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Eugeniusz Galek
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Ryszard Warzocha
Przewodniczący Rady Gminy 

Cmolas

Życzymy zdrowych Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, aby przyjście 
na świat Chrystusa

przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. 

Wspaniałych przeżyć wewnętrznego spokoju 

i wytrwałości w walce z trudami codzienności.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszą nam wszystkim 

przez cały Nowy 2023 Rok
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„…W świąteczne dni magiczna jest miłości moc,

Gdy dzielimy ją w wśród ludzi wokół nas (najlepsze prezenty ukryte są w sercach) 

W cudowną noc zatrzymaj się i w siebie patrz, 

Największy dar ukryty w sercu masz . 

Już czas, z nieba znak pierwszej gwiazdy cudowny blask.

Łączy się radość, to idą święta, radość dzielenia…”
Ania Szarmach „Świąteczna piosenka”

Życzymy jak najwięcej chwil, 

które pozwolą nam zaglądnąć do swojego i innych ludzi serc.

Dyrektor i Pracownicy 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie
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GMINA CMOLAS Drogi - nowe inwestycje na terenie 
Gminy CmolasInfrastruktura drogowa jest 

ważnym elementem funkcjono-
wania układu komunikacyjnego 
gminy. Głównym elementem 
jest stworzenie w pełni rozwinię-
tej sieci drogowej z wykorzysta-
niem nowoczesnych rozwiązań 
wspierających budowę jak i za-
równo odnowę istniejącej infra-
struktury drogowej. W ostatnim 
kwartale bieżącego roku zostały 
zrealizowane inwestycje budowy 
oraz modernizacji dróg w Porę-
bach Dymarskich, Toporowie 
oraz Trzęsówce.

W pierwszej kolejności do 
użytku publicznego oddano 
przebudowę drogi Poręby Dy-
marskie – Micki. Nawierzchnia 
została wykonana z  kruszywa 
łamanego o  frakcji 0-31,5mm 
oraz utwardzona na odcinku li-
czącym 846m długości. Droga 
ta łączy gminę Cmolas z gminą 
Majdan Królewski a w przyszło-
ści planowane jest położenie 
warstwy asfaltu, aby uspraw-
nić przemieszczanie się między 
rejonami. Dotychczasowa in-
westycja wyniosła 76  234,17zł 
z czego 50 000,00zł zostało sfi-
nansowane przez Nadleśnictwo 
Kolbuszowa.

W miejscowości Trzęsów-
ka została oddana do użytku 
droga dojazdowa do gruntów 
rolnych o  długości 1,14km. 
Istniejąca droga gruntowa zo-
stała utwardzona i  wykonana 
z dwóch warstw. Dolna warstwa 
o  grubości 8cm została wy-
konana z  kruszywa łamanego 
o frakcji 31,5-63mm, natomiast 
górna warstwa o grubości 7cm 
została wykonana z  kruszywa 
łamanego o  frakcji 0-31,5mm. 
Remont drogi poprawił miesz-

oraz pokryte zaroślami pobo-
cza i rowy. W ramach remontu 
odcinka drogi o długości 600m 
zostały oczyszczone pobocza 
wraz z  rowami oraz wykona-
na nawierzchnia z  kruszywa 
łamanego o  frakcji 0-31,5mm. 
Dzięki dofinansowaniu przez 
Nadleśnictwo Mielec w wysoko-
ści 50 000,00zł koszty poniesione 
przez gminę wyniosły 5423.80zł. 
Koszt inwestycji 55 423,80zł.

kańcom komfort dojazdu do 
gruntów rolnych. Dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego 
z  Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w kwocie 103 183,97zł 
pozwoliło na pokrycie większo-
ści kosztów zadania. Koszt całej 
inwestycji wyniósł 123 820,77zł.

Kolejną inwestycją w zakresie 
modernizacji dróg w  tym roku 
jest droga leśna w  Toporowie. 
Posiadała ona liczne deformacje 

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzęsówce

Remont drogi w Porębach Dymarskich
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GMINA CMOLAS Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej na terenie gminyW drugim numerze Panoramy 

informowaliśmy o  otrzymanym 
dofinansowaniu w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Na 
modernizację infrastruktury edu-
kacyjnej otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w  wysokości 4.947.000,00 
zł. W chwili obecnej prace rozpo-
częły się na zadaniu: Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Hadykówce 
oraz Remont instalacji oświetlenia 

i  gniazd wtyczkowych w  Szkole 
Podstawowej w Cmolasie.

Inwestycja rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Hadykówce, będzie 
polegała na dobudowie do istnieją-
cego budynku szkoły: łącznika, sali 
o  funkcji świetlicy, sali lekcyjnej, 
gabinetu oraz korytarza. Ponadto 
cześć istniejącego budynku szkoły 
zostanie przebudowana w celu wy-
konania sanitariatów. W  ramach 
rozbudowy szkoły zaplanowano do 

wykonania przebudowę przyłącza 
wodociągowego i  gazowego oraz 
wykonanie w części dobudowanej 
szkoły instalacji wod.-kan. i c.c.w. 
oraz instalacji c.o. i wentylacji me-
chanicznej, a  także wewnętrznej 
instalacji gazowej,

Dotychczas w  szkole w  Ha-
dykówce zostały wykonane fun-
damenty oraz docieplenie ścian 
piwnic. 

W szkole w Cmolasie wykony-
wany jest remont instalacji oświe-
tlenia i gniazd wtyczkowych. 

Trzeba nadmienić, że obecne 
przewody do gniazd i  oświetlenia 
są w  złym stanie technicznym - 
łatwo się łamią, utleniają i  luzują 
w miejscach połączeń.

Na obecną chwile wymieniono 
część instalacji elektrycznej. Stare 
oświetlenie zostanie zastąpione no-
woczesnymi lampami LED, które 
poprawią komfort nauki dzieciom. 
Stara instalacja zostanie zastąpiona 
nowym okablowaniem co przy-
czyni się do zwiększenia bezpie-
czeństwa w  szkole i  oszczędności 
w zużyciu prądu.

Na dzień dzisiejszy można 
zauważyć, że obie inwestycje re-
alizowane są zgodnie z harmono-
gramem. 

UG Cmolas

Remont instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych w Szkole Podstawowej 
w Cmolasie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce

Przydatny kontakt:

Urząd Gminy 
Cmolas

36-105 Cmolas
Cmolas 237B

tel. (017) 28 377 02, 
fax (017) 2272873, 7445870
e-mail: cmolas@cmolas.pl

NIP: 8141258710
Regon: 000533245

Skrytka ePUAP: /1806012/skrytka
Godziny pracy: pn-pt, 7:30-15:30
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Sołectwo Ostrowy Tuszowskie 
w  2021 roku przystąpiło do Pod-
karpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2021-2025. Program 
ten w  założeniach ma sprzyjać 
zmianom strukturalnym obszarów 
wiejskich związanych z  rozwija-
niem pozarolniczych form aktyw-
ności mieszkańców wsi i  bardzo 
mocno promujący postulat wie-
lofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich. 

W 2022 roku w ramach uczest-
nictwa w PPOW na lata 2021-2025 
został opracowany wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Odno-
wienie zabytkowej kapliczki oraz 
figury Świętego Floriana w Ostro-
wach Tuszowskich”. Decyzją Zarzą-
du Województwa Podkarpackiego 
Gmina Cmolas otrzymała 12.000zł 
dotacji z  budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację tego 
przedsięwzięcia. W wyniku realiza-
cji zadania zostało wykonane m.in. 
odnowienie ścian wewnętrznych 

zabytkowej kapliczki znajdującej 
się w  centrum wsi Ostrowy Tu-
szowskie oraz odnowienie figury 
Świętego Floriana znajdującego 
się w  bliskim sąsiedztwie Remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Koszt całkowity wykonanego 
zadania to 26 816,43zł. Realizacja 
zadania przyczyniła się do ochrony 
miejsc historycznych, zabytkowych 
i kultu religijnego oraz zwiększenia 
ich atrakcyjności. Rozbudza zain-
teresowanie mieszkańców kulturą, 
historią i  religią. Realizacja zada-
nia przyczyniła się do zwiększe-

nia liczby osób biorących udział 
w  spotkaniach organizowanych 
przy odnowionych obiektach, a co 
za tym idzie nastąpiło zwiększenie 
aktywności społecznej mieszkań-
ców z wszystkich grup wiekowych. 
Dzięki realizacji projektu nastąpiło 
zaspokojenie potrzeb społecznych 
i kulturalnych, jak również rozwój 
tożsamości społeczności wiejskiej.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców to korzystania z  efektów 
realizacji projektu.

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

Gmina Cmolas

Odnowiona zabytkowa kapliczka oraz figura Świętego 
Floriana w Ostrowach Tuszowskich

Wnętrze zabytkowej kapliczki 
w Ostrowach Tuszowskich

Zabytkowa kapliczka w centrum wsi Ostrowy Tuszowskie

Dom Strażaka oraz figura Świętego Floriana w Ostrowach Tuszowskich 
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Nadchodzący rok dla branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej bę-
dzie bardzo trudny ze względu na 
ogromny wzrost kosztów utrzy-
mania sieci wodociągowej i  ka-
nalizacyjnej. Obecnie na terenie 
gminy Cmolas obowiązują taryfy 
zatwierdzone przez Wody Pol-
skie w  dniu 16.03.2021 na okres 
od 01.04.2021 do 31.03.2024 r. 
W 2017 r. zmieniono ustawę, któ-
ra odebrała samorządom moż-
liwość decydowania o  cenach za 
usługi dostarczania wody i odbio-
ru ścieków, zostawiając radnym 
możliwość dopłaty do 1m3 wody 
i  ścieków. Wszystkie kompetencje 
dotyczące ustalania cen za usługi 
wod-kan przejęły Wody Polskie 
i  finalnie to one decydują, jakie 
ceny za dostawę wody i  odbiór 
ścieków obowiązują na terenie da-
nej gminy. Ustawa ustaliła, że ta-
ryfy tworzy się na okres trzech lat, 
co w  dzisiejszych realiach szaleją-
cych cen towarów i usług, a przede 
wszystkim energii, jest praktycznie 
niemożliwe do ustalenia. Dodat-
kowo polityka Wód Polskich jest 
ukształtowana na ograniczenie 
podwyżek do niezbędnego mini-
mum, co w  konsekwencji może 
spowodować upadek przedsię-
biorstw wodno-kanalizacyjnych. 
Podczas tworzenia pierwszej taryfy 
cena hurtowa wody zakupionej na 
Ujęciu Wody w Cmolasie wynosiła 
w  2018 r. – 2,17 zł netto plus 8% 
VAT. Obecnie dostaliśmy pismo 
o podwyżce od stycznia 2023 r. na 
3,75 zł netto plus 8% VAT – wzrost 
w ciągu pięciu lat o 72,81%. Cena 
1m3 wody dla mieszkańców w tym 
okresie wzrosła o 11,32%. Oczywi-
ście, dla przeciętnego odbiorcy jest 
to korzystna sytuacja, ale musimy 
być świadomi tego, że wcześniej czy 
później doprowadzi to do sytuacji, 
kiedy może zabraknąć wody w kra-
nach i nie będzie miał kto usuwać 
awarii na sieci wod-kan. Problem 
ten nie dotyczy tylko naszej gmi-

