
PANORAMA GMINY CMOLAS – kwartalnik Nr 3/2022 ISSN 2451-0246



2

Kwartalnik nr 3/2022

CMOLAS

28 sierpnia 2022 roku w  Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie odbyła się uroczystość 
20-lecia działalności artystycznej 
Zespołu Ludowego „Cmolasianie”. 
Z tej okazji wszyscy zaproszeni go-
ście oraz sami Jubilaci zebrali się 
aby świętować to wyjątkowe wyda-
rzenie. Po przywitaniu wszystkich 
obecnych gości oraz przedstawie-
niu krótkiej historii Zespołu nad-
szedł czas na podziękowania dla 
„Cmolasian”, którzy przyjęli życze-
nia, wyrazy uznania oraz kwiaty 
z  rąk Wójta Gminy Cmolas Pana 
Eugeniusza Galka oraz Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w  Cmolasie Pani Edyty Kus-Mo-
krzyckiej. W  gronie osób, którzy 
również wyrazili swoje słowa uzna-
nia znaleźli się także: Wicemarsza-

łek Województwa Podkarpackiego 
Pani Ewa Draus, w imieniu Starosty 
Powiatu Kolbuszowskiego - Sekre-
tarz Powiatu Pan Stanisław Stec, 
Dyrektor Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie Pan Damian 
Drąg, w  imieniu Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Cmolasie - Pani Ha-
lina Grzywacz oraz Kierownik Ze-
społu Ludowego „Górniacy” Pani 
Elżbieta Czachor. 

Podczas uroczystości nie mo-
gło zabraknąć Zespołu Ludowego 
„Cmolasianie” na czele z  Kierow-
nikiem Zespołu Panią Marią Rze-
szutek. Na scenie wystąpiły Panie: 
Józefa Chmielowiec, Helena Dziu-
ba, Teresa Jadach, Bronisława Ko-
siorowska, Krystyna Szczepanek, 

Maria Wilk oraz Panowie Wła-
dysław Dziuba, Władysław Halat, 
Krzysztof Marszałek oraz Pan Ka-
rol Ziętek, który jest także aktyw-
nym zastępcą Kierownika Zespołu. 
Instruktorem muzycznym jest Pan 
Jarosław Mazur. Zespół zapre-
zentował swój repertuar, na który 
składają się przyśpiewki ludowe 
i piosenki biesiadne oraz widowi-
sko obrzędowe pt. „Zoloty”. Wy-
stęp Zespołu został nagrodzony 
gromkimi brawami. Uczestnicy Ju-
bileuszu otrzymali wydane w 2016 
r. płyty Zespołu Ludowego „Cmo-
lasianie” pt. „Jak żem chodził do 
dziewczyny”. Po części artystycznej 
przyszedł czas na poczęstunek oraz 
tańce przy muzyce na żywo. 

20-lecie Zespołu Ludowego 
„Cmolasianie”
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Nowe inwestycje wypływają po-
zytywnie na rozwój wsi, gdyż ich 
głównym zadaniem jest tworzenie 
stref intensywnej integracji społe-
czeństwa, których celem jest umoc-
nienia więzi pomiędzy lokalną 
społecznością, a  także promowaniu 
własnej kultury.

W ostatnim czasie dobiegły 
końca prace remontowe budynku 
Centrum Kultury Wsi w  Porębach 
Dymarskich. Jest to nowoczesny 
i funkcjonalny obiekt zaprojektowa-
ny do prowadzenia różnych form 
działalności kulturalnej, spełniający 
ekologiczne standardy i  przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane były wy-
konywane w  okresie od lutego do 
lipca bieżącego roku przez firmę 
Produkcyjno – Handlowo – Usługo-
wą FASADA Robert Pakłos. Zakres 
rzeczowy zadania obejmował sze-
reg prac mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej oraz 
estetyki budynku. Wykonano m.in. 
częściową rozbiórkę nawierzchni 
znajdujących się dookoła budynku, 
rozbiórkę podłogi na gruncie, de-
montaż stolarki okiennej i  drzwio-
wej, rozbiórkę posadzek na piętrze 
budynku, osadzenie stolarki okien-
nej i drzwiowej, wykonanie podłogi 
na gruncie i posadzek na piętrze bu-
dynku, ocieplenie stropów i  dachu, 
ocieplenie ścian fundamentowych 
wraz z  odtworzeniem nawierzchni, 
ocieplenie ścian zewnętrznych wraz 
z  wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej, prace wykończeniowe wewnątrz 
i  na zewnątrz budynku. Wykonano 
także przebudowę kotłowni gazowej 
wraz z instalacją gazową zewnętrzną 

i wewnętrzną, instalacji ciepłej wody 
użytkowej, instalacji c.o.

Zrealizowana inwestycja przyczy-
niła się do poprawy funkcjonalności 
obiektu, utworzenia warunków loka-
lowych do realizacji zadań z zakresy 
kultury, usprawnienia zaplecza orga-
nizacyjnego, zapewnienia odpowied-
nich warunków do organizowania 
i animowania uczestnictwa społecz-
ności w wydarzeniach artystycznych, 
kulturalnych i integracyjnych, popra-
wy dostępu do podstawowych usług 
kulturalnych dla mieszkańców oraz 
poprawy funkcjonowania i  estetyki 
obiektu, a przez to również atrakcyj-
ności prowadzonych w nim działań. 

Rezultatem zrealizowanego zada-
nia jest zaspokojenie potrzeb miesz-
kańców poprzez stworzenie strefy 
integracji i miejsca przystosowanego 
do eksponowania i szerzenia lokalnej 
kultury i dziedzictwa kulturowego. 

Całkowita wartość robót budow-
lanych: 579 3453,00zł, w  tym dofi-
nansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych: 556 417 PLN.

Obecnie na etapie rozpatrywania 
jest wniosek złożony w  programie 
dofinansowanym z  Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich na zakup 
niezbędnego wyposażenia do prawi-
dłowego funkcjonowania obiektu.

PORĘBY DYMARSKIE Nowe oblicze Centrum Kultury Wsi 
w Porębach Dymarskich
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W Dzienniku Ustaw opubliko-
wano ustawę o wsparciu odbiorców 
ciepła, która zmieniła także zasady 
przyznawania i wypłaty dopłat do 
węgla (Dz. U. z  dnia 19.09.2022r. 
poz. 1967). Ustawa weszła w  ży-
cie 20 września 2022r. Pierwotna 
wersja ustawy o dodatkach węglo-
wych, uchwalona obowiązująca 
od 17 sierpnia 2022r. nie określała 
ściśle, co kryje się pod pojęciem 
gospodarstwa domowego, które-
mu przysługuje dodatek węglowy 
w  wysokości 3 tys. zł, dopuściła 
do składania osobnych wniosków 
przez każdego z  członków gospo-
darstwa domowego. To powodo-
wało, że w wielu przypadkach jedna 
rodzina wnioskowała nawet o kilka 
dodatków. 
Jeden adres — jeden dodatek 

węglowy
W przypadku gdy pod jednym 

adresem miejsca zamieszkania 
zamieszkuje więcej niż jedno go-
spodarstwo domowe, jeden do-
datek węglowy przysługuje dla 
wszystkich gospodarstw domo-
wych zamieszkujących pod tym 
adresem.

W ustawie zapisano, że pienią-
dze przysługują temu członkowi 
gospodarstwa domowego, który 
pierwszy złoży wniosek. Pozostałe 
wnioski pozostawia się bez rozpo-
znania.

Dopłata do węgla. 
Komu przysługuje?

Jednorazowy dodatek węglowy 
w  wysokości 3 tys. zł przysługuje 
gospodarstwom domowym, dla 
których głównym źródłem ogrze-
wania jest:
• kocioł na paliwo stałe,
• kominek,
• koza,

• ogrzewacz powietrza,
• trzon kuchenny,
• piecokuchnia,
• kuchnia węglowa lub piec ka-

flowy na paliwo stałe
• zasilane są węglem kamien-

nym, brykietem lub pelletem, 
zawierającymi co najmniej 85 
proc. węgla kamiennego.

Ponadto bezwzględnym wa-
runkiem otrzymania dodatku wę-
glowego jest wpis lub zgłoszenie 
jednego z powyższych źródeł ogrze-
wania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Przy czym 
przy rozpatrywaniu wniosków, 
brany będzie pod uwagę wpis lub 
zmiana, dokonana w  CEEB do 
11 sierpnia 2022 r. Wnioskodaw-
ca, który po tej dacie zgłosił jedno 
z powyższych źródeł ciepła będzie 
mógł ubiegać się o dodatek węglo-
wy tylko wtedy, gdy wpis ten lub 
zgłoszenie dokonane było po raz 
pierwszy.

Dodatek węglowy wypłaca się 
w terminie do dwóch miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. 

Wnioski można składać 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Cmolasie w  godzi-
nach od 7.30 do 15.30 lub za po-
średnictwem platformy ePUAP. 
Wniosek do pobrania dostępny 
na stronie www.cmolas.pl 

Ustawa wprowadza także jed-
norazowe dodatki dla gospodarstw 
domowych, które ogrzewają się 
przy pomocy kotłów lub pieców 
na biomasę, LPG (gaz ze zbiornika 
gazu skroplonego LPG używanego 
dla celów grzewczych w  kotle ga-
zowym zasilanym tym gazem) lub 
olej opałowy, przy czym dla otrzy-
mania dodatku źródła te muszą być 
wpisane do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. 

Ile wyniesie dodatek do 
ogrzewania 2022?

