę i  sztukę oraz 
rozwijamy osobowość młodego 
człowieka. 

Konkurs recytatorski – AP Cmolas

Konkurs recytatorski – SP Cmolas

Konkurs „Sacrum w literaturze 
i sztuce”
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GMINA CMOLAS Konkursy plastyczne
Pod nazwą „Leśne zakamarki” 

odbył się XIX Konkurs Plastyczny 
organizowany przez Nadleśnictwo 
Kolbuszowa i  Starostwo Powiato-
we w  Kolbuszowej. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w  Cmolasie 
wykonali prace plastyczne, które 
w ciekawy sposób przedstawiły wa-
lory przyrodnicze naszych lasów. 
Prace na konkurs uczniowie wyko-
nali w różnych technikach plastycz-
nych i zostały one zauważone przez 
komisję.

W kategorii klas szóstych:
• I miejsce w  technice collage 

zdobyła Dominika Wrzask;
• I miejsce w technice malarstwa 

zdobył Jakub Jachyra 
• III miejsce Adrian Gola.

W kategorii klas piątych:
• III miejsce w  technice malar-

stwa zdobył Kacper Kopeć.
Prace plastyczne na konkurs 

uczniowie przygotowali pod kie-
runkiem pani Aliny Stec.

W maju 2022r. został rozstrzy-
gnięty konkurs ekologiczny pt. 
„Ziemia nasza planeta” w  którym 
udział wzięły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Cmolasie. Celem kon-
kursu było zwiększenie poziomu 
świadomości ekologicznej, propa-
gowanie idei proekologicznego sty-
lu życia, wykorzystanie odpadów 
i darów natury jako materiałów do 
działań artystycznych, zwrócenie 
uwagi na temat twórczego recyklin-
gu, rozwijanie dziecięcej wyobraźni 

i  kreatywności. Każdą pracę oce-
niała komisja konkursowa, która 
miała nie lada zadanie. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali na-
grodzeni. 31 maja 2022r. w Szkole 
Podstawowej w Cmolasie w klasie 
I b rozstrzygnięto klasowy konkurs 
na plakat o  patronie naszej szko-
ły – prof. Janie Czekanowskim. 
W konkursie brali udział wszyscy 
uczniowie z  klasy. Swoim udzia-
łem potwierdzili, 
iż każdy uczeń 
powinien choć 
w  minimalnym 
stopniu poznać 
sylwetkę patro-
na naszej szkoły. 
Wystawa prac 
konkursowych 
została wyekspo-
nowana na szkol-
nym korytarzu. 
Uczniowie Szko-
ły Podstawowej 
w Cmolasie wzię-
li również udział 
w II Powiatowym 
Konkursie „O ży-
ciu i  posłudze 
kapłańskiej i  mi-
syjnej Biskupa 
Jana Ozgi – Pa-
trona Szkoły 
Podstawowej 
w Woli Raniżow-
skiej” przeprowa-
dzonym w trzech 

kategoriach: praca plastyczna, list 
do Biskupa Jana Ozgi, prezenta-
cja multimedialna. W  najmłod-
szej grupie wiekowej (klasy I-III) 
doceniony został Florian Rząsa 
z kl. II a, który za pracę plastyczną 
obrazującą posługę Biskupa Ozgi 
w  Kamerunie otrzymał II  miej-
sce. W  kategorii dla starszych 
uczniów (klasy IV-VI): list do Bi-
skupa Jana Ozgi – „Moje radości 
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CMOLAS

Ósmoklasiści Laureatami Powiatowego Konkursu 
Twórczości Patriotycznej

i smutki” III miejsce zajęła Pauli-
na Ozga z kl. VI a. W obu katego-
riach konkursowych liczyła się nie 
tylko zgodność z tematem, ale też 
osobiste podejście, pomysłowość 
i  oryginalność, estetyka i  staran-
ność wykonania. Dzięki udziałowi 
w tym konkursie wzbogacili wiedzę 
o trudnej posłudze misyjnej bisku-
pa pochodzącego z naszych stron, 
uwrażliwili się na potrzeby innych, 
propagowali pozytywne wzory ży-
cia i zachowania się.