ny, ale całej Polski. Koszty utrzy-
mania wodociągów i kanalizacji są 
ogromne i  z  dnia na dzień rosną 
coraz bardziej. Ceny energii wzro-
sły o  kilkadziesiąt procent, płaca 
minimalna wzrasta w  tym okresie 
o prawie 72%, wszelkie urządzenia, 
części zamienne, usługi, paliwa, 
itd. to wzrost nawet kilkaset pro-
cent, a  tymczasem wzrost stawek 
cen wody na koniec obowiązują-
cych taryf, to niecałe 12% w  sto-
sunku do marca 2018 r. Zgodnie 
z ustawą zakład musi uzyskać nie-
zbędne przychody, aby zapewnić 
zdolność posiadanych urządzeń 
wodociągowych i  kanalizacyjnych 
do realizacji dostaw wody w  wy-
maganej ilości i  pod odpowied-
nim ciśnieniem oraz odprowadzić 
w sposób ciągły i niezawodny ście-
ki, a także zapewnić należytą jakość 
wody i  odprowadzonych ścieków, 
co przy dzisiejszych cenach będzie 
niemożliwe. Dlatego też w  naj-
bliższym czasie zostanie złożony 
wniosek o  skrócenie obowiązują-
cych taryf i  przedłożony wniosek 
o zatwierdzenie nowych wyższych 
stawek. Procedura tworzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
jest bardzo skomplikowana i  cza-
sochłonna. Rozpatrzenie wniosku 
przez Wody Polskie to kilkadzie-
siąt dni od dnia złożenia wnio-
sku, a  i  tak ewentualne podwyżki 
będą ograniczone do minimum 
i  nie pokryją wszystkich kosztów. 
Gmina ma ograniczone możliwo-
ści dotacji dla Zakładu. Może tyl-
ko dać dotację przedmiotową do 1 
m3 wody i  ścieków i  tak też czyni 
konsekwentnie od kilkudziesięciu 
lat, dzięki czemu mieszkańcy na-
szej gminy płacą obecnie o  62  gr 
mniej za 1 m3 wody i 48 gr za 1m3 
ścieków. W  tym miejscu należy 
zaznaczyć, że to nie jest dotacja 
dla ZUK, jak niektórzy błędnie to 
interpretują, a  dla mieszkańców, 
z  której Zakład musi się rozliczyć 

co do jednego metra sześciennego. 
Zakład może otrzymać również 
dotacje celowe na zakup środków 
trwałych. W ostatnich latach dzięki 
takim dotacjom udało się zakupić 
pompy na pompownie ścieków 
i oczyszczalnię, dzięki czemu moż-
na było zredukować koszty napraw 
uszkodzonych pomp, a  tym sa-
mym odciążyć budżet z bieżących 
napraw. W  tym miejscu chciał-
bym skierować gorący apel do 
odbiorców usług korzystających 
z  kanalizacji sanitarnej. Proszę 
o odpowiedzialne użytkowanie ka-
nalizacji i nietraktowanie sieci ka-
nalizacyjnej jako wysypiska śmieci. 
Mimo wcześniejszych apeli, nadal 
znajdujemy w  kanalizacji martwe 
zwierzaki (kury i  wnętrzności in-
nych zwierząt), elementy tekstylne, 
w  szczególności podpaski i  chu-
steczki nawilżane, czy wszelkie 
elementy plastikowe. Wszystko to 
wpływa na pracę sieci kanalizacyj-
nej, powoduje awarie pomp, zatory 
na kanalizacji i znacząco zwiększa 
koszty odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków. Dodatkowo, proszę 
o  likwidację wszelkich nielegal-
nych przyłączy kanalizacyjnych, tj. 
odprowadzania wód deszczowych 
i  gruntowych do sieci sanitarnej. 
W  nadchodzącym roku będziemy 
kontrolować sieć pod tym kątem, 
a  nielegalne odprowadzenie ście-
ków jest przestępstwem, za które 
grożą ogromne kary finansowe 
łącznie z ograniczeniem wolności. 

Bieżący rok był bardzo suchy. 
W wielu gminach w Polsce były prze-
rwy w  dostawie wody. Dzięki pracy 
zakładu i  wykonanym inwestycjom 
w  przeszłości cieszyliśmy się wodą 
w kranie o każdej porze dnia i nocy, 
co nie znaczy, że tak będzie zawsze. 
Prosimy o racjonalne używanie wody, 
zgłaszanie na bieżąco wszelkich za-
uważonych awarii w terenie, kontroli 
wszelkich przecieków w domu, szcze-
gólnie w  toaletach. Niestety zdarzały 
się kradzieże wody z hydrantów. Nie-
które zostały wykryte dzięki zgłosze-

Czy będą problemy z dostawą wody i odbiorem ścieków w 2023 r.?
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TRZĘSÓWKA Obchody Święta Niepodległości

niom mieszkańców i  aktualnie toczy 
się postepowanie sądowe przeciwko 
sprawcom. Część sprawców nie zosta-
ło wykrytych, dlatego proszę osoby, 
które posiadają wiedzę o nielegalnym 
przyłączu lub są świadkami kradzieży 

wody z hydrantów o kontakt pod nr 
661 916 103. Zapewniamy anonimo-
wość, a  wyeliminowanie tego proce-
deru pozwoli ograniczyć straty wody 
na sieci, za które każdy z nas musi za-
płacić w cenie wody. 

Na koniec chciałbym życzyć 
wszystkim Mieszkańcom i  naszym 
Klientom wesołych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz szczęśliwego Nowego 
Roku.

Krzysztof Urban
Kierownik ZUK Cmolas

11 listopada 2022 roku w Trzę-
sówce odbył się marsz upa-
miętniający Dzień Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.

Świętowanie rozpoczęto od 
wymarszu z zabytkowego kościół-
ka parafialnego. Mieszkańcy nio-
sąc ogromną flagę pomaszerowali 
do Wiejskiego Domu Kultury. Do 
celu wiodły ich poczty sztandaro-
we Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Trzęsówki, Ostrów Baranowskich 
i  Jagodnika oraz poczet Szkoły 
Podstawowej w Trzęsówce. 

Pogoda sprzyjała przemarszowi, 
któremu rytm nadawali werbliści: 
Damian i  Kamil Kuna. Na miej-
scu odśpiewano hymn państwowy, 
podczas którego druh Michał Halat 
poprowadził ceremoniał wciągnię-
cia flagi państwowej na maszt. Na-
stępnie wszyscy udali się do Domu 
Kultury, gdzie głos zabrali: dyrektor 
Szkoły Podstawowej w  Trzęsówce 
pani Małgorzata Sitko, wicemarsza-
łek województwa podkarpackiego 
- pani Ewa Draus, sołtys wsi Trzę-
sówka – pan Lesław Lipczyński.

Kolejnym punktem uroczystości 
był program artystyczny uczniów 
Szkoły Podstawowej przygotowany 

pod okiem pani Elżbiety Wilk i Ka-
mila Pezdy. Ta lekcja historii bardzo 
podobała się zebranym, którzy na-
grodzili młodzież gromkimi brawa-
mi. Miłym elementem świętowania 
były pięknie zastawione stoły, na 
których panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich zaserwowały pyszny 
poczęstunek. Dzień ten zapisze się 
w historii miejscowości dzięki za-
angażowaniu lokalnych działaczy 
oraz obecności zaproszonych gości, 
którymi byli: wicemarszałek woje-
wództwa podkarpackiego - pani 
Ewa Draus, radny powiatu - pan 
Roman Petejko, radni gminy; pan 
Andrzej Bujak, pan Piotr Maciąg, 
sołtys wsi Trzęsówka – pan Lesław 
Lipczyński, prezes Koła Gospodyń 
Wiejskich - pani Anna Mierze-
jewska, prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Ostrowach Baranow-
skich - pan Sławomir Czajkowski, 
naczelnik Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ostrowach Baranowskich 
- pan Kazimierz Rzeszutek oraz 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trzęsówce - pan Łukasz Wolak.  
Organizatorzy dziękują tym, którzy 
zaangażowali się w jego organizację 
m.in. pani Edycie Kus-Mokrzyckiej 

- dyrektor SOK w Cmolasie, panu 
Tomaszowi Zawadzkiemu oraz 
społeczności szkolnej. 

S.M. 
SP w Trzęsówce
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HADYKÓWKA Uroczyste obchody Narodowego 
Święta NiepodległościNaród, który traci pamięć przestaje 

być Narodem […]
J. Piłsudski

Tegoroczne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości w 104. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę wolności zostaną w  pamięci 
mieszkańców Hadykówki na dłu-
go, bowiem rocznicę tę uczczono 
w sposób szczególny, pozostawiając 
trwały ślad dla kolejnych pokoleń. 
Jak często bywa, pozornie zwy-
kłe, codzienne rozmowy, w  któ-
rych przeplatają się wspomnienia, 
spostrzeżenia i  refleksje, stają się 
źródłem ważnych inicjatyw. Nie 
inaczej było i tym razem, a począt-
kiem całej koncepcji stał się wieko-
wy przydrożny krzyż znajdujący się 
nieopodal budynku szkoły. Krzyż, 
który jak mówią mieszkańcy wsi 
miał upamiętniać ważne wydarze-
nie, jednak nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, jakiej sy-
tuacji ono dotyczyło. Pieczę nad 
krzyżem przez lata sprawowały 
osoby mieszkające w jego pobliżu, 
a w ostatnim czasie miejscem tym 
opiekowała się Szkoła Podstawowa 
w Hadykówce, co spotkało się z po-
zytywną reakcją otoczenia i z cza-
sem doprowadziło do zrodzenia 
się idei, aby właśnie ten skrawek 
hadykowskiej ziemi stał się miej-
scem pamięci narodowej. Pomy-
słodawczyniami były panie: Teresa 
Krzysztofińska – sołtys sołectwa 
Hadykówka oraz Agnieszka Mag-

da – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Hadykówce, które zjednały wielu 
zwolenników tej koncepcji. Osobą 
żywo zainteresowaną i  aktywnie 
uczestniczącą w powstaniu pomni-
ka był ksiądz Marek Kędzior – pro-
boszcz Sanktuarium Przemienienia 
Pańskiego w Cmolasie. 

Współdziałanie to zaowoco-
wało włączeniem się wielu innych 
osób, których zaangażowanie przy-
czyniło się do powstania nowego 
krzyża oraz tablicy pamiątkowej, 
poświęconych pamięci mieszkań-
ców Hadykówki, będących naocz-
nymi świadkami I wojny światowej, 
dwudziestolecia międzywojennego, 
II wojny światowej i lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. Dopełnie-
niem tej inicjatywy stał się projekt 
historyczny „Nasza mała Ojczyzna 
– ocalić od zapomnienia”, realizo-
wany w  naszej szkole z  udziałem 
Hadykowian oraz Polonii, które-
go koordynatorem była pani Zo-
fia Krzyżak – nauczyciel historii. 
Projekt miał na celu pielęgnowanie 
pamięci o miejscowych świadkach 
historii, kształtowanie i  promo-
wanie postaw patriotycznych oraz 
poszanowanie kultury i  tradycji 
przodków wśród obecnych i przy-
szłych pokoleń. Realizacja pro-
jektu opierała się na zbieraniu 
informacji z opracowań historycz-
nych i naukowych, wspomnieniach 
spisanych przez uczestników wy-

mienionych wyżej wydarzeń oraz 
przekazaniu lub wypożyczeniu 
Szkole Podstawowej w Hadykówce 
przedmiotów w  postaci: pamięt-
ników, listów, dokumentów, foto-
grafii, rzeczy osobistych, nagrań 
dźwiękowych i  pamiątek rodzin-
nych.