• 3000 zł - dopłata do pelletu 
oraz innego rodzaj bioma-
sy, w  szczególności (brykie-
tu drzewnego, słomy, ziarna 
zbóż),

• 2000 zł - dopłata do oleju opa-
łowego,

• 1000 zł - dopłata do drewna ka-
wałkowego,

• 500 zł - dopłata do gazu LPG.
Wnioski można składać 

w  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Cmolasie w  godzi-
nach od 7 30 do 1530 lub za po-
średnictwem platformy ePUAP. 
Wniosek do pobrania dostępny 
na stronie www.cmolas.pl 

Bożena Kubik Kierownik GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie 
informuje, że w dniu 20 września 2022 r. weszły 

w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być 
rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglowych
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W sierpniu i  wrześniu 2022 
roku we wszystkich 10 sołectwach 
gminy Cmolas odbyły się zebrania 
wiejskie. Motywem do ich odby-
cia był głównie podział funduszu 
sołeckiego na 2023 rok. Fundusz 
sołecki jest przykładem budżetu 
partycypacyjnego (nie mylić z bu-
dżetem obywatelskim, przewi-
dzianym w ustawie o samorządzie 
gminnym). Jest to pula środków 
wyodrębnionych z  budżetu gmi-
ny, wyliczana według określonego 
wzoru. O przedsięwzięciach finan-
sowych z  tych środków decydują 
bezpośrednio mieszkańcy sołectw. 
O  wyodrębnieniu funduszu so-
łeckiego w  danej gminie decydu-
je Rada Gminy, a  jego realizacją, 
jak zresztą wykonywaniem całego 
budżetu, zajmuje się Wójt. Całość 
ścieżki, rozpoczynając od wyodręb-
nienia funduszu sołeckiego, przez 
wyliczanie puli środków przypa-
dających sołectwom, aż po warun-
ki przeznaczenia tych środków na 
poszczególne przedsięwzięcia oraz 
warunki zwrotu części dokonanych 
wydatków z budżetu państwa, za-
mknięto w  jednej ustawie - usta-
wie o  funduszu sołeckim. Z  kolei 
realizacja przedsięwzięć odbywa 
się na zasadach ogólnych dla reali-
zacji budżetu gminy, przewidzia-
nych przede wszystkim w ustawie 

o finansach publicznych. Sołectwa 
mogą składać wnioski o  dofinan-
sowanie z  funduszu sołeckiego 
przedsięwzięć, które spełniają trzy 
warunki: wchodzą w zakres zadań 
własnych gminy, służą poprawię 
warunków życia mieszkańców i są 
zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Ocena wspomnianych wniosków, 
uchwalanych zgodnie z przepisami 
ustawy oraz przepisami statutów 
poszczególnych sołectw, należy 
do Wójta i Rady Gminy. Wójt po-
winien analizować wnioski pod 
kątem formalnym. Chodzi więc 
między innymi o sprawdzenie, czy 
wniosek został złożony w terminie, 
zawiera uzasadnienie i został pra-
widłowo uchwalony. O  tym, czy 
dane przedsięwzięcie może zostać 

zrealizowane w  ramach funduszu 
sołeckiego, z  założenia decydują 
więc organy gminy. Zakres przed-
sięwzięć możliwych do zrealizo-
wania z funduszu sołeckiego został 
potraktowany szeroko i  słusznie 
oddany w  ręce mieszkańców we-
dług prostej zasady - o  przedsię-
wzięciach decydują wyłącznie 
mieszkańcy, a  wykonuje je wójt 
(z pomocą urzędu). Poza wzmoc-
nieniem sprawczości społeczności 
lokalnej, w  ustawie przewidziano 
dodatkowo zachętę finansową dla 
gmin, w postaci zwrotu z budżetu 
państwa części wydatków wykona-
nych w ramach funduszu sołeckie-
go, w formie dotacji celowej.

M.P.

GMINA CMOLAS Zebrania wiejskie

W październiku 2022 r. rusza 
akcja Fundacji Podkarpackiego 
Hospicjum dla Dzieci w  ramach 
ogólnopolskiej inicjatywy „Pola 
Nadziei”, która ma na celu szerze-
nie idei opieki hospicyjnej. Szkoła 
Podstawowa im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w Cmolasie przystępuje 

do udziału w tej pięknej inicjatywie 
organizowanej przez Fundację, za-
pewniającej opiekę nieuleczalnie 
chorym dzieciom oraz ich rodzi-
com na terenie województwa pod-
karpackiego. Jesienią na terenie 
zielonym przed szkołą zasadzimy 
cebulki żonkili/narcyzów – „sym-
boli nadziei”, które wiosną zostaną 
ścięte i  rozprowadzone na rzecz 
działalności Fundacji Podkarpac-
kie Hospicjum dla Dzieci. Ponadto 
w marcu zostaną przeprowadzone 

lekcje edukacyjne o  idei hospicyj-
nej, jak również wykonane przez 
dzieci pod kierunkiem nauczycieli 
żonkile z bibuły, które będą rozda-
ne podczas finału akcji „Pola Na-
dziei”. Mamy nadzieję, że zarówno 
dzieci jak i  dorośli zaangażują się 
czynnie w tą akcję.

SP Cmolas
Koordynator akcji na terenie szkoły 

Renata Krakowska

CMOLAS „Pola Nadziei”
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Nie często zdarza się, aby tra-
dycyjnie śpiewane "sto lat", z racji 
chwili, modyfikowano w sekwencji 
życzeń na lat "dwieście". Tak wła-
śnie było 10 lipca 2022r. w  Trzę-
sówce, gdzie Pani Waleria Kędzior 
z  Toporowa obchodziła Jubileusz 
swoich setnych urodzin. Seniorka 
rodu świętowała uroczyście swoje 
urodziny. 

Pani Waleria Kędzior urodziła 
się 10 lipca 1922 roku w Toporowie. 
W  wieku 18 lat wyszła za mąż za 
Józefa. Mieli czwórkę dzieci. Całe 
życie pracowała na gospodarstwie 
i  wychowywała dzieci. Doczekała 
się siedmiorga wnuków, 19 pra-
wnucząt oraz siedmiorga prapra-
wnucząt. Jej mąż pracował jako 
robotnik leśny, zmarł w 2000 roku. 

W niedzielę 10 lipca w  inten-
cji Jubilatki w  miejscowości Trzę-
sówka, odbyła się uroczysta Masza 
Święta, którą celebrował miejsco-
wy ksiądz. Opowiadał o pięknym, 
dobrym i  spełnionym życiu Pani 
Walerii. Życiu, które stało się wzo-
rem dla następnych pokoleń. Pod-
kreślał Jej obecność i uczestnictwo 
w mszach świętych, podtrzymywa-
nie tradycji wspólnego śpiewania 
i chwalenia Pana poprzez śpiew. 

Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w  domu syna Pani Wale-
rii, Józefa, gdzie rodzina podczas 
wspólnego spotkania świętowało 
to niezwykłe wydarzenie.

11 lipca 2002r. Wójt Gminy 
Cmolas, Pan Eugeniusz Galek, 
w asyście Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego Pani Anety Fryc, 
w  imieniu władz samorządowych 
i  całej społeczności Gminy złożył 
Pani Walerii życzenia kolejnych lat 
życia w dobrym zdrowiu, wielu ra-
dosnych chwil pełnych życzliwości 
i  miłości osób najbliższych. Pod-
kreślił, że jubileusz ten to okazja 
doniosła i wyjątkowa. – Sto lat, to 
okres, w którym zebrała Pani mnó-
stwo doświadczeń i mądrości. Osią-
gnęła Pani wiek, którego życzymy 

sobie wzajemnie w szczególnie uro-
czystych dla nas chwilach. Bardzo 
buduje mnie fakt, że w naszej gmi-
nie możemy cieszyć się długowiecz-
nością mieszkańców, co oznacza, 
że żyje się tutaj dobrze i spokojnie, 
a  Pani sędziwy wiek jest naszym 
wspólnym drogocennym dziedzic-
twem.

Jubilatka otrzymała z rąk Wójta 
list gratulacyjny, kosz kwiatów oraz 
prezent. Bardzo wymownym zna-
kiem tej uroczystości była niezwy-
kle rodzinna atmosfera. Aby uczcić 
urodziny mamy, babci, prababci 
i  praprababci specjalnie dla niej 

zjechała się liczna rodzina, przyja-
ciele, sąsiedzi i zaproszeni goście.

Setne urodziny to okazja nieco-
dzienna i doniosła. Niewielu z nas 
ma możliwość ich obchodzenia. 
To czas, który dla większości z nas, 
zwłaszcza na początku życiowej 
drogi, wydaje się nie do osiągnię-
cia, to czas, w którym zebrać moż-
na dużo doświadczeń i  mądrości, 
przeżyć wspaniałe chwile szczęścia 
i niezmierzonej radości. Pani Wale-
rii dane było przeżyć cały wiek na-
szej polskiej historii, doświadczyć 
trudów i radości z nim związanych. 

A. Fryc

TRZĘSÓWKA 100 urodziny Pani Walerii Kędzior

Pani Walerii 
życzymy 200 lat!