Czworo uczniów Szkoły Pod-
stawowej w  Hadykówce wzię-

ło udział w  XIX edycji konkursu 
plastycznego dla uczniów szkół 
podstawowych klas od 4 do 6 pod 
honorowym patronatem Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca 
zorganizowanego przez Nadle-
śnictwo Kolbuszowa i  Starostwo 
Powiatowe w Kolbuszowej. Celem 
przedsięwzięcia było popularyzacja 
wiedzy ekologicznej, kształtowanie 
postaw proekologicznych, racjo-
nalne gospodarowanie odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi, pro-
mocja zrównoważonej gospodar-
ki leśnej, promocja drewna, jako 

surowca o  wielu zastosowaniach, 
rozwijanie zainteresowań artystycz-
nych dzieci i młodzieży, promocja 
walorów przyrodniczych powia-
tu kolbuszowskiego. W  konkur-
sie ogólnie wzięło udział 37 szkół, 
a  jury miało do oceny 207 prac 
plastycznych. 10 czerwca 2022r. 
na uroczyste podsumowanie do 
szkółki leśnej w Świerczowie został 
zaproszony Bartosz Ziółkowski, 
który zapracował na wyróżnie-
nie w kategorii rysunek. Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy nagrody.

28 kwietnia 2022r. Komisja 
Konkursowa po przeanalizowaniu 
wszystkich dostarczonych prac na 
VII Powiatowy Konkurs Twórczo-
ści Patriotycznej pn. „Kocham Cię, 
Polsko!” przyznała uczniom Szkoły 
Podstawowej w  Cmolasie nastę-
pujące miejsca.

Kategoria literacka – poezja:
• I miejsce – Anna Myszka
• II miejsca – Aleksandra Marut
• II miejsce – Natalia Róg
• III miejsce – Konrad Wilk

Kategoria literacka – proza:
• Wyróżnienie – Aleksandra 

Kłosowska.
Wszyscy Laureaci zostali zapro-

szeni na podsumowanie konkursu 
i uroczyste wręczenie nagród, któ-
re miało miejsce w Domu Kultury 
w Kolbuszowej w dniu Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

Jury było zachwycone pozio-
mem prac literackich uczniów SP 
Cmolas, dlatego wszyscy zostali 
docenieni dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi.

Edyta Urban
SP Cmolas
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Wiosna w szkole to czas wycie-
czek. Dzieci chętnie przebywają 
na świeżym powietrzu, bawiąc się 
z  rówieśnikami. Pogoda sprzy-
ja i  zachęca do uprawiania czyn-
nego wypoczynku. W  czwartek 
21 kwietnia 2022 wszystkie przed-
szkolaki ze Szkoły Podstawowej 
w  Ostrowach Tuszowskich przy-
szły do szkoły wyspane, w ciepłych 
ubraniach i  z  plecakami w  pełnej 
gotowości na wycieczkę pełną 
przygód do Stadniny Koni Twar-
dowski w Dzikowcu. Podczas wy-
cieczki „Słoneczka” i „Promyczki” 
zwiedziły wszystkie zakamarki 
stadniny. Poznały wszystkie konie 
i co najważniejsze dowiedziały się 
jak należy zachowywać się przy ko-
niach  i jak o nie trzeba dbać, aby 
były zdrowe i szczęśliwe. W dalszej 
części wycieczki dzieci miały oka-
zję pogłaskać konia i przejechać się 
konno pod opieką doświadczone-
go instruktora. Ogromną radość 
przedszkolakom sprawiło również 
ognisko, przy którym mogły się 
ogrzać i  samodzielnie upiec sobie 
kiełbaskę. 