Dzień 11 listopada rokrocz-
nie przypomina nam o  wielkich 
ludziach i  wydarzeniach związa-
nych z  rokiem 1918, kiedy Polska 
ponownie stała się krajem suwe-
rennym, a  11-go listopada 2022 
r. dzięki wkładowi wielu osób, 
uzmysłowiliśmy sobie, że w  na-
szych rodzinach również byli lu-
dzie, którzy o tę wolność walczyli. 
Dlatego w  hołdzie im wszystkim, 
w  rocznicę odzyskania Niepodle-
głości, w hadykowskiej kaplicy pw. 
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CMOLAS - JAROSŁAW

17 listopada 2022 r. w  Szkole 
Podstawowej Sióstr Niepokalanek 
im. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu 
odbyła się XIII edycja Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego 
„A to Polska właśnie…”. 

Wzięło w  nim udział 37 szkół 
z  województwa podkarpackiego. 
Szkołę Podstawową w  Cmolasie 
reprezentowali: Magdalena Ru-
man (kl. 8 a), Gabriela Skrzypczak 
(kl. 8 a), Roksana Jachyra (kl. 8 b) 
i  Dominik Górecki (kl. 4 b). Jury 
nie miało łatwego zadania, gdyż 
wszyscy uczestnicy wykazali się 
doskonałym doborem i interpreta-
cją tekstu, jego pamięciowym opa-
nowaniem, prawidłową artykulacją 
oraz dykcją i emisją głosu.

Miło nam poinformować, że 
Magdalena Ruman i  Gabriela 
Skrzypczak otrzymały wyróżnie-
nia.

Gratulujemy serdecznie!
M. Czwałga 

SP Cmolas

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
odbyła się Msza Święta koncele-
browana w intencji Ojczyzny oraz 
Mieszkańców Hadykówki pole-
głych i  prześladowanych podczas 
I i II wojny światowej, sprawowana 
przez proboszcza – księdza Mar-
ka Kędziora oraz księdza Roberta 
Firka, nauczyciela religii w  naszej 
szkole. Podczas liturgii słowo Boże 

wygłosił ksiądz proboszcz, odno-
sząc się do wartości uniwersalnych: 
Bóg, Honor, Ojczyzna. Bezpośred-
nio po nabożeństwie uroczystość 
uświetniły występy artystycz-
ne uczniów Szkoły Podstawowej 
w  Hadykówce oraz odśpiewanie 
hymnu narodowego. Swoje prze-
mówienie do wszystkich zgroma-
dzonych w  kościele skierowała 

pani Agnieszka Magda – dyrek-
tor szkoły oraz zaproszeni goście. 
Następnie przemaszerowano pod 
pomnik, gdzie nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
i krzyża, ich poświęcenie oraz zło-
żenie kwiatów i  zapalenie zniczy. 
To wyjątkowe miejsce ma przywo-
ływać pamięć o bohaterach hady-
kowskiej ziemi, do których udało 
się dotrzeć za sprawą rozmaitych 
publikacji oraz zaangażowaniu ich 
bliskich, ale również o  tych roda-
kach, na temat których nie udało 
się pozyskać żadnych informacji, 
a którzy żyją w pamięci i w sercach 
ich potomków. Sylwetki osób, które 
udało się ustalić oraz pamiątki po 
nich, można było obejrzeć podczas 
prezentacji wystawy i  spotkania 
z rodzinami zasłużonych, zorgani-
zowanych w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Hadykówce…

M.D
źródło: 

http://sphadykowka.cmolas.org/
zdjęcia: korsokolbuszowskie.pl

„A to Polska właśnie …” – sukcesy cmolaskich uczniów 
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
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GMINA CMOLAS Dzień Niepodległości w szkołach
Narodowe Święto Niepodległo-

ści obchodzone jest 11 listopada, 
w celu upamiętniania rocznicy od-
zyskania przez Polskę w 1918 roku 
niepodległości. Z tej okazji ucznio-
wie oraz pracownicy wielu szkół 
wspólnie świętowali 104 rocznicę 
odzyskania przez Polskę wolności. 
W Szkole Podstawowej w Cmola-
sie w dniu 10.11.2022 r. odbyła się 
uroczysta akademia, podczas któ-
rej został wprowadzony sztandar 
szkoły oraz odśpiewano Hymn Na-
rodowy. Uczniowie starszych klas 
recytowali wiersze, śpiewali pieśni 
patriotyczne, natomiast młodsze 

klasy wykonały flagi i  kotyliony. 
Podczas akademii uczniowie klasy 
II zatańczyli „Krakowiaka”, a  kla-
sy III odpowiadały na pytania 
z  wiersza „Katechizm polskiego 
dziecka” W. Bełzy. Tego samego 
dnia w Szkole Podstawowej w Po-
rębach Dymarskich wszyscy ze-
brani wspólnie odśpiewali hymn, 
a  uczniowie kl.V-VII zaprezento-
wali montaż słowno-muzyczny. 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich wraz z  Świętem 
Niepodległości promowała swo-
jego patrona Józefa Piłsudskiego. 
Podczas akademii pt. „Pociąg do 

wolności”, uczniowie klas II-III 
odśpiewali piosenkę „Ułani, uła-
ni”, zaś uczniowie VI-VIII prze-
prowadzili zgromadzonych przez 
symboliczne cztery stacje wspólnie 
odśpiewując „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Następnie wręczono nagro-
dy dla uczniów, którzy brali udział 
w  szkolnym konkursie wiedzy 
o patronie. Wszyscy mogli uczest-
niczyć w  lekcjach tematycznych, 
pogłębiając swoją wiedzę na temat 
życia prywatnego i  publicznego 
Marszałka Piłsudskiego. Społecz-
ność szkolna Szkoły Podstawowej 
w  Trzęsówce uczciła Narodowe 

Akademia Przedszkolaka w Cmolasie

SP Cmolas SP Ostrowy Baranowskie

SP Ostrowy Tuszowskie

SP Poręby Dymarskie SP Trzęsówka
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Święto Niepodległości uroczystym 
podniesieniem flagi państwowej na 
maszt oraz odśpiewaniem hymnu. 
10 listopada w  Szkole Podstawo-
wej w  Ostrowach Baranowskich 
odbyła się uroczysta akademia, na 
której uczniowie klas I-III przygo-
towali montaż słowno-muzyczny. 

Uczestnicy przypomnieli sobie jak 
ważny jest dzień 11 listopada dla 
wszystkich Polaków. W  tym sa-
mym dniu W Szkole Podstawowej 
w  Jagodniku z  okazji obchodów 
104 rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, został zorga-
nizowany Szkolny Konkurs Pieśni 

i  Poezji Patriotycznej, w  którym 
udział wzięli uczniowie klas 0-III. 
O symbolicznej godzinie 11.11 
dzieci z Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie odśpiewały hymn na-
rodowy „Mazurek Dąbrowskiego” 
tym samym uczestnicząc w  akcji 
„Szkoła do hymnu”.

SOK Cmolas

Setne urodziny to wyjątkowa 
i piękna uroczystość, która nie zda-
rza się często. 100 lat życia to pięk-
ny wiek, tylko nielicznym dane jest 
doczekać tak zacnego jubileuszu. 
Tego niesamowitego daru do-
świadczył Pan Józef Łagoda z miej-
scowości Poręby Dymarskie, który 
16 listopada 2022r. obchodził swo-
je 100 urodziny. Pan Józef urodził 
się 16 listopada 1922r. w Porębach 
Dymarskich. Całe swoje życie spę-
dził w  tej miejscowości. W  czasie 
II wojny światowej pracował przy-
musowo na rzecz III Rzeszy. Na 
uroczystej mszy odprawionej przez 
miejscowego proboszcza w dniu 13 
listopada zgromadziła się cała 100 
osobowa rodzina – 4 dzieci z rodzi-
nami, wnuki i prawnuki.

Z Tej jakże pięknej okazji do-
stojnego Jubilata odwiedził Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Ga-
lek oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Cmolasie Pani Ane-
ta Fryc którzy w imieniu własnym 
oraz całej społeczności gminy zło-
żyli najserdeczniejsze życzenia oraz 
wręczyli list gratulacyjny, kwiaty 
i prezenty. Delegacji z urzędu towa-
rzyszyła sołtys wsi Poręby Dymar-
skie Pani Teresa Maciąg.

Pan Wójt przekazał zacnemu 
Jubilatowi najserdeczniejsze ży-
czenia i  gratulacje. Pan Józef, po-
mimo swojego wieku cieszy się 
dobrą formą i doskonałą pamięcią. 
W chwili obecnej mieszka w domu 
rodzinnym z  córką. Recepta na 
długowieczność według Jubilata to 
ruch, praca oraz poczucie humoru. 
W  domu w  którym mieszka daje 

się odczuć przyjazną atmosferę, 
miłość, wzajemny szacunek i bar-
dzo dobrą opiekę. To stąd bierze 
się radość życia Pana Józefa oraz 
życzliwość dla ludzi. Z  wielkim 
wzruszeniem dziękował za życze-
nia i odwiedziny.

W końcowych życzeniach skie-
rowanych do Szanownego Jubilata 
Pan Wójt podkreślił, że 100 lat to 
piękny wiek, nacechowany szcze-
gólną wartością, którą tworzą lata 
doświadczeń, naznaczone blaska-
mi i  cieniami codziennego życia. 
To przeogromna skarbnica wiedzy.

Ten Jubileusz to również wielka 
duma dla mieszkańców oraz władz 
samorządowych Gminy Cmolas.

CMOLAS 100 urodziny Pana Józefa Łagody
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GMINA CMOLAS Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej 

zwany Dniem Nauczyciela, przy-
pada na 14 października. To święto 
wszystkich pracowników oświaty. 
W  tym dniu okazuje się wdzięcz-
ność za trud włożony w  naukę 
i wychowanie uczniów. Z tej okazji 
13 października w Szkole Podsta-
wowej w Cmolasie odbyła się uro-
czysta akademia, na której zostały 
rozdane nagrody Dyrektora dla 
nauczycieli szkoły. Część artystycz-
na rozpoczęła się występem kaba-
retowym w wykonaniu Nikodema 
Serafina z klasy 5b, uczniowie klasy 
4b i 5b zagrali mini koncert, a na 
koniec wystąpił zespół taneczny. 
W tym samym dniu w Szkole Pod-
stawowej w  Hadykówce podczas 
akademii przygotowanej przez Sa-
morząd Uczniowski, Nauczycie-
le otrzymali podziękowania oraz 
życzenia za włożony trud pracy, 
a  następnie uczniowie piosenką 
i słowem uświetnili ten wyjątkowy 
dzień, wyrażając swoją wdzięcz-
ność. W  Szkole Podstawowej 
w  Porębach Dymarskich aka-
demia z  okazji Dnia Nauczyciela 

została połączona z  pasowaniem 
na pierwszoklasistów. Uczniowie 
klas starszych, wierszem i piosen-
ką wyrazili swoją wdzięczność za 
trud nauki, a następnie obdarowali 
Nauczycieli zdrowymi statuetka-
mi. Klasy I oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego, zaprezentowali 
swój talent recytatorski oraz wo-
kalny, a  na zakończenie odbyło 
się uroczyste ślubowanie i  paso-
wanie klasy pierwszej na uczniów 
szkoły. 14 października w  Nie-
publicznej Szkole Podstawowej 
w Jagodniku wszyscy nauczyciele, 
pracownicy i uczniowie zebrali się 
na wspólne świętowanie. Klasa II 
i III piosenką i słowem uświetniła 
dzień, a w przedstawionym skeczu 
uczniowie wyliczyli kilka podsta-
wowych cech nauczycieli. Dzień 
Edukacji Narodowej w  Szkole 
Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich rozpoczął się akademią, 
na której podziękowano wszyst-
kim nauczycielom oraz pracowni-
kom administracji i obsługi za ich 
pracę. Uczniowie klasy, V, VI, VII 
przygotowali przedstawienie. Pod-

czas akademii rozstrzygnięty został 
konkurs „Mój nauczyciel”. Każdy 
z uczestników miał za zadanie uło-
żyć wiersz, rymowankę na temat 
jednego z  nauczycieli. W  Szkole 
Podstawowej w  Ostrowach Ba-
ranowskich program artystyczny 
z okazji Dnia Nauczyciela przygo-
towali uczniowie z klas II-III, gdzie 
poprzez śpiew i  recytowane wier-
sze podziękowali swoim wycho-
wawcom za pracę włożoną w  ich 
wychowanie i edukację. Natomiast 
W  Szkole Podstawowej w  Trzę-
sówce Dzień Edukacji Narodowej 
połączony był z  pasowaniem na 
ucznia oraz Świętem Szkoły czyli 
Dniem Patrona. Podczas akade-
mii odśpiewano hymn narodowy 
oraz wyciągnięto flagi na maszt. 
Nie zabrakło również uroczystego 
pasowania pierwszoklasistów na 
uczniów oraz słowa wdzięczności 
i  życzenia dla wszystkich nauczy-
cieli z okazji ich święta. Dzień ten 
dostarczył wszystkim wiele radości 
i uśmiechu.