Redakcja
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4 września 2022 roku odbyła się 
uroczysta Inauguracja II Festiwalu 
Kultury Lasowiackiej 2022, która 
rozpoczęła się Mszą św. w Koście-
le parafialnym pw. śś. Stanisława 
i  Wojciecha w  Porębach Dymar-
skich oraz Odpustem lasowiackim. 
Uroczystość poprzedziło przywita-
nie ks. Bpa Kazimierza Górnego, 
który na nabożeństwo w  oprawie 
lasowiackiej przyjechał bryczką, 
nawiązując tym samym do cza-
sów dawnych. Podczas Mszy św. 
akompaniowała Kapela z  Majda-
nu Królewskiego, a  przy ołtarzu 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w  Porębach Dymarskich prezen-
towali się w  dziecięcych strojach 
lasowiackich. Dary ofiarne na ręce 
księdza Biskupa wręczyli Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego 
p. Władysław Ortyl, Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego 
p. Ewa Draus, Dyrektor Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszowie 

p. Damian Drąg oraz Członkowie 
Zespołu Ludowego Cmolasianie. 
Wśród licznych gości znaleźli się 
przedstawiciele środowisk samo-
rządowych i  innych instytucji lo-
kalnych i regionalnych. 

Po Mszy św. każdy z  uczest-
ników wydarzenia otrzymał 
upominek okolicznościowy tzw. 
odpustowe ciastko z dziurką, a na 
placu Kościoła parafialnego odbył 
się Odpust lasowiacki. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z  Mechow-
ca częstowały tradycyjnym chle-
bem ze smalcem, natomiast Koło 
Gospodyń Wiejskich z Porąb Dy-
marskich przyrządziło lasowiackie 
potrawy takie jak: kiszony ogó-
rek z beczki, pierogi, żurek, ciasta 
oraz wiele innych wyrobów. Dzięki 
wsparciu Nadleśnictwa Kolbuszo-
wa w  poczęstunku nie zabrakło 
dziczyzny, bigosu i gołąbków. Każ-
dy mógł spróbować smacznych, 

regionalnych potraw. Można było 
podziwiać ikony wykonane przez 
mieszkankę Poręb Dymarskich p. 
Halinę Pycior-Kusik. Było także 
stoisko z  dewocjonaliami, drew-
nianymi łyżkami, sercami z  pier-
nika, całusami i słodkimi rybkami. 
Część uczestników wydarzenia 
udała się na oficjalne otwarcie II 
FKL do Muzeum Kultury Ludowej 
w  Kolbuszowej. Natomiast pozo-
stali mogli nadal świętować przy 
kościele parafialnym w  Porębach 
Dymarskich, gdzie nie brakowało 
atrakcji. 

Organizatorami wydarzenia 
byli: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego, Para-
fia pw. śś. Stanisława i  Wojciecha 
w Porębach Dymarskich, Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Cmola-
sie, Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz 
Rada Sołecka i KGW w Porębach 
Dymarskich. 

PORĘBY DYMARSKIE II Festiwal Kultury Lasowiackiej 
w Porębach Dymarskich
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18 września 2022 r. zmarł śp. Edward Wilk, znany nam jako Julian Wilk.
Przeżył 76 lat i trudno wyobrazić sobie kolejne próby i występy Zespo-
łu Ludowego Cmolasianie bez Niego. Był bardzo aktywny, a Jego obec-
ność w Zespole bardzo oczywista. Był wspaniałym Aktorem i świetnym 
Śpiewakiem, mocno zaangażowanym w prezentacje artystyczne Zespołu. 
Żadna piosenka wykonana przez Zespół nie wybrzmiałaby tak bez Niego, 
żaden śpiew nie byłby tak donośny. Muzyka i śpiew były Jego pasją, Jego 
miłością, którą zostawił po sobie, przekazał potomnym. 
Niech spoczywa w pokoju.

6 lipca 2022 r. zmarła śp. Maria Gul, przeżyła 84 lata. 
Była współzałożycielką Zespołu Ludowego Cmolasianie oraz aktywną 
Członkinią, której od roku 2016 choroba uniemożliwiła dotychczasowe 
zaangażowanie. Pani Maria z niezwykłą autentycznością odtwarzała licz-
ne role w widowiskach obrzędowych Zespołu w tym „Jasełka”, „Chrzci-
ny”, „Zaloty”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Wieczór Andrzejkowy”, a także 
„Wesele Cmolaskie”, które Zespół odtworzył na planie filmowym. Była 
pierwszoplanową aktorką i autorką licznych skeczy i monologów. Jej gra 
aktorska oraz interpretacja wzbogacona gwarą lasowiacką wzruszała i ba-
wiła. Niezwykle wiernie i w barwny sposób potrafiła odtworzyć mowę, 
zwyczaje i  problemy dawnych mieszkańców regionu. Liczne występy 
niezastąpionej Pani Marii zapisały się w pamięci wszystkich, którzy mieli 
okazję Ją poznać i Jej wysłuchać…
Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci.

W dniu 22 lipca 2022 r. zmarła śp. Stanisława Rożniał.
Przeżyła 71 lat. Pani Stanisława była Przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich „Lesianki” w Ostrowach Baranowskich. Przez lata mocno zaan-
gażowana w różnorodne działania głównie na rzecz mieszkańców swojej 
miejscowości. Była inicjatorką oraz współorganizatorką licznych wyda-
rzeń kulturalno-rozrywkowych, krzewicielką dziedzictwa kulturowego. 
Jej niezwykłe, społeczne zaangażowanie przerwała choroba… 
Niech spoczywa w pokoju.

Pozostaną w naszej pamięci...

„...Nie stój nad mym grobem i nie roń łez,
Nie ma mnie tam, nie zasnęłam też.
Jestem tysiącem wiatrów dmących,
Jestem diamentowym błyskiem na śniegu lśniącym.
Jestem na skoszonym zbożu światłem promiennym,
Jestem przyjemnym deszczem jesiennym.

Nie stój nad mym grobem i nie roń łez.
Nie ma mnie tam, nie zasnęłam też.
Nie stój nad mym grobem i nie płacz na darmo.
Nie ma mnie tam. Ja nie umarłam.”

Gesa Schwartz, Pieczęć Ognia 
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11 września 2022r. w  Samo-
rządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie odbyło się pełne uro-
ku spotkanie pn. „Letnie wieczory 
w  podkarpackich dworach”, które 
nawiązywało do przypadających 
w bieżącym roku dwusetnych uro-
dzin epoki Romantyzmu. Była to 
okazja do przypomnienia dorobku 
artystycznego, jaki pozostawili nam 
romantyczni bohaterowie i artyści. 
Prelekcję pt. „Przełomowa roman-
tyczność” wygłosił Prof. dr hab. 
Wojciech Kudyba, który przybli-
żył postać Adama Mickiewicza 
i historię powstania tomu "Ballady 
i  romanse" zawarte w  tomiku po-
etyckim, jaki ukazał się w 1822 roku 
w Wilnie. Interpretację twórczości 
Adama Mickiewicza zaprezentował 

Pan Andrzej Mastalerz – aktor i re-
żyser, znany między innymi z  fil-
mu „Krzyż Westerplatte”, „Historia 
Roja” czy serialu „Stulecie winnych”, 
a  wszystkiemu towarzyszyła mu-
zyka Fryderyka Chopina i  Karola 
Szymanowskiego wykonana przez 
duet: Macieja Zimkę (akordeon), 
Piotr Lato (klarnet). W świetle ro-
mantycznych świec uczestnicy tego 
niezwykłego spotkania mieli okazję 
wysłuchać interpretacji wybranych 
„Ballad i romansów” Adama Mic-
kiewicza, wśród których znalazły 
się „Do Przyjaciół”, „Romantycz-
ność”, „Powrót taty”, „Rękawiczka”, 
„Pani Twardowska”, „Świteź”. Po-
dziękowania Artystom oraz Pani 
Paulinie Richter reprezentującej 

Stowarzyszenie Polskich Muzyków 
Kameralistów, które przyczyniło się 
do realizacji ww. projektu złożyła 
Dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie Pani Edyta 
Kus-Mokrzycka. 

CMOLAS Letnie wieczory w podkarpackich 
dworach

Pomagaj razem z nami!
„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim 
człowiekiem”.

Dante Alighieri
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. prof. Jana 

Czekanowskiego w Cmolasie rusza akcja ph. "Poma-
gaj razem z nami" - zbiórki plastikowych nakrętek dla 
potrzebującej Mai Pyzińskiej z Padwi, która wymaga 
stałej rehabilitacji. Zachęcamy wszystkich do aktywne-
go udziału w tej szlachetnej akcji, w którą do tej pory 
przez lata zaangażowanych było bardzo wiele osób.

SP Cmolas
Koordynator akcji – pedagog szkolny 

Renata Krakowska

CMOLAS
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W dniach od 1 do 14 lipca 
w Szkole Podstawowej w Porębach 
Dymarskich odbywały się zaję-
cia wakacyjne, które umożliwiały 
dzieciom ciekawie i  kreatywnie 
spędzić część wakacyjnego wy-
poczynku. Uczestnicy zajęć, pod 
opieką nauczycieli, poznały wiele 
nowych form spędzania wolnego 
czasu. Dzień gier planszowych, 

dzień sportu, dzień talentów czy 
warsztaty kulinarne, obfitowały 
w wiele emocji i radości. Wyjazd do 
kina, wycieczki na plac zabaw, do 
piekarni i  na pokazy magicznych 
doświadczeń, integrowały grupę, 
którą tworzyły dzieci w wieku 5-8 
lat. Ciekawie spędzony czas na za-
jęciach, bawił i dostarczał nowych 
wrażeń i emocji. 