18 maja 2022r. do Niepublicz-
nego Przedszkola „Jagódka” 
i Szkoły Podstawowej w Jagodniku 
przybyli wyjątkowi goście, a  mia-
nowicie dwie alpaki. Ich opiekun-
ki przedstawiły piękne zwierzątka 
z  imienia i  scharakteryzowały ich 
budowę ciała. Każde dziecko miało 

okazję pogłaskać zwierzątko, zro-
bić sobie z nim zdjęcie i poczęsto-
wać je marchewką. Alpaki chętnie 
uczestniczyły w spotkaniu z dzieć-
mi, dawały się pogłaskać i przytulić. 
Natomiast Przedszkolaki z  Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie, 
9 czerwca 2022  r. wybrały się do 
zagrody „Alpaki z  Koziej Górki”. 
Ten niesamowity dzień upłynął 
w towarzystwie bardzo wrażliwych 
i  empatycznych zwierząt – alpak. 
Każdy z  przedszkolaków podczas 
pobytu w  zagrodzie miał możli-
wość ich nakarmienia, zabawy oraz 
indywidualnego przespacerowania 
pod czujnym okiem instruktorów. 

25 maja 2022r. w  Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie zawitał 
ukraiński cyrk „Szok”. Wszystkie 

GMINA CMOLAS Niezwykłe spotkania przedszkolaków

Wycieczka, stadnina koni – SP 
Ostrowy Tuszowskie

Alpaki SP Jagodnik
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dzieci z  zapartym tchem śledziły 
występy pary cyrkowców. Program 
artystyczny zawierał m. in. pokaz 
żonglerki, tresurę zwierząt, wy-
stęp klauna i  ciekawe akrobacje. 
Artyści zaprosili przedszkolaki do 
wspólnych występów, podczas któ-
rych dzieci miały okazję nie tylko 
podziwiać triki cyrkowe, ale także 
brać czynny udział w realizacji wie-
lu z nich. Pełni zapału, próbowali 
dotrzymać kroku zawodowcom, 
co często wzbudzało ogólną radość 
publiczności. Pokaz artystycz-
ny wzbogacony był obecnością 
zwierząt: gołębi ozdobnych oraz 
dwóch sympatycznych pudelków. 
Przedszkolaki doskonale się bawi-
ły oglądając występy cyrkowców 
i  nagrodziły artystów gromkimi 
brawami.

Wycieczka, alpaki – AP Cmolas

Cyrk – AP Cmolas

Designed by rawpixel.com / Freepik

Udanych wakacji!!!
Dziękując za cały magiczny rok pełen wrażeń i sukcesów,

życzymy wszystkim naszym podopiecznym
słonecznych, bezpiecznych wakacji,

udanego wypoczynku, wspaniałych przygód,
spotkań z ciekawymi ludźmi

i wielu pięknych wspomnień!!!
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W słoneczny piątek 20 maja 
br. uczniowie kl. IV- VIII Szkoły 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich wraz z wychowawcami udali 
się na rajd rowerowy okolicznymi 
ścieżkami. Celem wyjazdu była 
popularyzacja turystyki rowerowej 
oraz integracja zespołów klaso-
wych. Miłośnicy jazdy na rowerze 
wyjechali z boiska szkolnego w tra-
sę rajdu, której celem była „zielo-
na szkoła” na Ścieżce Edukacyjno 
-Dydaktycznej DYMARKA. Tutaj 
rozpaliliśmy ognisko. Po krótkim 
odpoczynku nie zabrakło sił na 
spacer pobliską trasą, na której po-
dziwiać mogliśmy piękne pomniki 
przyrody oraz roślinność rosnącą 
nad rzeką Przyrwą. To był bardzo 
udany dzień. 