SOK Cmolas

SP Cmolas

SP Ostrowy Baranowskie SP Ostrowy Tuszowskie

SP Poręby Dymarskie
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Wspomnienie o zmarłej nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich - 
Pani Dorocie Kopeć

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, l
ecz przez to, czym dzieli się z innymi

św. Jan Paweł II

Pani Dorota Kopeć była wieloletnią nauczycielką Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich. Zmarła 
po ciężkiej chorobie 24 listopada 2022 r. pozostawiając żal i pustkę w naszych sercach. W naszej pamięci 
pozostanie również jako dobra koleżanka, która chętnie dzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem, 
zawsze służyła pomocą i radą. Była człowiekiem zawsze oddanym uczniom i szkolnym problemom. Ko-
chała swoją pracę, była nauczycielem z pasją. Pamiętamy ją jako wyrozumiałego pedagoga. Była wycho-
wawcą wielu klas. Angażowała się w problemy swoich wychowanków z matczyną troską, wspomagała 
rodziców. Dla każdego dziecka zawsze znalazła czas, miała cierpliwość i każdemu dawała następną szansę.
Odejście Pani Dorotki to jakby zamknięcie kolejnego tomu historii naszej szkoły. 
Niech dobro, jakie wyświadczyła w swoim życiu na zawsze jaśnieje w naszych sercach i w naszej pamięci.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku 
Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

Żegnamy Panią Agnieszkę Maciąg – nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie
To tak trudno wytłumaczyć…
Że się KOGOŚ nie zobaczy…
Że już koniec…, że nie wróci
Że NIKT tego nie odwróci… 
Pozostaną nam wspomnienia, smutek w sercu, 
łza na twarzy której nikt nie zauważy.
I modlitwa, co wciąż łączy, Miłość, która się nie kończy
Droga Agnieszko! Nikt z nas nie przypuszczał, że spotkamy się z Tobą w takich okolicznościach. Śmierć 
przyszła nieoczekiwanie, niechciana, za wcześnie, przekreślając Twoje plany i marzenia. Jeszcze niedawno 
widzieliśmy Cię w pracy, skupioną na sprawach zwykłego szkolnego dnia. Teraz zgromadziliśmy się wszy-
scy, by towarzyszyć Ci w ostatniej drodze, na którą wkroczyłaś zdecydowanie za wcześnie, zbyt szybko, 
nagle i niespodziewanie. Chyba żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy, jesteśmy po prostu 
wstrząśnięci. 
Tak trudno uwierzyć, że Ciebie już nie ma…, że nie zobaczymy Cię na szkolnym korytarzu wśród swoich 
wychowanków, że nie obdarzysz nas swoim czarującym, serdecznym i delikatnym uśmiechem. 
Agnieszko, byłaś osobą skromną, cichą, pełną taktu i wewnętrznego spokoju. Nigdy nie podnosiłaś głosu. 
Spełniałaś się w trudnej, ale pięknej pracy nauczycielskiej. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, 
za każdy gest przychylności, koleżeństwa, życzliwości. Nigdy nam nie odmawiałaś pomocy. W piękny, 
szlachetny sposób byłaś Sobą, szanowałaś i doceniałaś innych. Jak przystało na nauczyciela z powoła-
nia, z troską angażowałaś się w problemy swoich wychowanków, potrafiłaś okazać empatię. Cieszyły Cię 
najmniejsze sukcesy uczniów, martwiły sprawy trudne. Starałaś się dbać o potrzeby wszystkich uczniów, 
byłaś wzorem pracowitości, rzetelnie wykonywałaś swoje obowiązki, wspomagałaś rodziców, zabiegałaś 
o sprawy drobne i ważne. Swoją postawą wobec drugiego człowieka pokazywałaś, co jest w życiu ważne 
i istotne. 
Ceniłaś życie i kochałaś podróże, te dalekie, nieznane i nieodkryte. A tę ostatnią, najpiękniejszą podróż, 
zaplanował Ci sam Bóg.
W ten grudniowy dzień żegnamy Cię nasza droga Koleżanko, Przyjaciółko, wspaniała Nauczycielko. 
Dziękujemy, że byłaś z nami, za Twoją życzliwość, za misję nauczycielską, którą pełniłaś z godnością. 
Obiecujemy pamięć i modlitwę.
Spoczywaj w pokoju!!! 

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
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Przesłanie akcji jest proste: 
bądźmy życzliwi codziennie, a nie 
tylko od święta

Warto uwierzyć, że w  każdym 
z  nas drzemią niewyczerpane po-
kłady dobra. Bycie miłym, oka-
zywanie wsparcia, rozbudzanie 
u siebie życzliwości wobec innych 
ma moc uszczęśliwiania – nie tyl-
ko obdarowanego życzliwością, 
ale  przede wszystkim tego, który 
ją okazuje. Pamiętajmy, że pozy-
tywna energia, którą przekazujemy 
w świat do ludzi, wraca do nas z na-
wiązką!!! 

Z okazji tego święta cała spo-
łeczność szkolna Szkoły Podsta-
wowej w  Cmolasie mogła przyjść 
ubrana na żółto, aby rozświetlić 
zimny listopadowy dzień. Oprócz 

tego działała Poczta Życzliwości 
i  Pozdrowień, gdzie przedstawi-
cielki SU podczas przerw śródlek-
cyjnych rozdawały wszystkim 
karteczki z miłymi słówkami i po-
zdrowieniami. Na szkolnych kory-
tarzach były poprzyklejane piękne 

sentencje i  słowa krzepiące nasze 
serca. W  tym dniu każdy uczeń 
mógł zagłosować na Najżyczliwsze-
go ucznia lub uczennicę szkoły. Ten 
zaszczytny tytuł zdobyła Gabriela 
Skrzypczak z kl. VIII a.

SP Cmolas

CMOLAS

21 listopada na całym świecie jest obchodzony 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Początek listopada... jest to czas 
zadumy i pamięci o zmarłych.
Nie kwiaty czy wieńce, 
ale wspomnienie duchowe 
pomagają nam w pełni przeżyć 
te dni.

W piątek, 28 października od-
były się w  Szkole Podstawowej 
w  Ostrowach Tuszowskich „Za-
duszki poetyckie”. Ideą spotka-
nia było wprowadzenie słuchaczy 
w nastrój refleksji, zadumy nad mi-
jającym czasem. Recytowane wier-
sze w wykonaniu uczniów klasy 8 
pozwoliły przeżyć chwile skupienia 
i  skierować myśli ku nieobecnym 
bliskim i tym, których nie spotka-
liśmy w życiu, ale z różnych powo-
dów również zasługują na naszą 
pamięć. Nic tak nie sprzyja poezji, 
jak schyłek jesieni, kiedy granica 
między tym, co duchowe, a  tym 
co materialne wydaje się wyjątko-
wo cienka. Zaduszki wprowadzają 

w nastrój refleksji, zadumy nad mi-
jającym czasem i nieodwracalnymi 
wyrokami losu, które pomagają 
„zatrzymać się” na chwilę w pogo-
ni za codziennymi sprawami, prze-
żyć chwile skupienia i  skierować 
myśli ku bliskim, którzy na zawsze 
odeszli. Podczas refleksyjnego spo-
tkania uczniowie zaprezentowali 
utwory znanych polskich poetów: 
księdza Jana Twardowskiego, Karo-
la Wojtyły, Wisławy Szymborskiej, 

Zbigniewa Herberta, Sławomira 
Mrożka i Czesława Miłosza, które 
pięknie wyrażały prawdę o  życiu, 
przemijaniu i  pamięci. Recytacje 
utworów uzupełniła nostalgiczna 
muzyka w wykonaniu Pana Kamila 
Pezdy. Młodzi wykonawcy spro-
stali zadaniom, których się podjęli, 
o czym świadczyły brawa widowni 
i  ciepłe, pełne wzruszeń słowa od 
tych, którzy obejrzeli program. 

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Zaduszki poetyckie
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Szkoła Podstawowa w  Cmo-
lasie, Szkoła Podstawowa w  Po-
rębach Dymarskich oraz Szkoła 
Podstawowa w  Ostrowach Tu-
szowskich przyłączyła się akcji 
„To Ty bądź naszym Świętym Mi-
kołajem” przekazując mikołajkowe 
paczki dla Fundacji Podkarpackie-
go Hospicjum dla dzieci w  Rze-
szowie. Wśród zebranych rzeczy 

znalazły się: słodycze, artykuły 
spożywcze, artykuły papiernicze, 
zabawki, kosmetyki, ubrania, pam-
persy oraz pościel. Wolontariusze 
z  SP w  Ostrowach Tuszowskich 
sprzedawali domowe wypieki, 
dzięki którym udało zebrać się 
300 zł. W  przyszłości planują or-
ganizować aukcje, loterie fantowe, 

czwartki z  niespodzianką, a  do-
chód z  nich przeznaczony będzie 
na dzieci przebywające w  hospi-
cjum. Wszystkie rzeczy trafiły do 
siedziby Fundacji Podkarpackiego 
Hospicjum, skąd trafią do najbar-
dziej potrzebujących. 

SOK Cmolas

GMINA CMOLAS Dary dla podopiecznych Hospicjum 
dla Dzieci w Rzeszowie

Przy Oczyszczalni ścieków 
w Cmolasie działa przytulisko dla 
zwierząt bezdomnych, gdzie miesz-
czą się boksy z budami. Zwierzęta 
przebywają tam do momentu zna-
lezienia im nowego domu i właści-
ciela. Na ten moment znajdują się 

tam dwa psy, które szukają ciepłego 
kąta. Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Trzęsówce w piękny spo-
sób zaangażowali się i postanowili 
pomóc bezdomnym zwierzakom. 
Dzieci dla przebywających tam 
psów i kotów zebrały karmę, która 

trafiła do przytuliska. Akcje takie 
jak ta zasługują na uznanie, ponie-
waż los porzuconych zwierząt nie 
powinien być obojętny, a dzieci już 
od najmłodszych lat uczą się mi-
łości i  szacunku do istot żywych. 
BARDZO DZIĘKUJEMY ! 