PORĘBY DYMARSKIE Zajęcia wakacyjne

Zawody sportowo-pożarni-
cze w  2022 roku na terenie gmi-
ny Cmolas odbyły się w  dniu 19 
czerwca o  godzinie 15-tej na sta-
dionie sportowym w  Hadykówce. 
Startujące drużyny OSP wystąpiły 
w I grupie: Grupa „A” - męskie dru-
żyny pożarnicze. Ogółem wystąpi-
ło 7 drużyn OSP z  terenu Gminy 
Cmolas w konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza i ćwiczenie bojowe.

Końcowa klasyfikacja przedsta-
wiała się następująco:
• I miejsce - Drużyna OSP Ha-

dykówka

• II miejsce - Drużyna OSP Porę-
by Dymarski

• III miejsce - Drużyna OSP 
Cmolas

• IV miejsce - Drużyna OSP Ja-
godnik

• V miejsce - Drużyna OSP Trzę-
sówka

• VI miejsce - Drużyna OSP 
Ostrowy Tuszowskie

• VII miejsce - Drużyna OSP 
Ostrowy Baranowskie

Drużyny OSP Hadykówka 
i  OSP Poręby Dymarskie wzięły 

również udział w XII powiatowych 
zawodach sportowo-pożarniczych, 
które się odbyły w dniu 18 września 
2022 r. na stadionie sportowym 
w  Niwiskach. Nad ich prawidło-
wym przebiegiem czuwała komisja 
powołana przez st. bryg. Jacka Nitę 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kolbu-
szowej. W grupie „A” rywalizowało 
14 drużyn. Bezkonkurencyjni oka-
zali się druhowie z OSP Hadyków-
ka, którzy zajęli pierwsze miejsce! 
Gratulujemy!

GMINA CMOLAS Zawody sportowo-pożarnicze 
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1 września rozpoczęliśmy ko-
lejny rok szkolny. Pewnie wielu 
uczniów z żalem żegnało wakacje, 
ale mamy nadzieję, że są wśród 
nich tacy, którzy do szkoły powró-
cili z radością, aby spotkać się z ró-
wieśnikami.

Uroczystość nowego roku szkol-
nego 2022/2023 W Szkole Podsta-
wowej w  Cmolasie rozpoczęła się 
mszą świętą w Sanktuarium Prze-
mienienia Pańskiego w Cmolasie.

Kolejnym punktem programu 
było wprowadzenie sztandaru oraz 
odśpiewanie hymnu państwowe-
go. Następnie pan dyrektor – Józef 
Babiarz przywitał wszystkich zgro-
madzonych i wygłosił przemówie-
nie, w którym życzył wytrwałości, 
spokojnej pracy oraz uzyskania 
samych sukcesów w  nowym roku 
szkolnym. Podkreślał również, jak 
ważnym czynnikiem sukcesu edu-
kacyjnego ucznia jest rzetelna pra-
ca i systematyczność.

Potem głos zabrał wójt Gmi-
ny Cmolas – p. Eugeniusz Galek, 
który życzył entuzjazmu w podej-
mowaniu nowych wyzwań, a nowy 

CMOLAS Nowy rok szkolny w Cmolasie

rok szkolny był czasem wytężonej 
nauki, rozwoju zainteresowań i po-
głębiania przyjaźni.

Podczas części oficjalnej odbyło 
się także ślubowanie klas pierw-
szych. Uczniowie przyrzekali, że 
będą uczyć się pilnie, kochać swoją 
Ojczyznę i  rzetelnie wywiązywać 
się ze swoich obowiązków.

Inaugurację uświetniła część ar-
tystyczna w formie montażu słow-
no – muzycznego.

Po zakończeniu uroczystości 

uczniowie wraz z  wychowawca-
mi rozeszli się do klas. Największe 
emocje przeżywali pierwszoklasiści 
i  czwartoklasiści. Spotkanie z  no-
wymi wyzwaniami budzi zrozu-
miały niepokój. Trzymamy za nich 
kciuki!!!

W ten sposób rozpoczęto kolej-
ny rok szkolny. Wszystkim życzy-
my pomyślności, a dla pesymistów 
mamy dobrą wiadomość – kolejne 
wakacje na pewno nadejdą już za 
dziesięć miesięcy.

PORĘBY DYMARSKIE W poszukiwaniu jesieni
Zgodnie z  tradycją przedszko-

laki Poręb Dymarskich pożegnały 
lato i  powitały astronomiczną je-
sień. W związku z tym wybrały się 
na wycieczkę do pobliskiego lasu. 
Dzieci szukały pierwszych oznak 
nadchodzącej jesieni. Obserwowały 

i rozpoznawały drzewa oraz krzewy 
oraz szukały darów jesieni w  po-
staci żołędzi, kasztanów, szyszek 
i  liści. Zwracały uwagę na różnicę 
w wyglądzie liści, określały kształt, 
barwę i  ich wielkość. Podziwiały 
jesienny koloryt. Ze znalezionych 

skarbów postanowiliśmy utwo-
rzyć kącik przyrodniczy, w którym 
umieściliśmy kasztankowe cuda. 
Gazetki zostały przystrojone pięk-
nym, inspirowanymi leśnym space-
rem, pracami plastycznymi dzieci 
pt. „Jesienne drzewko”.

SP w Porębach Dymarskich
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Wakacje to doskonały moment, 
aby skupić się na rozwijaniu swoich 
pasji lub odkrywać nowe zaintere-
sowania. W  Szkole Podstawowej 
w  Hadykówce chętni uczniowie 
mieli sposobność kreatywnego i ak-
tywnego spędzenia czasu podczas 
wakacyjnych zajęć przygotowanych 
przez nauczycieli. Rozmaite aktyw-
ności zaproponowane przez prowa-
dzących miały na celu: rozwijanie 
wyobraźni i  twórczej aktywności, 
wzbogacanie umiejętności o nowe 
techniki artystyczne, kształtowanie 
wrażliwości estetycznej, zaspoka-
janie naturalnej potrzeby ruchu 
i  doskonalenie sprawności fizycz-
nej, przybliżanie zasad zdrowego 
i racjonalnego odżywiania, pozna-
wanie uroków najbliższej okolicy, 
rozwijanie logicznego myślenia 
oraz umiejętności programowania. 
Zajęcia dostarczyły również wielu 
okazji do integracji grupy, współ-
działania, pomocy koleżeńskiej, 
radzenia sobie w  nowej sytuacji 
zadaniowej, akceptowania możli-
wości własnych i innych osób oraz 
wzmacniania poczucia własnej 
wartości.

W obszarze artystycznym 
uczestnicy zajęć wakacyjnych two-
rzyli obrazki inspirowane haftem 

diamentowym, pieczołowicie wy-
pełniając kontury cekinami, ucząc 
się zestawień kolorystycznych oraz 
zakładkowej techniki przyklejania 
elementów na wzór rybiej łuski. 
Poznawali sposoby malowania 
farbami roślin i  zwierząt, umożli-
wiające powstawanie efektownych 
motywów kwiatowych oraz cie-
kawej sylwety smoka, a  następnie 
wykorzystując je przy projektowa-
niu fragmentu tapety. Wykonując 
mulinową biżuterię dzieci uczyły 
się zaplatania kolorowych nitek 
techniką od lewej, natomiast przy-
gotowując makramowy lampion ze 
sznurka jutowego lub bawełniane-
go, opanowywały węzeł mocujący. 
Poznały również genezę obydwu 
technik wiązania sznurków i nitek 
bez użycia igły, szydełka, drutów 
oraz ich zastosowanie w wytwarza-
niu ozdób i przedmiotów użytko-
wych. 

Swoje zdolności manualne 
warsztatowicze rozwijali podczas 
tworzenia dekoracji z  kolorowe-
go filcu. Wycięte z  tego materiału 
kółka składali w odpowiedni spo-
sób w płatki kwiatów i za pomocą 
szpilek mocowali na styropianowej 
formie, uzyskując ciekawą ozdobę. 
Wrażliwość estetyczną dzieci mo-

gliśmy rozwijać również w  kon-
takcie ze sztuką filmową, podczas 
projekcji animowanej komedii pt. 
„Foki kontra rekiny”, na którą wy-
braliśmy się do Samorządowego 
Ośrodka Kultury w  Nowej Dębie. 
Po seansie udalismy się na pobliski 
plac zabaw, a następnie do pizzerii 
oraz lodziarni.

O sferę fizyczną zadbano w cza-
sie Dnia Sportu, organizując gry 
i  zabawy na świeżym powietrzu 
na terenie naszej szkoły oraz pod-
czas wodnych atrakcji na basenie 
w Ośrodku Wypoczynku i Rekre-
acji w  Cmolasie. Zorganizowano 
również wyjazd do Parku Trampo-
lin w Mielcu, gdzie wszyscy wśród 
śmiechu i  radosnych okrzyków 
uwalniali swoją energię równo-
cześnie trenując całe ciało. Dopeł-
nieniem aktywności fizycznej były 
warsztaty kulinarne pt. „Wiem, co 
jem”. Na tych zajęciach uczestnicy 
dowiedzieli się, ile cukru zawiera-
ją ich ulubione przekąski i napoje, 
tworzyli piramidę zdrowego żywie-
nia, a  następnie przygotowywali 
zdrowe i pyszne koktajle z przynie-
sionych sezonowych owoców, wa-
rzyw i  ziół, w  których występują 
cukry naturalne.