PORĘBY DYMARSKIE Szkolny Rajd Rowerowy

GMINA CMOLAS Ulubione wycieczki dzieci 
do Parków rozrywkiOdpoczynek 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 szkol-
nego. 11.05.2022  r. przedszkolaki 
z  Niepublicznego Przedszkola 
„Jagódka” w Jagodniku wybrały się 
na wycieczkę do sali zabaw „Kraina 
Uśmiechu” w  Kolbuszowej. Naj-
większą frajdą okazała się ogromna 
konstrukcja składająca się z  labi-

ryntu, zjeżdżalni, ściany wspinacz-
kowej a  także ogromnej karuzeli 
przypominającej palmę z  kokosa-
mi. Każdy, kto poczuł zmęczenie, 
mógł skorzystać z kącika, w którym 
można było odpocząć i nabrać sił 
przy wspólnym stole ze smakoły-
kami. 19 maja b.r. dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klasy I ze Szkoły 
Podstawowej w Hadykówce wraz 
z wychowawczyniami udały się na 
wycieczkę do „Fantazji” w Rzeszo-
wie. Na miejscu, po zapoznaniu 

się z zasadami obowiązującymi na 
placu zabaw, rozpoczęły się rado-
sne harce na zjeżdżalni i basenach 
wypełnionych kolorowymi piłecz-
kami. Dzieci korzystały z  mini 
pojazdów, trampoliny, automatów 
i wielu innych atrakcji.

Mogły wykazać się zręczno-
ścią, zwinnością oraz sprawnością 
fizyczną. W drodze powrotnej za-
trzymali się w Kolbuszowej, gdzie 
w  przyjemnych okolicznościach 
nowo powstałych bulwarów nad 

Niepubliczne Przedszkole Jadódka w Jagodniku SP Cmolas
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ków, ale także stanowiła doskonałą 
okazję do rozładowania dziecięcej 
energii i  – co najważniejsze – ra-
dosnej zabawy. 22 czerwca klasa I 
B i  oddziały przedszkolne Szkoły 
Podstawowej w Cmolasie wybra-
ły się na wycieczkę do Turystycz-
nego Kompleksu Bałtowskiego. 
Jedną z  atrakcji był „Zwierzyniec 
górny”, który szczególnie przypadł 
uczestnikom wycieczki do gustu. 
Wszyscy z zapartym tchem ogląda-
li zwierzęta z autobusu. Następnie 
udaliśmy się do „Sabatówki”, gdzie 
dzieci świetnie bawiły się w zagro-
dzie czarownic. Ostatnim punktem 
programu był park rozrywki, gdzie 
maluchy mogły zużyć swoje zapa-
sy energii. Po dniu pełnym wra-
żeń uczniowie wrócili szczęśliwie 
do domów z  wieloma pamiątka-
mi rzeczowymi i  tymi w  sercach. 
Dzień był długi, ciekawy i  pełen  
emocji.

Nilem im. bł. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego, mogli usiąść na 
widowni amfiteatru, ochłodzić 
się przy fontannie multimedialnej 
oraz skorzystać z obiektów do ple-
nerowej aktywności i wypoczynku. 
W  dniu 26.05.2022r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Ostro-
wach Baranowskich udali się na 
wycieczkę do Parku Rozrywki 
i  Miniatur Sabat Kraino. W  tym 
wyjątkowym miejscu dzieci miały 
możliwość zwiedzić Aleję Minia-
tur „Wonderful World”, w  której 
znajdują się miniatury dwudziestu 
siedmiu najsłynniejszych miejsc 
świata. Następnie dzieci korzystały 
z takich atrakcji jak: łódeczki, kule 
wodne, stacja kosmiczna, tory do 
zjeżdżania na pontonach. Wiele 
radości sprawił również dzieciom 
park linowy oraz seans w kinie 6D. 
Dnia 30.05.2022 r. uczniowie klas 
piątych ze Szkoły Podstawowej 
w  Cmolasie wzięli udział w  wy-