GMINA CMOLAS Przytulisko dla bezdomnych zwierząt

Jesteście 
cudowni!!!
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22 października 2022r. w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie odbyły 
się eliminacje konkursowe pn. „Mowa La-
sowia-cka”. Tematem konkursu była twór-
czość zaprezentowana gwarą lasowiacką, 
a celem krzewienie zamiłowania do kultury 
i tradycji regionu, przypomnienie i popula-
ryzacja gwary lasowiackiej. W eliminacjach 
konkursowych zostało przedstawionych 29 
prezentacji indywidualnych i  grupowych 
w  kategoriach wiekowych: dzieci szkół 
podstawowych kl. 0-III, IV-VIII oraz do-
rośli. Jury w składzie: Pan Jarosław Mazur, 
Pani Justyna Niepokój-Gil oraz Pan Woj-
ciech Dulski oceniało dykcję, interpretację 
tekstu, cechy charakterystyczne dla gwary 
lasowiackiej oraz ogólny wyraz artystyczny 
wszystkich prezentacji. Doceniło ogromny 
wkład nauczycieli i instruktorów w naukę 
tekstów gwarowych, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży oraz postanowiło przy-
znać następujące nagrody:

Lauretami w kategorii: 
dzieci szkół podstawowych klas 0-III pre-
zentacja indywidualna zostali:
• I miejsce: Zuzanna Macina z  SP 

z Ostrów Baranowskich
• II miejsce: Kinga Witas z SP z Ostrów 

Baranowskich
• III miejsce: Błażej Szęczch z  SP 

z Ostrów Baranowskich
dzieci szkół podstawowych klas 0-III pre-
zentacja grupowa zostali:
• I miejsce: Zespół „Hadykowiaczki” 

z SP w Hadykówce
dzieci szkół podstawowych klas IV-VIII 
prezentacja indywidualna zostali:
• I miejsce: Michalina Szypuła z Kolbu-

szowej

• I miejsce: Karol Skiba z SP w Ostro-
wach Tuszowskich

• II miejsce: Kamila Wyparło z  SP 
w Ostrowach Tuszowskich

• II miejsce: Szymon Maziarz z  SP 
w Ostrowach Tuszowskich

• III miejsce: Julia Gołąbek z  GOKiB 
w Majdanie Królewskim

• III miejsce: Kinga Justyńska z GOKiB 
w Majdanie Królewskim

dzieci szkół podstawowych klas IV-VIII 
prezentacja grupowa zostali:
• II miejsce: Zespół „Z Górki” z  SP 

w Hadykówce
• Wyróżnienie: Zespół „Porębiacy” z SP 

w Porębach Dymarskich
dorośli prezentacja indywidualna zostali:
• I miejsce: Feliks Olszowy z Przedborza
• II miejsce: Dorota Michałek z Kolbu-

szowej Górnej
• II miejsce: Elżbieta Czachor z Kolbu-

szowej Górnej
• III miejsce: Barbara Nycek z  Kolbu-

szowej
• III miejsce: Wanda Chmielowiec 

z Cmolasu
dorośli prezentacja grupowa zostali: 
• I miejsce: Zespół Śpiewaczy „Górnian-

ki” z Kolbuszowej Górnej
• I miejsce: Zespół Ludowy „Cmolasia-

nie” z Cmolasu
• III miejsce: Grupa Folklorystyczna Se-

niorów „Ziemia Kolbuszowska” z Kol-
buszowej

30 października b.r. w  niedzielne po-
południe w  SOK w  Cmolasie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród dla Laureatów, 
którego dokonali Wójt Gminy Cmolas Pan 
Eugeniusz Galek, Dyrektor Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Cmolasie Pani Edyta 
Kus-Mokrzycka oraz Jury Konkursu: Pan 
Jarosław Mazur, Pani Justyna Niepokój-Gil 
oraz Pan Wojciech Dulski. Podziękowa-
nia za udział w konkursie skierowane były 
również dla wszystkich uczestników, ich 
opiekunów, a  także dla Jury. Zaproszeni 
goście oraz publiczność mogła wysłuchać 
nagrodzonych prezentacji artystycznych 
oraz koncertu w wykonaniu Kapeli „Łola”, 
która porwała gości do tańca. Na zakończe-
nie uroczystej gali finałowej na wszystkich 
uczestników czekał poczęstunek tradycyj-
nymi pierogami. 

Konkurs „Mowa Lasowia-cka” reali-
zowany był w  ramach operacji pt. „Przy-
gotowanie i realizacja zadań promujących 
Gminę Cmolas jako miejsce warte odwie-
dzenia oraz aktywizacja lokalnej społecz-
ności w ramach zaplanowanych wydarzeń 
i imprez” wspierany przez Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CMOLAS

Za nami konkurs, którego przewodnim 
tematem jest „Mowa Lasovia-cka”
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CMOLAS Dolina Smarkatej
7 października 2022 r. w  Sa-

morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie odbyła się prezentacja 
walorów przyrodniczych „Dolina 
Smarkatej” przygotowana przez 
Podkarpackie Towarzystwo Przy-

rodników Wolne Rzeki. Podczas 
spotkania można było obejrzeć 
piękne fotografie oraz film obrazu-
jący ten niezwykły obszar. Każdy 
z uczestników spotkania otrzymał 
album bogaty w fotografie rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt oraz tor-
fowiska i starorzecza zasługujące na 
ochronę i mających znaczenie dla 
zachowania różnorodności biolo-
gicznej.

SOK Cmolas

PORĘBY DYMARSKIE

Matura na 100 procent - najlep-
si z najlepszych. Jest to projekt kra-
kowskiej Fundacji "Zawsze Warto". 
W  tym roku wyłoniono 27 matu-
rzystów, którzy zdali egzamin ma-
turalny na 100 procent. Wśród nich 
jest absolwentka Zespołu Szkół 
Agrotechniczno - Ekonomicznych 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w  Weryni - Kinga Kosiorowska 
mieszkanka Poręb Dymarskich. 
Należy podkreślić, że w  tym za-
cnym gronie szkół pojawiło się tyl-
ko jedno technikum - technikum 
w  Weryni. Pozostali laureaci są 
absolwentami liceów ogólnokształ-
cących. Uroczysta Gala, podczas 
której wręczano dyplomy uznania 
odbyła się 23 września 2022 r. w Ło-
dzi. Nie szczędzono laureatom po-
chwał za ich ciężką wytężoną pracę 
i  promowanie uczenia się wśród 
młodych ludzi. Laureaci opowia-
dali o  swoich zamiłowaniach do 
czytania książek, nauki języków 
obcych, popularyzowania wiedzy 
z  różnych przedmiotów. Kinga 

opowiedziała o swoich zaintereso-
waniach matematyką i  geografią. 
Powiedziała, że dużo zawdzięcza p. 
Renacie Para (nauczycielka mate-
matyki z Cmolasu)oraz p. Kazimie-

rze Gul nauczycielce matematyki 
z ZSA-E w Weryni i podziękowała 
im, że zaszczepiły ją pasją do nauki. 
Gratulujemy !

SOK Cmolas

Kinga Kosiorowska z Porąb 
Dymarskich zdała maturę 

na 100 procent!
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TRZĘSÓWKA XX Festiwal Teatrów Trzęsówka
Cyklicznym wydarzeniem od-

bywający się od lat w Szkole Pod-
stawowej w Trzęsówce jest Festiwal 
Teatrów. W  tym roku przypadła 
XX jubileuszowa edycja tego wy-
darzenia. Pierwsze prezentacje 
teatralne odbyły się 27 listopada 
2022 r. Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w  Ostrowach Baranow-
skich, przedstawili inscenizację 
pt. „W poszukiwaniu Kopciuszka”, 
natomiast uczniowie z  Trzęsówki 
wystąpili w  sztuce „Bajka o  Jasiu 
i  Małgosi” oraz „Romeo i  Julia”. 
W tym roku w Jury konkursowym 
zasiedli aktorzy z Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie: Joanna 
Baran i  Mateusz Marczydło oraz 
Katarzyna Cesarz Radna Powiatu. 
Zaprezentowany repertuar bardzo 
podobał się publiczności, o  czym 
świadczyły gromkie brawa i  owa-
cje. Druga niedziela festiwalowych 
prezentacji przypadła na dzień 4 
grudnia 2022 r. W  świątecznym 
nastroju, wywołanym wizytą św. 
Mikołaja, pani Małgorzata Sitko 

Dyrektor SP w Trzęsówce, powitała 
serdecznie wszystkich zgromadzo-
nych gości. Z  przyczyn niezależ-
nych od organizatorów odbyły się 
tylko dwie prezentacje szkolne. Jako 
pierwszy wystąpił zespół teatralny 
z  SP w  Porębach Dymarskich ze 
sztuką pt. „Ballada o  uprzejmym 
rycerzu”, która pokazała jak wza-
jemnie obdarzać się uprzejmością. 
Następnie widzowie mogli obejrzeć 
spektakl grupy teatralnej „Królew-
na Śnieżka” z SP w Cmolasie. Baśń 
ukazała jak może być wielka siła 
zazdrości i jak ważni są przyjaciele 
w życiu każdego z nas. 11 grudnia 
obył się ostatni dzień prezentacji 
XX Festiwalu Teatrów. Prezenta-
cje rozpoczęła grupa teatralna z SP 
w Trzęsówce, która w przedstawie-
niu pt. „Książę szuka żony” ukazała 
perypetie młodzieńca przemierza-
jącego wiele bajek w poszukiwaniu 
żony. Publiczności bardzo pobadał 
się również występ uczniów z  SP 
w Jagodniku, którzy zaprezentowali 
przestawienie pt. „Nie ma tego złe-

go.” Kolejne przedstawienia bawiły 
publiczność humorem słownym 
i  sytuacyjnym. Szkoła Podstawo-
wa w  Hadykówce zaprezentowała 
3 przedstawienia. Pierwsze, nosiło 
tytuł „Słoń Trąbalski” i było bardzo 
ciekawie zrealizowane, a  aktorzy 
czuli się na scenie jak przysłowio-
we „ryby w wodzie”. Kolejna dawkę 
duchowych atrakcji zapewniła gru-
pa, która zaprezentowała spektakl 
pt. „W kurniku”. Przygody kurcza-
ków zebrały gromkie brawa. Każde 
kolejne przedstawienie rozbudzało 
apetyt na więcej i tu nie zawiedli ak-
torzy przedstawiający „Balladynę”. 
Adaptacja Słowackiego była połą-
czeniem oryginału ze współcze-
snymi elementami rzeczywistości. 
Wszystkim aktorom i  ich opieku-
nom serdeczniegratulujemy. Na 
werdykt jury musimy poczekać do 
Gali, która odbędzie się 29 stycznia 
2023 roku.
źródło http://szkola.trzesowka.org/
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Ślubowanie i  pasowanie na 
ucznia to podniosłe i  ważne wy-
darzenie w  szkolnym kalendarzu 
imprez. 14 października 2022r. 
w  Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej w  Jagodniku odbyła się 
uroczystość pasowania na ucznia 
klasy  I. Dwunastka pierwszoklasi-
stów w obecności najbliższych oraz 
zaproszonych gości zaprezentowała 
swoje umiejętności recytatorskie 
oraz wokalne. Następnie odbyło 
się uroczyste pasowanie na ucznia 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Jagodniku. Pierwszoklasiści ślu-
bowali być wzorowymi uczniami, 
uczyć się tego, co piękne i  mądre 
oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. 
W tym dniu Dzień Edukacji Naro-
dowej obchodzono także w Szkole 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich, gdzie odbyła się uroczysta 
akademia połączona z  ślubowa-
niem i pasowaniem na pełnopraw-
nych uczniów szkoły. Na pamiątkę 

tego wydarzenia pierwszoklasiści 
otrzymali dyplomy oraz globusy. 
Natomiast 27 października 2022 r. 
w poczet uczniów zostali włączeni, 
uczniowie klasy pierwszej Szko-
ły Podstawowej w  Ostrowach 
Tuszowskich. Uczniowie klasy 
pierwszej rozpoczęli uroczystość 
występem artystycznym. Ślubowali 
być dobrymi uczniami i Polakami, 
godnie reprezentować swoją szko-
łę i  klasę. Uroczystość pasowania 
na przedszkolaka i starszaka miała 
miejsce 28 października br. w Aka-

demii Przedszkolaka w  Cmola-
sie. Wydarzenie rozpoczęło się 
występami artystycznymi przed-
szkolaków. Nieco później pojawił 
się Miś „Akademiś”, który od lat 
odwiedza przedszkole i towarzyszy 
przedszkolakom w ważnych wyda-
rzeniach. Po zaprezentowaniu pro-
gramu artystycznego, w obecności 
zaproszonych gości grupy przed-
szkolne „Misie” i  „Biedroneczki” 
z należytą powagą złożyły uroczyste 
ślubowanie. 