Sporą atrakcją była przygoda 
z informatyką – robotyka, prowa-
dzona pod okiem profesjonalistów. 
Dzieci podzielone na zespoły kon-
struowały z  klocków pojazdy, na-
stępnie działając wg odpowiednich 
schematów programowały je. Wa-
kacyjne słońce i  ciepłe powietrze 

HADYKÓWKA Wakacyjne rozwijanie pasji



13

Kwartalnik nr 3/2022

zachęcały do spacerów i wycieczek, 
stąd propozycje zajęć w terenie, łą-
czących aktywność fizyczną, aspekt 
artystyczny oraz poznawanie walo-
rów okolicy i  miejsca zamieszka-
nia uczniów. Na trasie wycieczki 
rowerowej Hadykówka- Cmolas- 
Świerczów, uczniowie klas IV-VIII 
obserwowali charakterystyczne 
zabudowania, roślinność oraz 
ukształtowanie terenu, natomiast 

poruszając się po leśnej ścieżce 
edukacyjnej przyswajali wiedzę 
o ekosystemie leśnym, korzystając 
z  tablic informacyjnych. Na za-
kończenie zajęć dla uczniów klas 
0-VIII zorganizowano spacer po 
najbliższej okolicy, podczas którego 
fotografowaliśmy elementy przy-
rody ożywionej i  nieożywionej. 
Początkowo niepewnie szukając 
obiektów i  dogodnych warunków 

do fotografowania, z upływem cza-
su i kilkoma podstawowymi wska-
zówkami, dzieci pochłonęło piękno 
ich miejscowości i chęć jego utrwa-
lenia. Mamy nadzieję, że przygo-
towane przez nauczycieli zajęcia 
były interesującą opcją spędzenia 
wakacji oraz dostarczyły okazji do 
wszechstronnego rozwoju w sym-
patycznej atmosferze.

SP w Hadykówce

HADYKÓWKA

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Hadykówki - na dożynkach Gminy 

Kolbuszowa

Miło nam poinformować, że na-
sze Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Hadykówce wzięły udział 
w "Bitwie Regionów" - imprezie to-
warzyszącej dożynkom Gminy Kol-
buszowa, które odbyły się w  dniu 
22 września bieżącego roku. 

Bitwa była powiatowym eta-
pem konkursu dla kół gospodyń 
wiejskich, którego współorgani-
zatorami był Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa i  KRUS. Panie 
z KGW zaprezentowały się na sto-
isku i  przygotowały do konkursu 
własne wyroby kulinarne. Spotka-
ły się z  dużym zainteresowaniem 

i  aprobatą uczestników imprezy. 
W  związku z  wzięciem udziału 
otrzymały nagrody rzeczowe od 
Wójta Gminy Cmolas oraz Staro-
sty Kolbuszowskiego. Gratulujemy 

naszym Paniom odwagi, pracowi-
tości, pomysłowości i godnego re-
prezentowania swojej miejscowości 
i gminy.
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szczegóły pod tel. 17 2837295 lub na: http://sok.cmolas.org/wp-content/uploads/2022/09/Informacja-ML.pdf
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HADYKÓWKA Dzień kropki
„Mów dziecku, że jest dobre, 
że może, że potrafi”

J.Korczak
15 września jest Międzynarodo-

wym Dniem Kropki. Jest to święto 
dziecięcej kreatywności, zabawy, 
rozwijania talentów oraz budo-
wania poczucia własnej wartości. 
Obchodzi się go w 196 krajach na 
całym świecie. Ustanowione zosta-
ło w 2008 roku, a inspiracją do tego 
stała się książka pod tytułem „The 
Dot” (Kropka) Petera H. Reynold-
sa. Bohaterką historii jest dziew-
czynka o  imieniu Vashti, która 
właśnie dzięki zwykłej kropce i na-
uczycielce plastyki, odkryła w  so-
bie talent i odzyskała wiarę w swoje 
możliwości. Zrezygnowana i  po-
zbawiona pewności siebie Vashti 
usłyszała od nauczycielki: „Postaw 
tu kropkę i zobaczymy, co się sta-
nie”. Okazało się, że nawet malutka 
kropka ma ogromną moc. “Dzieło” 
Vashti w postaci czarnej kropki na 
środku kartki wkrótce zawisło na 
ścianie, oprawione w  złotą ramę. 
W  tym momencie rozpoczęła się 
piękna, pełna kreatywności przy-
goda. Dziewczynka zdała sobie 
bowiem sprawę, że ogranicza ją 
jedynie wyobraźnia i że w każdym 
z nas drzemie talent, który potrze-
buje jedynie impulsu, aby pokazać 
się światu.

W tym dniu dzieci z  oddziału 
przedszkolnego założyły piękne 
ubrania w  kropki. Po zapoznaniu 
z historią Washi oraz wysłuchaniu 
piosenek i wierszy o kropce przy-
stąpiły do tworzenia pomysłowych 
i  barwnych prac plastycznych na 
bazie kropek. Powstał m.in. duży 
plakat, piłka w kropki namalowane 

patyczkami kosmetycznymi, dłu-
ga gąsienica złożona z kolorowych 
kółek, literki ozdobione kropkami 
z  plasteliny. Dzieci układały rów-
nież różne kompozycje z  koloro-
wych kółek, łączyły kropki, aby 
zobaczyć gotowy obrazek misia, 
uczestniczyły w  zabawach rucho-
wych z  wykorzystaniem kropek 
w  postaci krążków, obręczy czy 
też dysków sensorycznych. Tego 
dnia dzieci dostrzegły kropki tam, 
gdzie wcześniej nikt nie zwracał na 

nie uwagi. Okazało się, że są na za-
bawkach, meblach, ubraniu, a na-
wet na buzi w postaci piegów. Na 
zakończenie zabaw z kropką dzieci 
otrzymały dyplom za udział w kre-
atywnych zajęciach.

Międzynarodowy Dzień Kropki 
był pełen wrażeń i atrakcji. Dzieci 
doszły do wniosku, że każde z nich 
ma jakiś ukryty talent, który czeka 
na odkrycie.

SP w Hadykówce
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W Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich, od 27 czerwca, 
przez trzy tygodnie, organizowane 
były zajęcia wakacyjne. Prowadzi-
li je nauczycieli tutejszej szkoły. 
W czasie ich trwania, dzieci m. in. 
mogły uczestniczyć w  zajęciach 
plastyczno- technicznych, sporto-
wych, zabawach z konkursami, za-
bawach na boisku szkolnym i placu 

zabaw, warsztatach z  długopisami 
3D, zagrać w gry planszowe. Poza 
tym zorganizowany był wyjazd do 
kina Cinema 3D w  Mielcu, Mu-
zeum Dobranocek i  Sali Zabaw 
Fantazja w  Rzeszowie, Muzeum 
Kultury Ludowej i Sali Zabaw Kra-
ina Uśmiechu w Kolbuszowej oraz 
Kompleksu Turystycznego Brze-
zóvka. 

Dla grupy 25 dzieci był to czas 
ciekawego i  aktywnego spędzenia 
części wakacji, natomiast rodzicom 
pomógł w organizacji czasu wolne-
go swoich pociech.

Dziękujemy Stowarzyszeniu 
Rozwoju Gminy Cmolas oraz Gmi-
nie Cmolas za wsparcie finansowe 
przy organizacji zajęć.

SP Ostrowy Baranowskie

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Zajęcia wakacyjne

Sala zabaw Fantazja

Warsztaty z długopisami 3D

Wycieczka do Muzeum Dobranocek

Zabawy w czasie pikniku
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W Szkole Podstawowej im. prof. 
Jana Czekanowskiego w  Cmola-
sie została zorganizowana wysta-
wa prac uczniów, którzy w dniach 
14-15.06.2022 r. uczestniczyli 
w  warsztatach malarskich, chcąc 
pokazać świat swojej wyobraź-
ni malując na płótnie. Jak mówili 
sami, to “super przygoda i niepo-
wtarzalne spotkanie ze sztuką, któ-
rą możemy tworzyć sami, lepiej 
lub gorzej, z wielkim zapałem i od-

wagą”. Warsztaty malarskie – to 
z pewnością swego rodzaju spotka-
nie ze sztuką, która uczy poznania 
własnej osobowości, dotarcia do 
własnego wnętrza i piękna otacza-
jącego nas świata, to źródło nowych 
doznań wiedzy i przeżyć. Profesor 
Stefan Szuman kiedyś powiedział: 
„Sztuka stanowi niezbędną strawę 
człowieka, stanowi istotny czynnik 
kształtowania się jego osobowości 
i  szczęścia. Obcowanie ze sztuką 

sprawia, że stajemy się bardziej 
wartościowymi ludźmi”. Warsz-
taty te udowodniły, że w  naszych 
uczniach nie gaśnie zapał i  chęć 
twórczego działania i to najbardziej 
motywuje do jeszcze większego za-
angażowania i  wyjścia naprzeciw 
potrzebom i  oczekiwaniom na-
szych „małych artystów”.

Prowadząca warsztaty – 
Renata Krakowska

SP Cmolas

CMOLAS „Świat dziecięcej wyobraźni” 

„Jesień nie musi być szara…” 
pod tym hasłem w  Akademii 
Przedszkolaka w  Cmolasie odbył 
się jesienny konkurs. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie je-
siennego stroju z niewielką pomo-
cą rodziców i zaprezentowanie się 
w nim przed jury. Komisja podczas 
oceny wzięła pod uwagę twórczość, 
pomysłowość, zgodność z tematem 
oraz zaangażowanie w pracę. Wy-
stęp przed publicznością był nie 
lada wyzwaniem dla uczestników. 
Podczas prezentacji nie milkły bra-
wa. Stroje konkursowe wzbudziły 
podziw i zainteresowanie publicz-
ności. Wyłonienie zwycięzców nie 
było łatwym zadaniem. Wyróżnio-
no kilka prac. Każdy przedszkolak 
biorący udział w zabawie otrzymał 
nagrodę rzeczową i  pamiątkowy 
dyplom. Zwycięzcom gratulujemy 
i  dziękujemy za wspaniałą modo-
wo- jesienną zabawę!