jeździe do Rabkolandu w  Rab-
ce-Zdroju. Po wejściu do środka 
przywitał ich przewodnik w stroju 
góralskim, który oprowadził grupę 
po obiekcie, opowiadając ciekawe 
historie związane z  Parkiem Roz-
rywki. Następnie piątoklasiści mo-
gli korzystać ze wszystkich atrakcji, 
jakie znajdowały się wokół. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
atrakcje takie jak: Łódź Wikinga, 
Koło Widokowe, Balerina, Ponto-
ny czy ekstremalny Music Express. 
Przedszkolaki z Akademii Przed-
szkolaka w  Cmolasie 31  maja 
br. z  gr „Biedroneczki” i  „Misie” 
wybrały się na wycieczkę do sali 
zabaw „Yupi Park” w  Tarnobrze-
gu. Na dzieci czekało tam wiele 
atrakcji, takich jak: trampolina, 
tyrolka, huśtawki, pokój księżni-
czek, ścianka wspinaczkowa oraz 
zjeżdżalnie. Wizyta w  sali zabaw 
pozwoliła nie tylko doskonalić 
sprawność fizyczną Przedszkola-

AP Cmolas

SP Cmolas Rabkoland SP Hadykówka

SP Ostrowy Baranowskie
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Wycieczki szkolne należą do 
najbardziej wszechstronnych 
form organizacyjnych procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. 
Wpływają m.in. na kształtowanie 
wyobraźni i myślenia, skłaniają do 
zadawania pytań, wnioskowania, 
utrwalają zdobytą wiedzę i  umie-
jętności. W środę 04 maja 2022 r. 
dzieci klas 0-III, ze Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich 
wybrały się na pełną przygód wy-
cieczkę do Krakowa i  Wieliczki. 
Pierwszym punktem na mapie 
wycieczki było zwiedzanie Ko-
palni Soli w  Wieliczce, gdzie sala 
lekcyjna została przeniesiona głę-
boko pod ziemię, a zajęcia szkolne 
zamienione na wędrówkę solnymi 
korytarzami. Dzieci z  zachwytem 
i  zaciekawieniem przemierzały 
kolejne korytarze i  strome scho-
dy, a także zaangażowały się w za-
bawę w  poszukiwacza Skarbnika 
Wieliczki. Finałem wycieczki była 
ciekawa pogawędka z duchem ko-
palni, podczas której  dzieci mo-
gły wcielić się w  postać górnika 
oraz królowej Kingi w trakcie mini 
scenki. Po krótkim odpoczynku 
cała grupa ruszyła w dalsza drogę. 
Następnym punktem zwiedzania 
był Ogród Zoologiczny w  Krako-
wie. Dzieci spacerując alejkami 
ukwieconymi licznymi pięknymi 
roślinami, mogły podziwiać róż-

ne gatunki zwierząt ze wszystkich 
kontynentów świata. Po opuszcze-
niu ZOO, dzieci wraz z  opieku-
nami wybrały się spacerkiem na 
spotkanie ze Smokiem Wawelskim, 
który zieje prawdziwym ogniem. 
Po obejrzeniu smoczego występu 
przyszedł czas na ostatni spacer 
dziedzińcem Wawelu. Natomiast 
w poniedziałek 16 maja b.r ucznio-
wie z  klas IV – VIII ze Szkoły 
Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich udali się, na długo wy-
czekiwaną wycieczkę do Wadowic. 
Obok elementów edukacyjnych 
przewidziana była zabawa w Parku 
Miniatur i Lunaparku w Inwałdzie. 
Pierwszym punktem było zwiedza-
nie Muzeum Jana Pawła II w Wa-
dowicach. W muzeum znajdują się 
repliki oraz orginalne przedmioty, 
które należały do Jana Pawła II, np. 
ubranie, w którym pracował w ka-
mieniołomach, biskupia sułtanna, 
świadectwo maturalne, książki 
i  zdjęcia. Uczniowie uczestniczyli 
też w warsztatach pt. „W 80 minut 
dookoła świata z Janem Pawłem II”, 
związanych z podróżami Ojca Świę-
tego. Poznali nazwiska innych pol-
skich podróżników, mogli zobaczyć 
i dotknąć ziemię pochodzącą z róż-
nych krajów, nietypowe instrumen-
ty muzyczne oraz nakrycia głowy. 
Druga część wycieczki to zabawa 
w  Lunaparku w  Inwałdzie, gdzie 