SOK Cmolas

GMINA CMOLAS Pasowanie na ucznia, przedszkolaka 
i starszaka

Akademia Przedszkolaka w Cmolasie

SP Ostrowy Tuszowskie

Szkoła Podstawowa im. prof. J. 
Czekanowskiego w Cmolasie i Pod-
karpacki Oddział Stowarzyszenia 
Nauczycieli Matematyki zapraszają 
do udziału w II Wojewódzkim Kon-
kursie Matematycznym 1z10 o ty-
tuł „Mistrza Logicznego Myślenia”. 
W roku szkolnym 2022/23 konkurs 
zostanie przeprowadzony hybrydo-
wo. Część I – pisemna odbędzie się 
zdalnie w  aplikacji „Testportal” – 
28 marca 2023r. (dzięki temu mogą 

w niej wziąć udział wszystkie szko-
ły z całego województwa). Część II 
– ustna (teleturniej 1z10) odbędzie 
się 19 kwietnia 2023r. w SP w Cmo-
lasie (weźmie w niej udział 10-ciu 
najlepszych).

Zasady udziału w skrócie: Szko-
ła do części pisemnej zgłasza 1 
ucznia, eliminacje szkolne robi we 
własnym zakresie. Do części ustnej 
kwalifikowanych jest 10-ciu naj-
lepszych biorąc pod uwagę punkty 

i czas rozwiązania. Zgłoszenie wraz 
ze zgodą rodziców/prawnych opie-
kunów należy przesłać pocztą lub 
faksem w  nieprzekraczalnym ter-
minie do 17 marca 2023r. na adres 
Szkoły Podstawowej im. Prof. Jana 
Czekanowskiego w Cmolasie. Tel/
fax 17 2837708.

Szczegółowe informacje do-
tyczące konkursu znajdują się na 
stronie internetowej szkoły spcmo-
las.pl

Wojewódzki Konkurs Matematyczny 1z10

SP Poręby Dymarskie
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Demonstracje chemiczne są 
ważną częścią edukacji dziecka. To 
doskonała metoda na przekazanie 
wiedzy o otaczającym ich świecie.
Dzieci mogą dowiedzieć się czym 
są reakcje chemiczne, poznać wła-
ściwości różnych substancji, za-
sady zachowania się w  pracowni 
chemicznej, a także zaznajomić się 
z  niebezpieczeństwami związany-
mi z eksperymentowaniem. Realne 
przeżycia pomagają im poznawać 
środowisko i  zachodzące w  nim 
zjawiska z  dziedziny chemii oraz 
zrozumieć reguły rządzące prawa-
mi natury. 

W ramach zajęć świetlicowych 
Szkolne Koło PCK oraz Szkolne 
Koło Wolontariatu zorganizowa-
ło pokazy chemiczne dla uczniów 
klas I-III. Uczestnicy warsztatów 
mogli samodzielnie wykonywać 
rożnego rodzaju eksperymenty. 
Użyto w nich substancji, które nie 
są toksyczne lub niebezpieczne. 
Wszystkie wykorzystane produk-
ty, możemy znaleźć w domu i od-
tworzyć doświadczenia chociażby 

dla rodziny czy kolegów. Ucznio-
wie wykonali następujące ekspe-
rymenty: „Chemiczny wulkan”, 
„Tęcza zamknięta w  probówce”, 
„Lampa lawa”, „Kolorowe mleko”. 
Dodatkowo nadmuchaliśmy ba-
lon bez użycia pompki i  ust. Na 
koniec zajęć zademonstrowano 
uczniom jak powstaje „magiczna” 
piana. Wszyscy uczestnicy warsz-
tatów z wielkim zaangażowaniem, 
ciekawością i  radością wykony-
wali doświadczenia. W  wyniku 
samodzielnie przeprowadzonych 
eksperymentów uczniowie mieli 
możliwość zaspokajania wrodzo-

nej ciekawości poznawczej poprzez 
działanie i  analizowanie tego, co 
zaobserwowały. Najmłodsi kształ-
towali i  rozwijali umiejętność do-
chodzenia do własnych wniosków, 
co skutkuje tym, że lepiej chło-
ną i  rozumieją nowe zagadnienia 
z  dziedziny chemii. Dodatkowo 
spędzili czas w  sposób kreatywny 
i angażujący na poziomie zarówno 
emocjonalnym, jak i umysłowym. 
Pokazy przeprowadziła Pani Ilona 
Skowrońska nauczycielka chemii, 
biologii i przyrody.

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY 
TUSZOWSKIE

Pokazy chemiczne w Szkole Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich

W październiku i  listopadzie 
uczniowie klas I-III Z sp W Ostro-
wach Baranowskich wzięli udział 
w warsztatach z długopisami 
3D i drukarką 3D. Celem za-
jęć było rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej, koncentracji 
uwagi oraz myślenia abstrak-
cyjnego. Dzieci doskonaliły 
koordynację wzrokowo-słu-
chową a  także dokładność, 
staranność i precyzję. Uczest-
nicy warsztatów za pomocą 
długopisów 3D, własnoręcz-
nie tworzyli oryginalne przed-

mioty swojego pomysłu lub mogli 
skorzystać z  gotowych szablonów. 
Wykonane wzory utwardzały się 
bardzo szybko i  już po chwili sta-

nowiły gotowy przedmiot, który 
uczniowie mogli zabrać ze sobą do 
domu. 

Poza tym zapoznali się z  me-
chanizmem działania dru-
karki 3D. Poznali cały proces 
powstawania przedmiotu 
3D, począwszy od  pomysłu, 
poprzez program graficzny. 
Warsztaty zakończyły się wy-
drukowaniem w drukarce 3D 
samodzielnie zaprojektowa-
nych breloczków.

SP w Ostrowach 
Baranowskich

OSTROWY 
BARANOWSKIE

Warsztaty z druku 3D
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Pierwsze półrocze roku szkol-
nego owocowało wieloma inte-
resującymi wycieczkami wśród 
uczniów szkół z  gminy Cmolas. 
Aktywne spędzenie czasu, pozna-
wanie nowych miejsc, odpoczynek 
od codziennych zajęć to tylko kil-
ka korzyści płynących z wyjazdów 
z całą klasą w czasie roku szkolnego. 
20 października 2022 r. uczniowie 
klas V i VI ze Szkoły Podstawowej 
w  Cmolasie wraz z  opiekunami 
udali się na wycieczkę do Zamku 
Królewskiego w Łańcucie. Klasy V 
wzięły udział w lekcji muzealnej pt. 
,,Assarmot – tajemnicza gra’’, dzię-
ki czemu mogli poznać najważniej-
sze fakty z  dziejów historii Polski 
oraz historii Zamku Królewskiego 
w  Łańcucie i  jego najmłodszych 
mieszkańców. Natomiast klasa VI 
wzięła udział w zajęciach o  tema-
tyce związanej z  najważniejszymi 
podróżnikami i  odkrywcami, na 
których dowiedzieli się co kierowa-
ło ludźmi wyruszającymi w dalekie 
i  niebezpieczne podróże. Z  kolei 
21 października b.r. dzieci z Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie 
wraz z opiekunami wybrały się do 
kina „Multikino” w Mielcu. Przed-
szkolaki wzięły udział w programie 
edukacyjnym „Moja pierwsza wi-
zyty w kinie”. Maluchy miały oka-
zję zobaczyć kino z drugiej strony, 
zapoznały się z regulaminem kina 
i  właściwym zachowaniem w  sali 
kinowej. Pracownik kinowy zapre-
zentował obu grupom przedszkol-
nym na czym polega praca biletera, 
kasjera, pracownika technicznego, 
a na koniec wszyscy mogli obejrzeć 
film animowany „Jerzyk i  przyja-
ciele”. 12 października uczniowie 
klas IV-VIII ze Szkoły Podstawo-
wej w  Ostrowach Tuszowskich 
wraz z  opiekunami uczestniczyli 
w  wycieczce do Muzeum w  Sule-
jówku, gdzie usłyszeli wiele inte-
resujących informacji na temat 
życia Józefa Piłsudskiego. Następ-
nie wszyscy udali się do Warszawy 

GMINA CMOLAS Ciekawe wyjazdy przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych

do miejsc poświęconych pamięci 
marszałka - Zamku Królewskiego, 
pomnika Piłsudskiego i Placu J.Pił-
sudskiego. Uczniowie odwiedzili 
także rynek na Starym Mieście, 
Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac 
Kultury i Nauki, Stadion Narodowy 
oraz Pałac Prezydencki. 17 listopa-
da uczniowie klas 0-III ze Szkoły 
Podstawowej w  Ostrowach Tu-
szowskich wraz z opiekunami uda-
li się na wycieczkę do Nowej Dęby. 
Pierwszym miejscem, które odwie-
dzili było kino i obejrzeli bajkę pt. 
,,Trolle". Następnie wszyscy wybrali 
się do Muzeum Bombki Choinko-
wej. Uczniowie zostali oprowadze-
ni po wystawach, gdzie znajdowały 
się bombki z różnych części świata 
oraz mogli podziwiać te które zo-
stały ręcznie wykonane. Zobaczyli 
jak powstaje bombka oraz osobiście 
mogli je udekorować. W  dniu 23 
listopada b.r. uczniowie kl. IV-VIII 
ze Szkoły Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich uczestniczyli 
w wycieczce do SCK w Mielcu na 
przedstawienie „Balladyna” w wy-
konaniu aktorów z  Teatru „AR-
TENES” z  Wrocławia. Uczniowie 
dzięki udziałowi w spektaklu, który 
był dla nich żywą lekcją języka pol-
skiego, mogli rozbudzić swoje czy-
telnicze zainteresowania. 1 grudnia 
uczniowie klasy VI b, VII a i VII b 
ze Szkoły Podstawowej w  Cmo-
lasie wraz z  opiekunami wybrali 
się na lodowisko do Dębicy, gdzie 
doskonalili swoje umiejętności jaz-
dy na łyżwach. Uczestnicy pełni 
wrażeń mogli wzajemnie udzielać 
sobie wskazówek i  rad oraz prze-
konali się, że jazda na łyżwach jest 
trudną dyscypliną sportową.