A. Szwed

CMOLAS „Ubrani w jesień” – Jesienny konkurs 
w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie
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CMOLAS

„Idzie jesień plony niesie…” - Dzieci z Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie witają jesień!

23 września br. przedszkolaki 
z Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie pożegnały lato i  powitały je-
sień. Złocista Pani pojawiła się 
u  przedszkolaków wczesnym ran-
kiem. Przyniosła wypełniony aż po 
brzegi kosz darów pochodzących 
z lasu, sadu i ogrodu. Przedszkolaki 
na powitanie usłały Jesieni złocistą 
ścieżkę. Chętnie uczestniczyły we 
wspólnych muzyczno-tanecznych 
zabawach. Wykonały jesienne ob-
razy. Dzieci wiedzą, iż jesienią 
w naturze zachodzi wiele fascynu-
jących zjawisk. Dla przedszkola-
ków, jest to piękna pora roku, która 
stanowi niekończące źródło inspi-
racji w zabawie oraz nauce. 

A. Szwed

Powidła, nasze ukochane po-
widła. Znamy ich smak już od 
najmłodszych lat, takie powidła 
smażyły nasze babcie w  ilościach 
wręcz hurtowych. Potem rozdawa-
ły swoje słoiczki znajomym i rodzi-
nie, obdarowywały odwiedzających 
je gości. 

Są pyszne, są gęste, mają nie-
samowity aromat. Najlepsze będą 
z  tych malutkich węgierek, słod-
kich i dojrzałych – takie są do po-
wideł idealne. 

Składniki:
 – 4 kg śliwek - najlepiej węgierek
 – 200-400 g cukru
 – sok z 1 cytryny
 – 2 łyżeczki cynamonu

Wykonanie:
Śliwki myjemy i usuwamy pest-

ki. Zasypujemy je na początku 
200 g cukru, mieszamy i zostawia-
my je na 2 godziny, aby puściły sok. 
Najlepiej jak śliwki pokroimy na 
mniejsze kawałki.

Następnie wstawiamy garnek ze 
śliwkami na gaz i  zagotowujemy. 
Gotujemy 3 godziny na niewiel-
kim ogniu, mieszamy, odstawiamy. 
Następnego dnia ponownie je za-
gotowujemy i gotujemy 2 godziny 
na małym ogniu, mieszamy i  od-
stawiamy.

Kolejnego dnia ponownie je 
zagotowujemy, dodajemy sok z cy-

tryny i cynamon. Gotujemy jeszcze 
1-2 godziny, aż powidła osiągną 
oczekiwaną gęstość. Gotujemy je 
na małym ogniu, pilnujemy i mie-
szamy, żeby się nam nie przypala-
ły. Próbujemy, jeżeli potrzebna jest 
większa ilość cukru to ją dodajemy, 
to zależy od tego jak słodkie były 
śliwki. Tak przygotowane powidła 
mają wspaniały smak i  aromat – 
prawie taki, jak te „babcine”.

Smacznego.

Powidła śliwkowe naszych babć
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18 lipca br. przedszkola-
ki z  Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie wzięły udział w profi-
laktycznym badaniu jamy ustnej. 

Oferta Dentobusu – mobilnego 
gabinetu stomatologicznego kie-
rowana jest do dzieci w  ramach 

ogólnopolskiego programu wal-
ki z  próchnicą. W  nowocześnie 
wyposażonym Dentobusie każdy 
przedszkolak przeszedł badania 
bilansowe, w  tym ocenę stanu 
uzębienia. Niezwykle atrakcyjny 
wygląd pojazdu wywołał u  ma-
łych pacjentów wiele pozytyw-
nych emocji. Każdy przedszkolak 
za odwagę w  badaniu otrzymał 
od Pani dr stomatolog naklejkę 
i  słowną pochwałę. Badanie było 
dla dzieci miłym doświadczeniem. 
Zachęciło ich do dbałości o higie-
nę jamy ustnej i  udowodniło, że 
wizyta w  gabinecie stomatolo-
gicznym nie jest niczym strasz-
nym. Na zakończenie spotkania 
przedszkolaki wręczyły Pani dok-
tor podziękowanie i wykonały pa-
miątkowe zdjęcie. 

A. Szwed

CMOLAS Dentobus w Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie

26 lipca 2022r. dzieci z Akade-
mii Przedszkolaka wybrały się na 
wycieczkę do wioski Indiańskiej 
TUSCARORA w  Nowej Dębie. 
Celem wycieczki było zapozna-
nie się ze zwyczajami, tradycjami 
i  obrzędami indiańskimi, które 
szczególnie działają na wyobraźnię 
dziecięcą i niosą pożyteczne warto-

ści związane z umiejętnością życia 
w  grupie. Dzieci zostały oprowa-
dzone przez "Indiankę" po wiosce 
i przyjęte do szczepu indiańskiego. 
Poznały indiański taniec, muzykę 
i  sztukę. Niespodzianką było po-
konanie Indiańskiego Toru Prze-

szkód, gdzie każdy mógł sprawdzić 
swoje umiejętności. Dzieci były 
zachwycone mnóstwem atrakcji. 
Szczęśliwe i  uradowane po dniu 
pełnym wrażeń wróciły do przed-
szkola.

Joanna Czachor

CMOLAS Wycieczka Akademii Przedszkolaka 
do Wioski indiańskiej w Nowej Dębie
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Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie serdecznie zaprasza do korzystania z nowej usługi 
– tj. sauny parowej (łaźni parowej). Łaźnia parowa to wellnessowe pomieszczenie w całości wyłożone 
mozaiką ceramiczną i wyposażone w wygodne siedziska. Źródłem ciepła jest bezpośrednia para wytwa-
rzana przez generator pary. W łaźniach zażywamy kąpieli parowych w gorącym powietrzu przesyconym 
parą wodną. Kąpiele parowe w łaźni oczyszczają ciało z produktów przemiany materii i toksyn, nawil-
żają i wygładzają skórę, inhalują drogi oddechowe i podnoszą odporność. Stosunkowo niska (jak na 
warunki saun) temperatura, najczęściej ustawiana na 45°– 55°C, oraz maksymalna wilgotność (100%) 
sprawiają, że przebywanie w łaźni parowej to delikatniejsza forma saunowania, odpowiednia zarówno 
dla kobiet, jak i mężczyzn. Seanse w łaźniach parowych są szczególnie doceniane przez kobiety z uwagi 
na nawilżający i odmładzający efekt działania na skórę. Najważniejszy cel kąpieli w łaźni parowej to 
pobudzenie czynności skóry, związanych przede wszystkim z detoksykacją: usuwaniem produktów 
przemiany materii i toksyn, które pojawiają się w organizmie na skutek chorób oraz stresującego trybu 
życia. Powiązanie skóry z narządami wewnętrznymi i układem nerwowym powoduje, że kąpiele parowe 
mają harmonizujący wpływ również na wszystkie narządy wewnętrzne. 

Kąpiele w łaźni parowej oprócz detoksykacji przynoszą niezliczoną ilość korzyści, a są to:
• silne przekrwienie skóry i pobudzenie miejscowej przemiany materii
• regulacja przemiany materii całego organizmu, przyspieszenie spalania węglowodanów i lipidów
• zdrowa, naturalna odnowa biologiczna organizmu
• poprawa wyglądu skóry, która jest oczyszczona, nawilżona i gładka
• polepszenie nastroju za sprawą podniesienia poziomu endorfin
• głębokie odprężenie, które działa antystresowo
• poprawa krążenia krwi przez rozszerzenie naczyń krwionośnych (krew szybciej krąży i lepiej trans-

portuje składniki odżywcze)
• podniesienie odporności
• głęboka inhalacja układu oddechowego
• zmniejszenie bólu ciała i obrzęków
• regeneracja mięśni
• podniesienie witalności

Przeciwskazaniami do korzystania z sauny są trwające infekcje, antybiotykoterapia, nadciśnienie, 
kłopoty z krążeniem krwi, cukrzyca, nowotwory, grzybice skóry, choroby nerek, wątroby, płuc, ostrych 
stany astmatyczne i reumatyczne, padaczka, nosicielstwo chorób zakaźnych. Należy brać pod uwagę 
indywidualne przeciwwskazania, a w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

Zapraszamy również do korzystania z sauny suchej typu fińskiego
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Dnia 20.09. 2022r w Niepublicznym Przedszkolu 
Akademia Przedszkolaka w Cmolasie przedszkolaki 
obchodziły swoje święto – Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka, ustanowione przez Sejm w 2013 r. Tego dnia 
wszystkie nasze przedszkolaki uczestniczyły w wielu 
zabawach, tańcach i konkursach. Z tej okazji odbyło 
się uroczyste odśpiewanie hymnu pt: „Dzień Przed-
szkolaka”. Dobrej zabawie nie było końca, a wszystkim 
dzieciom dopisywał świetny humor. Na koniec każdy 
przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom, odznakę 
oraz miły upominek. 

Natalia Marud

CMOLAS Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka



22

Kwartalnik nr 3/2022

 – pani Elżbieta Rzeszutek - pracownik Gminnej Bi-
blioteki,

 – pan Paweł Nowicki - rodzic, przedsiębiorca,
 – pan Kamil Pezda - nauczyciel muzyki.