znajdują się miniatury najbardziej 
znanych budowli z Polski i świata, 
różne karuzele, zjeżdżalnie, gokar-
ty. Uczniowie mogli też oswoić 
swój strach wchodząc do egipskie-
go grobowca. W ramach programu 
Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj 
Polskę” 26 maja 2022 r. uczniowie 
klas I-III Szkoły Podstawowej 
w  Hadykówce wybrali się na wy-
cieczkę do Krosna – miasta szkła. 
Pierwszym punktem w planie wy-
cieczki była wizyta w  Centrum 
Dziedzictwa Szkła. Przewodnik 
poprowadził poprzez płytę Rynku 
Starego Miasta do podziemi, w któ-
rych można było podziwiać szklane 
dzieła artystów i  studentów, po-
znaliśmy światowe marki, których 
projekty realizowane są w  kro-
śnieńskich hutach (m.in.: Murano, 
Waterfood, Eva Solo). Po powrocie 
do budynku Centrum Dziedzictwa 
Szkła, uczniowie wędrowaliśmy po 
poszczególnych poziomach, pozna-
jąc wymagającą i kunsztowną ręcz-
ną pracę krośnieńskich hutników 
przy formowaniu szklanych przed-
miotów, mistrzostwo zdobników 
szkła: malarzy, grawerów i  szlifie-
rzy oraz uczestniczyliśmy w poka-
zie tworzenia szklanych miniatur. 
Drugim punktem naszej wyciecz-
ki było Muzeum Podkarpackie, 
w  którym poznaliśmy historię 
oświetlenia od ogniska do żarów-

GMINA CMOLAS Szkolne wycieczki krajoznawcze 

SP Hadykówka SP Ostrowy Tuszowskie
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ki elektrycznej. Dzieci pod okiem 
przewodnika miały możliwość bliż-
szego zetknięcia się z  niektórymi 
eksponatami oraz sukcesywnego 
odkrywania tajemnic skrzyni wę-
drującej z nami do poszczególnych 
sal, w których podziwialiśmy: zbiór 
świeczników, lamp olejowych, naf-
towych i oświetlenia elektrycznego. 
W  trakcie zwiedzania poznaliśmy 
sylwetkę i dokonania Ignacego Łu-
kasiewicza – człowieka urodzone-
go w  Zadusznikach koło Mielca, 
aptekarza, twórcy lampy naftowej 

oraz prekursora polskiego prze-
mysłu naftowego. Po tych kilku 
godzinach aktywnego zwiedzania 
ostatnie chwile w Krośnie przezna-
czyli na podziwianie zabudowań 
Rynku Starego Miasta. 2 czerwca 
Uczniowie klas starszych Szkoły 
Podstawowej w Hadykówce, rów-
nież skorzystali z projektu ministe-
rialnego Poznaj Polskę i odwiedzili 
Góry Świętokrzyskie. Pierwszym 
punktem wycieczki było zdoby-
cie Łysej Góry inaczej nazywanej 
Świętym Krzyżem. Szczyt o wyso-

kości 594 m n.p.m. położony we 
wschodniej części pasma Łysogór 
w Nowej Słupi oraz miejsce z nim 
związane Klasztor Misyjny Obla-
tów Maryi Niepokalanej – Sanktu-
arium Relikwii Drzewa Świętego. 
Drugim celem wycieczki był Za-
mek Królewski w  Chęcinach po-
wstał na przełomie XIII i  XIV w. 
Następnie udaliśmy się do Parku 
Rozrywki Sabat Krajno gdzie ko-
rzystali z atrakcji. W Parku Minia-
tur oglądali najciekawsze budowle 
z całego świata.