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

SP Cmolas – Łańcut

SP Ostrowy Tuszowskie – Sulejówek

SP Ostrowy Tuszowskie – Muzeum 
Bombek

SP Cmolas – lodowisko
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14 października 2022 r. Aka-
demię Przedszkolaka w  Cmo-
lasie odwiedził Teatrzyk Zielony 
Melonik, przedstawiający spektakl 
teatralny pt. „Ramię w ramię”. Opo-
wiadał o  rodzeństwie lisków i  ich 
przygodach, którzy musieli zacząć 
ze sobą współpracować aby wspól-
nie pokonać napotkane przeszkody. 
2 listopada do Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich zawi-
tał Teatr Lalek Kukiełka z  Ptasz-
kowej, który wystawił spektakl pt. 
„Legenda o  smoku wawelskim”. 
Uczniowie nie tylko dowiedzieli 
się, że problemy nie warto załatwiać 
i rozwiązywać siłą ale także pozna-

li historię Krakowa i zabytki daw-
nej stolicy Polski. 14 listopada b.r. 
w  Szkole Podstawowej w  Ostro-
wach Tuszowskich odbyło się spo-
tkanie autorskie z  Panią Karoliną 
Majdan-Solecką znaną jako Pysia 
Zającówna. W  spotkaniu udział 
wzięły dzieci z  oddziałów przed-
szkolnych „Słoneczka” i „Promycz-
ki” oraz uczniowie klasy I. Autorka 
edukacyjnych, wierszowanych ba-
jek o  zwierzątkach przeczytała 
uczestnikom swoje bajki „Królicz-
ki a  zające? - jak je rozpoznać na 
łące?” i  „Żabki i  ropuchy – po co 

GMINA CMOLAS Niecodzienne spotkania w szkołach 
i przedszkolach

łowią muchy?”. Z kolei 15 listopa-
da Szkołę Podstawową w Cmola-
sie odwiedził ratownik medyczny 
z Kolbuszowej - Pan Wojciech Ma-
chowski. Uczniowie klas I-III do-
wiedzieli się jak należy udzielić 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz jak prawidłowo zachować 
się w  sytuacjach zagrożenia życia 
lub zdrowia. Dzieci samodzielnie 
mogły wykonać czynności ratun-
kowe na pluszowych maskotkach, 
a dzięki spotkaniu przyswoiły waż-
ne informację na temat pierwszej 
pomocy.

AP Cmolas - teatr SP Cmolas ratownik

SP O.Baranowskie Teatr SP O.Tuszowskie Spotkanie
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Andrzejki obchodzone są z  29 
na 30 listopada w wigilię świętego 
Andrzeja. Według tradycji była to 
noc magiczna, podczas której moż-
na było poznać swoją przyszłość. 
Dzień ten hucznie obchodzono 
w wielu szkołach i przedszkolach. 
22 listopada w  Szkole Podsta-
wowej w  Porębach Dymarskich 
uczniowie wzięli udział w  zaba-
wie andrzejkowej. Dzień rozpo-
czął się od wróżb i lania wosku dla 
klas młodszych, natomiast starsi 
uczniowie zapoznali się z  historią 
andrzejek. Nie zabrakło zabawy ta-
necznej, poczęstunku oraz specjal-
nego pokoju wróżb. 23 listopada 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w  Cmolasie świętowali andrzejki 
przebrani w piękne stroje. Uczen-
nice z klasy VII wróżyły wszystkim 
chętnym uczniom oraz rozdawały 
prezenty. Dzień później, 24 listopa-
da uczniowie klas IV – VIII Szkoły 
Podstawowej w  Hadykówce roz-
poczęli andrzejki huczną dyskote-
ką. Poprzez wcześniejsze losowanie 
przez przewodniczących odnośnie 
stróju, na zabawie pojawili się 
uczniowie przebrani za świątecz-
ne postacie, zwierzęta, postacie 

z  filmów i  bajek oraz w  strojach 
z  lat 60 – tych. Podczas wieczoru 
nie zabrakło wróżb, a  także kon-
kursu na najlepiej przebraną klasę. 
Natomiast 30 listopada w  Szkole 
Podstawowej w  Hadykówce kla-
sy 0-III w  pięknych przebraniach 
rozpoczęli świętowanie przy muzy-
ce, od tańca i zabaw. Dzieci dzięki 
wróżbom mogły się dowiedzieć 
jaka czeka ich przyszłość, jakie imię 
będzie miała przyszła sympatia 
oraz jaki zawód będą wykonywać. 
Uczniowie klas starszych ze Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich świętowanie rozpoczęli 
najpierw dyskoteką, a 30 listopada 
odbyło się spotkanie pełne cza-
rów magii i dobrej zabawy. Szkol-
na sala zamieniła się w  jaskinie 
wróżb, gdzie nie zabrakło wróżenia 
z  wosku, przekłuwania serca oraz 
wróżenia z kubków i kart. Uczen-
nice z  klasy VII i  VIII zamieniły 
się w  dobre czarownice i  wróżki 
przepowiadając uczestnikom przy-
szłość. Przedszkolaki z  oddziałów 
przedszkolnych w  Ostrowach Tu-
szowskich rozpoczęły andrzejki 
od dekorowania sali, a  następnie 
spędziły dzień na andrzejkowych 

wróżbach i zabawach. Nie zabrakło 
czarodziejskiej różdżki, losowania 
serduszka spod poduszki, rzucania 
czarodziejką kostką oraz chińskich 
ciasteczek z  wróżbą. Zakończe-
niem dnia dla przedszkolaków był 
bal. Maluchy z  Niepublicznego 
Przedszkola „Jagódka” w  Jagod-
niku przebrały się m.in. w piękne 
księżniczki, elfy, w  policjantów 
oraz superbohaterów. W sali, która 
zamieniła się w magiczne miejsce 
wróżono przekuwając papierowe 
serca z  imionami, lano woskiem 
oraz każdy dowiedział się kim 
zostanie w  przyszłości. Wszyscy 
wspólnie bawili się przy dźwiękach 
muzyki. Dla wszystkich uczestni-
ków był to wyjątkowy dzień.

SOK Cmolas

GMINA CMOLAS Wigilia świętego Andrzeja w Szkołach

Przedszkole Jagodka SP Cmolas

SP Hadykowka SP Ostrowy Tuszowskie

SP Poręby Dymarskie
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Jak co roku 6 grudnia obcho-
dzone są Mikołajki. To najbardziej 
wyczekiwany dzień zarówno przez 
najmłodszych jak i przez starszych. 
Z  tej okazji do Akademii Przed-
szkolaka w Cmolasie przybył wy-
jątkowy gość - Św.Mikołaj wraz ze 
swoimi reniferami. Dzieci specjal-
nie na to wydarzenie przygotowały 
spektakl teatralny pt. „Kłopoty Mi-
kołaja w  krainie baśni…”. Nie za-
brakło wspólnego śpiewania oraz 
wręczenia wymarzonych podarun-
ków dla najmłodszych. Święty Mi-
kołaj odwiedził również Maluchy 
w  Niepublicznym Przedszkolu 
„Jagódka”, które z niecierpliwością 
oczekiwały na jego wizytę. Dzieci 
przywitały gościa piosenką, a  na-
stępnie w radosnej atmosferze zo-
stały obdarowane upominkami. 
Każde z  nich mogło zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z  Mikołajem. 
W Szkole Podstawowej w Cmola-
sie dzieci z klasy 0 A  i 0 B, ubra-
ne w  piękne stroje przywitały 
wymarzonego gościa piosenkami 
i wierszami. Nie zabrakło słodkich 
prezentów oraz wspólnych zdjęć 
z  gościem. Najmłodsi uczniowie 
i przedszkolaki ze Szkoły Podsta-

wowej w Ostrowach Tuszowskich 
z tej okazji przygotowały wierszyki 
i  piosenki dla Świętego Mikoła-
ja, który przybył na swoich zimo-
wych saniach wraz z  reniferami. 
Osobiście wręczył każdemu pre-
zent i obiecał, że wróci do nich za 
rok. Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w  Ostrowach Baranowskich 
specjalnie dla Świętego Mikołaja 
przygotowały krótki program ar-
tystyczny, na 
który składa-
ły się wierszy-
ki i  piosenki. 
Uczniowie zo-
stali obdarowa-
ni upominkami 
oraz zachęce-
ni do tego aby 
byli grzeczni 
i  słuchali ro-
dziców oraz 
nauczycieli. Mi-
kołajki w Szkole 
Podstawowej 
w Porębach Dy-
marskich minę-
ły w bardzo miłej 

i  przyjaznej atmosferze. Ucznio-
wie klas V-VII udekorowali żywą 
choinkę, a  młodsze dzieci ubrane 
w czerwone, mikołajowe czapeczki 
piekły pierniczki. Każdy z uczniów 
otrzymał słodki upominek. Dzień 
Świętego Mikołaja przyniósł przed-
szkolakom i uczniom wiele radości 
oraz wrażeń i na pewno pozostanie 
na długo w ich pamięci.

SOK Cmolas

GMINA CMOLAS Św. Mikołaj odwiedził wszystkie 
szkoły i przedszkola

AP Cmolas

Przedszkole Jagódka

SP Cmolas

SP Ostrowy Tuszowskie

SP Ostrowy Baranowskie

SP Poręby Dymarskie
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Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Cmolasie oraz grupa przed-
szkolna z Akademii Przedszkolaka 
w  Cmolasie miała okazję uczest-
niczyć w pieszych wycieczkach na 
terenie gminy Cmolas odwiedzając 
lokalne instytucje. 9 października 
b.r. starsza grupa „Misie” z  Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie 
wybrała się do pobliskiego Urzędu 
Pocztowego świętując tym samym 
Dzień Poczty i Znaczka Pocztowe-
go. Dzieci podczas wizyty miały 
okazję obserwować pracę urzęd-
nika pocztowego oraz listonosza, 
a także poznały różne rodzaje listów. 

Była to świetna okazja do utrwa-
lenia znajomości swojego adresu 
zamieszkania oraz adresu przed-
szkola. 27 października uczniowie 
klasy II b ze Szkoły Podstawowej 
w  Cmolasie wraz z  opiekunami 
wybrali się do lokalnego Zakładu 
Produkcyjno-Usługowego CMOL-
-FRUT. Właściciel miejsca oprowa-
dził dzieci po całym zakładzie oraz 
opowiadał przy tym ciekawostki 
związane z usługową i produkcyjną 
funkcją zakładu. Uczestnicy zwie-
dzili hale produkcyjne, magazyny, 
komory mrożące oraz obejrzeli 

maszyny, dzięki którym możliwa 
jest tak duża produkcja. Ta sama 
klasa 17 listopada wybrała się na 
spotkanie z  mieszkańcami lokal-
nego Domu Pomocy Społecznej, 
świętując Międzynarodowy Dzień 
Życzliwości. Podopieczni oraz 
pracownicy DPS-u mogli obejrzeć 
„Krakowiaka” w wykonaniu dzieci, 
a także otrzymali kartki życzliwości 
i słodkie upominki. Spotkanie mia-
ło na celu uwrażliwienie uczniów 
na potrzeby innych ludzi oraz oka-
zywanie każdemu szacunku i życz-
liwości.

CMOLAS Piesze wyprawy szkolne 
i przedszkolne

AP – poczta w Cmolasie SP Cmolas – DPSSP Cmolas – Cmol-Frut

W związku z  zakończeniem 
z  dniem 31 grudnia 2022 roku 
wieloletniej pracy na stanowi-
sku Dyrektora Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie Pani 
Edyty Kus-Mokrzyckiej chciałem 
przekazać podziękowanie na tę 
okoliczność. 