Uczniowie i nauczyciele słuchali z uwagą i zacie-
kawieniem pięknej interpretacji ballad Adama Mic-
kiewicza i nagrodzili czytających gromkimi brawami. 
Niezwykłą atmosferę podkreślała piękna dekoracja 
przedstawiająca jezioro Świteź, wykonana przez panie 
Annę Kasak i Annę Chmielowiec. Uroczystość zakoń-
czyła się wręczeniem gościom pamiątkowych dyplo-
mów, które wykonał pan Witold Jurczak i  słodkim 
poczęstunkiem - ciastkami w kształcie serca.

Była to 11 edycja Narodowego Czytania. Serdecznie 
dziękujemy zaproszonym gościom oraz pani dyrektor 
Danucie Gacek za pomoc w organizacji uroczystości.

Dnia 9 września 20022r. w  Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich po raz kolejny odbyła się 
akcja Narodowego Czytania organizowana przez Pre-
zydenta RP od 2012r. Jej nadrzędnym celem jest za-
chęcenie dzieci i młodzieży do czytania największych 
dzieł narodowych. Tegoroczna lekturą były "Ballady 
i romanse" Adama Mickiewicza. Uroczystość przygo-
towała pani Anna Kasak - nauczyciel języka polskiego. 
"Ballady i romanse" zostały opublikowane w 1822r.w 
Wilnie. Cykl ten wyznaczył początek romantyzmu 
w Polsce. Utwory te ukazują szerokie możliwości pi-
sarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej na-
tury wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen 
uczuciowości, fantazji, ludowej moralności, według 
której "Nie ma zbrodni bez kary". Czytanie utworów 
w naszej szkole rozpoczęło się o godzinie 11:00. Pani 
dyrektor Danuta Gacek przywitała gości i odczytała list 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie uczniowie: 
Filip Jachyra i Hubert Cudo przedstawili prezentację 
o życiu i twórczości Adama Mickiewicza, a uczennice: 
Julia Boroń i Weronika Kaczmarska odczytały krótką 
informację o "Balladach i romansach". Po tym nastąpi-
ła główna część uroczystości - wybrane utwory czytali 
z podziałem na role zaproszeni goście:

 – pan Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas
 – pani Małgorzata Rzeszutek - rodzic, pracownik 

Urzędu Gminy Cmolas,
 – ksiądz Piotr Wal,
 – pani Magdalena Pełka - przewodnicząca Rady Ro-

dziców,
 – pani Agnieszka Lubera - zastępca przewodniczącej 

Rady Rodziców,
 – pani Anna Skiba - przewodnicząca Koła Gospo-

dyń Wiejskich,

OSTROWY TUSZOWSKIE

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich
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Z końcem sierpnia bieżącego 
roku wieloletni Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w  Trzęsówce - 
Krzysztof Wrona podjął decyzję 
o zakończeniu swojej pracy zawo-
dowej. W  związku z  tym w  trak-
cie sesji Rady Gminy w  dniu 7 
września miało miejsce oficjalne 
pożegnanie związane z  tym wy-
darzeniem. W  obecności radnych 
i  zaproszonych gości, Przewodni-
czący Rady - Ryszard Warzocha 
oraz Wójt - Eugeniusz Galek po-
dziękowali Dyrektorowi za pracę, 
za dbałość o dobry poziom naucza-
nia i wizerunek szkoły, i cały wie-
loletni dorobek w tym XIX edycji 
Festiwalu Teatrów. Dyrektor otrzy-
mał od Wójta okolicznościowy gra-

wer z podziękowaniem za 22-letnie 
kierowanie szkołą w Trzęsówce. Do 
podziękowań i najlepszych życzeń 

na nowy etap życia przyłącza się 
redakcja Panoramy.

TRZĘSÓWKA

Dyrektor Krzysztof Wrona przechodzi na emeryturę

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Zgodnie z  tradycjami Szkoły 
Podstawowej w Trzęsówce na maszt 
została wciągnięta biało-czerwona 
flaga, a  poczet sztandarowy po-
wiódł brać uczniowską do kościoła 
parafialnego, gdzie podczas uroczy-
stej mszy pożegnano odchodzącego 
na emeryturę dyrektora Krzysztofa 
Wronę i ks. Stanisława Majdę. Sło-
wa podziękowania wygłosiła pani 

dyrektor szkoły Małgorzata Sit-
ko, a  ksiądz proboszcz Krzysztof 
Szczęch podczas kazania przekazał 
kilka cennych myśli skierowanych 
do uczniów, rodziców i nauczycie-
li. Kolejną częścią uroczystości był 
moment zasadzenia, przez pana 
Krzysztofa Wronę, drzewa, które 
otrzymał od uczniów. Będzie ono 

początkiem utworzonej „Alei Za-
służonych”. Następnie wszyscy uda-
li się na salę gimnastyczną, gdzie 
pani dyrektor przywitała wszyst-
kich zebranych i w serdecznych sło-
wach oficjalnie „otworzyła” kolejny 
etap historii szkoły. 

źródło: 
http://www.zs.trzesowka.org/

1 września uczniowie uroczyście 
rozpoczęli rok szkolny
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CMOLAS/ TRZĘSÓWKA „Lato z SOKiem” i „Lato w Trzęsówce” 
– wróćmy do wspomnieńTrwające cztery tygodnie, zaję-

cia wakacyjne pn. „Lato z SOKiem” 
i „Lato w Trzęsówce” organizowa-
ne przez Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Cmolasie dobiegły koń-
ca. Zajęcia odbywały się w  SOK 
w  Cmolasie od poniedziałku do 
piątku i  w  WDK w  Trzęsówce od 
wtorku do piątku od 5 lipca do 29 
lipca z  podziałem na dwa turnu-
sy. Dzieci mogły korzystać z  cie-
kawych form spędzenia wolnego 
czasu takich jak: gry, zabawy ru-
chowe, wycieczki, zajęcia plastycz-
ne oraz eksperymenty naukowe. 
W pierwszym tygodniu odbyły się 
zajęcia integracyjne oraz zabawy 
ruchowe, spotkanie z Panią Edyta 
Karkut z Sanepidu w Kolbuszowej, 
która opowiedziała o  bezpiecz-
nych wakacjach oraz wycieczka do 
kina „Metalowiec” w  Nowej Dę-
bie, gdzie uczestnicy obejrzeli film 
pt. „Foki kontra Rekiny”. Dzieci 
wędrowały ścieżką przyrodniczą 
„Po złoto na górę”, z  której zeszły 
szlakiem do Centrum Edukacji 

Ekologicznej Puszcza Sandomier-
ska w  Ostrowach Tuszowskich. 
Na miejscu odbyło się wspólne 
grillowanie, piknik, gry i  zabawy 
w plenerze oraz zajęcia plastyczne. 
Drugi tydzień zajęć w SOK rozpo-
czął się wizytą na terenie Ośrodka 
Wypoczynku i Rekreacji w Cmola-
sie, gdzie wszyscy mogli skorzystać 
z dostępnych boisk i placu zabaw. 
Dzieci znakomicie spędziły czas 
w wrotkarni WyWrotki w Mielcu, 
gdzie przy pomocy Instruktora 
uczyły się jazdy na wrotkach oraz 
mogły skorzystać z sali zabaw. Za-
proszonym gościem, który dostar-
czył wiele emocji był Pan Tomasz 
Madej z projektu Mądry Dzieciak 
prezentujący różne eksperymenty 
naukowe. Grupy wakacyjne ostatni 
dzień I  turnusu „Lata z  SOKiem” 
i  „Lata w  Trzęsówce” spędziły na 
warsztatach lepienia z  gliny oraz 
zwiedzaniu całej zagrody garn-
carskiej w  Ośrodku Garncarskim 

w  Medyni Głogowskiej. 18 lipca 
rozpoczął się II turnus zajęć waka-
cyjnych pn. „Lato z SOKiem” oraz 
„Lato w Trzęsówce”. Trzeci tydzień 
w SOK zaczął się od zajęć integra-
cyjnych oraz zabaw ruchowych na 
terenie obiektu. Uczestnicy w  ra-
mach zajęć wakacyjnych odwiedzi-
li Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Świerczowie. Był grill, gry i za-
bawy terenowe oraz łamigłówki. 
Nie zabrakło także ruchu, wspól-
nych zabaw oraz zajęć na świeżym 
powietrzu na terenie gościnnego 
OWiR w  Cmolasie. Wielką przy-
godą była wycieczka na Ranczo Al-
paka w Woli Baranowskiej. Dzieci 
mogły skorzystać z  wielu atrak-
cji takich jak: zwiedzanie rancza, 
karmienie zwierząt marchewką, 
zabawy z animatorem oraz zajęcia 
plastyczne, na których każdy two-
rzył swoją puchatą alpakę. Kolejny 
raz grupy wakacyjne spotkały się 
w  ramach projektu Mądry Dzie-
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ciak, podczas którego oglądały cie-
kawe widowisko naukowe, a także 
samodzielnie wykonały instru-
menty muzyczne „inaczej”. Ostatni, 
czwarty tydzień zajęć wakacyjnych 
rozpoczął się wyjazdem do kina 
„Metalowiec” na film pt. „Buzz-
-Astral”. Następnego dnia zawitał 
Teatr Maska z Krakowa, który za-
prezentował spektakl teatralny pt. 
„Złośliwości jej królewskiej mości”. 
Grupy wakacyjne dowiedziały się 
o tym jak ważne są zasady dobrego 
wychowania oraz, że należy poma-
gać i dzielić się z innymi. Ostatnią 

wycieczką ale jakże wyczekiwaną 
była wizyta w  kompleksie tury-
stycznym Brzezówka. Dzieci peł-
ne pozytywnej energii mogły 
korzystać z wszelkich atrakcji par-
ku wodnego i  placu zabaw, gdzie 
każde z nich znalazło coś dla siebie. 
Transport na wszystkie wycieczki 
zapewnił Urząd Gminy Cmolas. 
W  ostatnim dniu po wspólnych 
zabawach ruchowych, grach oraz 
zgadywankach przyszedł czas na 
piknik, zorganizowany na terenie 
SOK Cmolas i WDK w Trzęsówce. 
Podczas wspólnego świętowania 

nie zabrakło poczęstunku w  for-
mie pizzy i  innych przekąsek. Był 
to czas relaksu, a także ciekawych 
rozmów. Zakończeniem zajęć wa-
kacyjnych w SOK w Cmolasie było 
spotkanie ze strażakami z  OSP 
w  Cmolasie, którzy przysporzyli 
dzieciom dużo radości i frajdy jaką 
sprawiła kąpiel w pianie na trawie. 
Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za wspólnie spędzony czas i za 
udział w zajęciach wakacyjnych pn. 
„Lato z  SOKiem” i  „Lato w  Trzę-
sówce”.