Cmo-Las-ovia 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020

26 czerwca 2022 roku na stadio-
nie sportowym w Cmolasie odbyła 
się impreza kulturalno-rozrywko-
wa pn. „Cmo-Las-ovia”. Uroczy-
stość rozpoczęła się od atrakcji dla 
dzieci, które mogły wziąć udział 
w  przeróżnych zabawach i  kon-
kursach z  nagrodami. Następnie 
przyszedł czas na prezentacje Kół 
Gospodyń Wiejskich z każdej gmi-
ny z obszaru Lokalnej Grupy Dzia-
łania Lasovia: KGW z  Cmolasu 
gm. Cmolas, KGW z  Szydłowca, 
gm. Mielec, KGW z Kozodrzy, gm. 
Ostrów, KGW z  Grochowego II, 
gm. Tuszów Narodowy oraz KGW 
z Niwisk gm. Niwiska, które wzię-
ły udział w konkursie na najlepszy 
„Lasowiacki Kacapoł”. Publiczność 
mogła skosztować przygotowa-
nych przez KGW różnorodnych, 
głównie pod względem farszów, 
kacapołów. Wśród rękodzielników 
z obszaru LGD Lasovia Cmolas re-
prezentowali p.Kazimiera Zagroba 
(ikony) oraz p.Krzysztof Magda 
(rzeźba) natomiast gminę Niwiska 
p.Czesława Mazan i  p.Marta Jeł 
(koronkarstwo). Kolejnym punk-
tem programu była prezentacja 
zespołów artystycznych. Na scenie 
swoje zdolności wokalne zapre-

zentowały Wiktoria Kosiorowska 
oraz Nina Nazimek, a także grupy 
wokalne działające w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w  Cmo-
lasie, których Instruktorem jest 
p. Mariola Szypuła. Prezentacje 
taneczne przygotowane przez ze-
społy: Motyw Mini, Motyw I, 
Motyw II i  Motyw III działające 
w  Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w  Cmolasie, zespół taneczny 
Poza działający w Wiejskim Domu 
Kultury w Trzęsówce, których In-
struktorem jest p.Marta Nycek-
-Kaczor oraz Zespół taneczny ze 
Szkoły Podstawowej w  Hadyków-
ce pod okiem p.Agnieszki Magda 
Dyrektor SP w Hadykówce wzbo-
gaciły program artystyczny tego 
dnia. Następnie na scenie wystąpił 
Zespół Ludowy Cmolasianie, który 
urozmaicił uroczystość wykonując 
piosenki i  przyśpiewki biesiadne, 
a  także Kapela Cmolaskie Chło-
poki, którzy w swoim repertuarze 
mają liczne utwory lasowiackiej 
muzyki tradycyjnej. Wielkimi bra-
wami przywitany został Mr. Góral, 
który wspólnie z widownią wyko-
nał znane i  lubiane hity takie jak: 
„takiego Jonicka” czy „Góralecz-
ka” porywając przy tym licznie 

zgromadzonych przed sceną do 
zabawy. Wyczekiwanym, przez 
licznych fanów muzyki disco-polo, 
punktem programu był występ Ze-
społu AFTER PARTY, który przy-
ciągnął dużą liczbę publiczności 
oraz podbił ich serca wykonując 
swoje największe hity: „Tylko ona 
jedyna”, „Ona lubi pomarańcze”, 
„Tylko w  twoich dłoniach”. Publi-
ka nagrodziła gwiazdy ogromnymi 
brawami oraz doczekała się bisów. 
Zabawa taneczna z zespołem Blay-
zer porwała wszystkich do tańca, 
a  całość imprezy uświetnił pokaz 
fajerwerków. 

Impreza finansowana była 
ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach realizacji operacji pt. 
„Przygotowanie i  realizacja zadań 
promujących Gminę Cmolas jako 
miejsce warte odwiedzenia oraz 
aktywizacja lokalnej społeczności 
w ramach zaplanowanych wydarzeń 
i  imprez” w  ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW 2014-2020. 
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