Dobiega końca 15-letni okres 
Pani pracy jako Dyrektora Sa-
morządowego Ośrodka Kultury 
w Cmolasie. Proszę przyjąć tą dro-
gą podziękowanie za wszystkie te 
lata poświęcone rozwojowi kultury 
w Gminie Cmolas. Bardzo wysoko 
oceniam efekty Pani pracy i dobrą 
atmosferę jej wykonywania. Pani 
formuła zarządzania jednostką 
kultury wniosła w  nasze środo-

PODZIĘKOWANIA
wisko wartość dodaną kultywu-
jąc zarówno rodzime tradycje, jak 
i  współczesne tendencje i  formy 
krzewienia kultury. Jestem przeko-
nany, że takim swoistym podzię-
kowaniem będzie pamięć o  Pani 
pracy zachowana przez najmłodsze 
i  młode pokolenie mieszkańców 
naszej gminy, którzy w  ośrodku 
kultury kształtowali swoje talenty, 
pasje oraz wrażliwość na piękno. 
Dziękujemy wszyscy za ten czas 
spędzony razem. Życzymy Pani 
zdrowia, powodzenia na dalsze lata 
i możliwości spełnienia swoich pa-
sji i marzeń.

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas
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Po 15 latach pracy w  Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie na 
stanowisku Dyrektora, a  tym samym 
będąc także redaktorem Panoramy 
Gminy Cmolas trudno czegoś nie napi-
sać, a jeszcze trudniej zawrzeć to w kil-
ku słowach.

Chciałabym wspomnieć o  wszyst-
kich moich doświadczeniach, pod-
sumować moją pracę i  podziękować 
wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej 
drodze. Takich chwil, miejsc i Ludzi jest 
niezliczona liczba, bo przecież ten okres 
to połowa mojego dorosłego życia.

W moim odczuciu czas mojej pracy 
wykorzystałam z pełnym zaangażowa-
niem mając na względzie dobro insty-
tucji, którą miałam zaszczyt zarządzać. 
Uważam, że na rozwój kierowanego 
przeze mnie Ośrodka wpłynęły liczne 
organizowane przez nas wydarzenia 
kulturalne. Niewątpliwie, uczestnictwo 
dzieci, młodzieży i  dorosłych zaan-
gażowanych w  różnorodne działania 
podejmowane przez SOK w Cmolasie 
przyczyniły się do wzrostu poczucia 
tożsamości kulturowej mieszkańców 
gminy. Liczne przedsięwzięcia oraz 
osiągnięcia w sferze kultury wyróżniły 
nas na obszarze województwa oraz dały 
się poznać także i poza nim.

Z ogromnym wzruszeniem wspomi-
nam Osoby, które na przestrzeni moich 
minionych lat pracy w gminie Cmolas 
były zaangażowane w tworzenie wszel-
kich wydarzeń kulturalno-rozrywko-
wych. Wszystkim, z  którymi miałam 
okazję podjąć jakąkolwiek współpracę 
czy odbyć najzwyklejszą rozmowę ser-
decznie dziękuję. 

Żegnając się z pracą na stanowisku 
Dyrektora Samorządowego Ośrodka 
Kultury w  Cmolasie chciałabym po-
dziękować Wójtowi Gminy Cmolas 
Panu Eugeniuszowi Galkowi, który 
z niezwykłą dyplomacją zawsze przeka-
zywał ważne komunikaty, motywował 
do działania, a  także dzielił się swoim 
cennym doświadczeniem i  wspierał 
w  trudnych momentach. Był otwarty 
na wszelką współpracę i każde rozwią-
zanie, które zmierzało do rozwoju gmi-
ny Cmolas.

Dziękuję Panu za życzliwość, 
ogromne wsparcie moich działań, 
pomoc w  poszukiwaniu lepszych 
rozwiązań oraz uczestnictwo w  nie-
malże wszystkich wydarzeniach kul-

„KILKA SŁÓW NA DO WIDZENIA”
turalnych organizowanych na terenie 
gminy Cmolas. Jestem pełna podziwu 
dla Pana wizji, niezwykłej zdolności 
przewidywania oraz zaangażowania 
w rozwój gminy, której jest Pan niepo-
wtarzalnym Gospodarzem. Pana po-
stawa niewątpliwie mobilizowała mnie 
do działania. Życzę Panu dużo zdrowia 
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, 
realizacji własnych marzeń i oczywiście 
radosnych chwil przeżywanych w gro-
nie najbliższych.

Dziękuję obecnym i byłym Pracow-
nikom SOK w Cmolasie, a szczególnie 
Urszuli Blat, Annie Lulek, Justynie 
Halat, Renacie Burek, Tomaszowi Za-
wadzkiemu i Iwonie Jadach oraz Jaku-
bowi Augustynowi-Popek i  Markowi 
Ślęzakowi, a  także Instruktorom pro-
wadzącym zajęcia artystyczne za peł-
ne zaangażowanie w realizacji naszych 
projektów. Za uczciwe i odpowiedzial-
ne podejście do pracy oraz świetną at-
mosferę, którą tworzyliście na co dzień. 
Andrew Carnegie powiedział "Praca ze-
społowa to umiejętność wspólnej pracy 
na rzecz wspólnej wizji. Umiejętność 
ukierunkowania indywidualnych osią-
gnięć na cele organizacyjne. Jest to pa-
liwo, które pozwala zwykłym ludziom 
osiągnąć niezwykłe rezultaty”. Myślę, 
że nam się to wielokrotnie udało. Pozo-
stało mnóstwo wspomnień z ciekawych 
wyzwań zawodowych i  coraz to no-
wych doświadczeń, przez które razem 
przechodziliśmy i  z  jakimi mieliśmy 
okazję się mierzyć. Mam nadzieję, że 
Wasze umiejętności przyczynią się dal-
szego rozwoju Kultury w gminie Cmo-
las. Życzę Wam ciekawych inspiracji, 
wspaniałej publiczności, powodzenia 
w życiu osobistym i wielu możliwości 
rozwoju kariery.

Dziękuję Zespołowi Ludowemu 
Cmolasianie, za ogromne zaangażowa-
nie w  rozpowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu. Dzięki 
Wam poznałam tradycje, zwyczaje oraz 
niezapisane nigdzie wątki historyczno-
-obyczajowe Cmolasu i  okolic. Dzię-
kuję Wam za serdeczność i aktywność 
w działalności Ośrodka Kultury. Życzę 
Wam wspaniałych pomysłów i ich reali-
zacji, a przede wszystkim zdrowia.

Swoją wdzięczność kieruję także 
do Kół Gospodyń Wiejskich z  gminy 
Cmolas oraz z Mechowca, które w nie-
zwykły sposób angażowały się w  róż-

norodne tematycznie przedsięwzięcia, 
podtrzymując jednocześnie nasze tra-
dycje zwłaszcza kulinarne. Ciepło będę 
wspominać Wasze gesty sympatii i peł-
ną gotowość do współpracy. Paniom 
życzę dużo zdrowia i  niesłabnącego 
zapału do ożywiania lokalnej społecz-
ności.

Z wielką sympatią będę wspo-
minać Przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych gminy oraz Przed-
stawicieli stowarzyszeń. Dziękuję za 
wsparcie, nierzadko pomoc w realizacji 
naszych działań. Dziękuję za wspaniałą 
atmosferę i poczucie, że zawsze można 
na Was liczyć. Trzymam kciuki za Wa-
sze przyszłe sukcesy zawodowe życząc 
jednoczenie zdrowia i możliwości reali-
zacji Waszych planów.

Słowa uznania i  podziękowania 
kieruję dla wszystkich byłych i  obec-
nych dyrektorów szkół i  nauczycie-
li, za podejmowanie licznych działań 
i  inicjatyw na rzecz rozwoju kultury 
w gminie Cmolas. Wasze zaangażowa-
nie w kształtowanie twórczych postaw 
młodych ludzi pozwoliło nam czerpać 
i  tworzyć artystyczne widowiska. Je-
stem Państwu wdzięczna za otwartość 
na wszelką współpracę oraz za udział 
w organizowanych przez nas przedsię-
wzięciach.

Jestem wdzięczna za wszelką współ-
pracę Pracownikom Urzędu Gminy 
w Cmolasie, którzy z pełnym profesjo-
nalizmem i  chęcią niesienia wszelkiej 
pomocy wspierali działalność kierowa-
nej przeze mnie instytucji.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom 
gminy, których miałam okazję spotkać. 
Za wszelkie wymiany doświadczeń, 
serdeczności, niezwykłe opowieści oraz 
umożliwienie mi pełniejszego poznania 
uroków miejscowości na terenie gmi-
ny Cmolas. Dzięki Wam czułam się tu 
bardziej zaaklimatyzowana. Czar wielu 
miejsc wspominać będę zawsze, a nie-
które z nich nadal odwiedzać.

Odchodząc kłaniam się wszystkim 
spełniona i zadowolona ze swoich do-
konań, mając nadzieję, że największe 
sukcesy wszyscy mamy jeszcze przed 
sobą.

Wszystkiego dobrego!
Edyta Kus-Mokrzycka

Dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie
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Święta Bożego Narodzenia to 
czas niezwykły, pełen uroku, miło-
ści, refleksji oraz spotkań rodzin-
nych. W  dniu 11 grudnia 2022r. 
w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Cmolasie odbył się kiermasz 
świąteczny „W przeddzień Bożego 
Narodzenia”. Wydarzenie zgroma-
dziło wielu artystów, wykonawców 
eksponujących swoje rękodzieła 
oraz świąteczne wypieki. Wśród 
nich zaprezentowali się: Pani Ma-
ria Perlicka z Kolbuszowej i jej szy-
dełkowane ozdoby świąteczne, Pani 
Małgorzata Marut z  Hadykówki 
wraz z skrzatami i ozdobami świą-
tecznym, Pani Halina Pycior-Kusik 
z Porąb Dymarskich przedstawiają-
ca obrazy i  ikony, Pani Kazimiera 
Zagroba z Cmolasu oraz jej ikony 
i  figurki woskowe, Pani Wiesława 

Serafin z  Mechowca wraz z  wy-
robami z  koronki. Swoje dzieła 
w  świątecznym kiermaszu przed-
stawili również: Pan Jan Bańka 
z Cmolasu prezentujący kowalstwo 
artystyczne, Pan Krzysztof Magda 
z Ostrów Baranowskich i jego rzeź-
by w  drewnie, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Cmolasie ze stroikami 
bożonarodzeniowymi oraz wianka-
mi świątecznymi, a także Dom Po-
mocy Społecznej w Cmolasie wraz 
z ozdobami i stroikami świąteczny-
mi. Podczas niedzielnego wydarze-
nia nie mogło zabraknąć Pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich z  Cmolasu, 
z  Ostrów Tuszowskich, z  Ostrów 
Baranowskich, z  Mechowca, 
z  Trzęsówki, z  Porąb Dymarskich 
oraz z  Hadykówki, dzięki którym 

można było spróbować pysznych, 
świątecznych ciast oraz podziwiać 
własnoręcznie stworzone ozdoby 
świąteczne. Serdeczne podzięko-
wania dla wystawców złożył Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz 
Galek oraz Dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Cmolasie 
Pani Edyta Kus-Mokrzycka, życząc 
wszystkim zgromadzonym uczest-
nikom Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia. Kiermasz świąteczny 
cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem wśród gości, którzy mogli 
kupić zjawiskowe ozdoby świątecz-
ne, inne prace rękodzielnicze oraz 
skosztować barszczu grzybowego 
i świątecznych wypieków.

SOK Cmolas

CMOLAS Kiermasz świąteczny w SOK 
w Cmolasie
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