26

Kwartalnik nr 3/2022

W grudniu 2015 roku Lokalna 
Grupa Działania LASOVIA złoży-
ła w  Samorządzie Województwa 
Podkarpackiego Lokalną Strategię 
Rozwoju na lata 2014-2020, gdzie 
w maju 2016 podpisała umowę na 
jej realizację. Dziś LGD LASOVIA 
jest na końcowym etapie jej reali-
zacji i zbliża się do okresu rozlicze-
niowego, gdzie na przestrzeni tych 
kilku lat przeprowadzała nabory 
i  realizowała założenia przyjęte 
w  strategii. Możemy się pochwa-
lić, że przeprowadziliśmy do końca 
2021 roku 31 naborów, w których 
wpłynęło do biura prawie 190 wnio-
sków o przyznanie pomocy. Zostały 
zrealizowane bądź są w trakcie re-
alizacja zadania na kwotę prawie 
1,6 mln euro. Środki przewidziane 
na realizację LSR w każdym zakre-
sie cieszyły się dużym zaintereso-
waniem i chętnych nie brakowało. 
Ogłaszaliśmy nabory na realizację 
Grantów o łącznej sumie ponad 
660 tys. złotych w ramach których 
Grantobiorcy realizowali zadania 
chociażby z wydawania publikacji, 
warsztatów rękodzielnictwa, deku-
pażu, dekoracji stołów czy też szko-

leń dla OSP w udzielaniu pierwszej 
pomocy i innych. Zakresy konkur-
sowe obejmowały przedsięwzię-
cia dla osób fizycznych chcących 
założyć działalność gospodarczą 
jak i  dla przedsiębiorców prowa-
dzących już mikro i małe przedsię-
biorstwa w  ramach rozwijania tej 
działalności. Zakresy tematyczne 
obejmowały też nabory w ramach 
zachowania dziedzictwa lokalne-
go jak i  rozwoju ogólnodostępnej 
i  niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej jak również działania 
w zakresie promocji obszaru obję-
tego LSR. 

Zbliżając się powoli do końca 
realizacji perspektywy 2014-2020 
LGD LASOVIA rozpoczęła przy-
gotowania do pisania nowej strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność (LSR) na lata 
2023-2029. Zbieraliśmy od Państwa 
informację na spotkaniach konsul-
tacyjnych co do oczekiwań miesz-
kańców jakie działania powinny 
być ujęte bądź zaplanowane w no-
wej LSR. Spotkanie konsultacyjne 
w  Gminie Cmolas odbyło się 24 
sierpnia 2022 na którym był obec-
ny m.in. wójt Gminy Pan Euge-
niusz Galek oraz Sekretarz Gminy 
Pan Marian Posłuszny. Spotkanie 
miało charakter przedstawienia 

informacji o dokonaniach LGD 
LASOVIA w obecnej perspektywie 
oraz o oczekiwaniach i  propozy-
cjach zadań bądź kierunku rozwo-
ju wskazanych obszarów w  nowej 
perspektywie 2023-2029. LGD 
LASOVIA takich spotkań trwają-
cych ponad 2 godz. przeprowadzi-
ła 5 w każdej z gminie po jednym 
spotkaniu, na których gościliśmy 
Wójtów, przedstawicieli Rady Gmi-
ny, sołtysów, proboszczów oraz 
zainteresowanych mieszkańców. 
Zebraliśmy Państwa sugestie i pro-
pozycje, które będziemy starali się 
ująć i zaplanować w nowej strate-
gii. Mimo zakończonych spotkań 
konsultacyjnych po gminach cały 
czas jesteśmy do Państwa dyspo-
zycji i  udzielamy informacji oraz 
zbieramy przede wszystkim od 
Państwa informacje o oczekiwa-
niach, propozycjach, zadaniach 
które mogłyby być realizowane  
w ramach perspektywy 2023-2029 
przez LGD LASOVIA. Cały czas 
można do nas pisać maile, dzwonić, 
przyjść osobiście, wypełnić ankietę 
i dać nam znać w czym upatruje-
cie Państwo alokację środków i ja-
kie działania/zakresy powinny być 
ujęte do realizacji oczywiście w ra-
mach działań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Zapraszamy do kontaktu.
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Jak pisał Konstanty Ildefons 
Gałczyński: „Nie wystarczy poko-
chać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę 
miłość w  ręce i  przenieść ją przez 
całe życie”. I tak już od ponad 50 lat 
tą drogą przemierza 6 par z gminy 
Cmolas, które 22 września 2022 
roku w  Samorządowym Ośrodku 
Kultury w  Cmolasie obchodziły 
swój Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Organizatorem uroczy-
stości, był Urząd Stanu Cywilnego 
w Cmolasie.

Jubilatom w  dowód społecznego 
uznania dla trwałości małżeństwa 
i rodziny, na wniosek Wójta Gminy 
Cmolas, Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej przyznał Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. 

Każdy jubileusz jest okazją do 
świętowania, ale  Złote Gody to 
rocznica niezwykła, tak jak nie-
zwykli są ludzie, którzy przeżyli ra-
zem pół wieku. To właśnie ta piękna 
okazja była powodem uroczystości, 
jaka odbyła się w czwartek, 22 wrze-

śnia, w  Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie.

Prawdziwe, zgodne i dobre mał-
żeństwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe problemy i  bo-
lączki, by po latach zyskać wza-
jemne zrozumienie, tolerancję oraz 
wzajemny szacunek. Umiejętność 
wybaczania i cierpliwość - to jedne 
z  zasad, jakich warto się trzymać, 
jeśli chce się szczęśliwie przeżyć 50 
lat w  związku małżeńskim.  Złote 
Gody to niezwykłe wydarzenie nie 
tylko dla Jubilatów, ale również dla 
ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat 
nieprzerwanego, harmonijnego po-
życia małżeńskiego.

Uroczystość poprowadził Wójt 
Gminy Cmolas, Pan Eugeniusz Ga-
lek, który w asyście Sekretarza Gmi-
ny, Pana Mariana Posłusznego oraz 
kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go, Pani Anety Fryc dokonał uro-
czystego aktu dekoracji medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Włodarz pod adresem dostoj-

nych Jubilatów skierował słowa 
uznania i podziękowania za godne 
i długie pożycie małżeńskie oraz za 
piękny przykład dla młodego poko-
lenia: Chcę Wam z całego serca po-
gratulować pięknego wyniku bycia 
razem. Choć pewnie nie zawsze było 
łatwo. Ale wytrwaliście. Pewnie nie 
zawsze w zgodzie. Ale chyba kluczo-
we jest to, że umieliście i umiecie się 
dogadywać. Oprócz medali Jubilaci 
otrzymali pamiątkowe listy gratu-
lacyjne, kwiaty i  okolicznościowe 
upominki. Oprawę artystyczną za-
pewniła Kapela z Majdanu Królew-
skiego.
Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie odznaczeni zostali 
Państwo:

1) Maria i Kazimierz Fryc
2) Zofia i Franciszek Galek
3) Alfreda i Jan Gul
4) Zofia i Józef Mazur
5) Irena i Ryszard Kochanowicz
6) Krystyna i Ryszard Warzocha

Wręczone Jubilatom Medale to 
dowód społecznego uznania trwa-
łości małżeństwa i rodziny. Wszyst-
kim świętującym, życzenia wielu 
kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, 
miłości i  wzajemnym szacunku 
złożyli: Wójt Gminy Cmolas – Pan 
Eugeniusz Galek, Sekretarz Gminy 
Cmolas – Pan Marian Posłuszny 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w  Cmolasie – Pani Aneta 
Fryc. Do życzeń przyłączyli się rów-
nież: sołtysi z miejscowości w któ-
rych mieszkają Jubilaci, Panowie 
Krzysztof Sochacki, Andrzej Gul 
oraz Lesław Lipczyński. 

Niestety, nie wszystkie odzna-
czone przez Prezydenta pary mo-
gły uczestniczyć w  tegorocznym 
spotkaniu. Stan zdrowia, bądź inne 
powody nie pozwoliły wszystkim na 
przybycie. Wszystkim parom, które 
zostały odznaczone, serdecznie gra-
tulujemy i  życzymy dużo zdrowia 
i miłości na kolejne, wspólne lata.

Aneta Fryc

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile,
lecz po czasie jej trwania”

50 lat razem

Złote 
Gody



Złote Gody


