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Złote GodyW dniu 28 maja 2009 r. wSamorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie odbył się uroczystyJubileusz 50 lat pożyciamałżeńskiego z terenu gminyCmolas obchodziło 26 par.Uroczystość rozpoczął PanEugeniusz Galek Wójt GminyCmolas. Przywitał wszystkichzgromadzonych Jubilatów ichrodziny, a także zaproszonychgości, wśród których byli: JerzyWiśniewski Dyrektor GabinetuWojewody Podkarpackiego,Zbigniew Chmielowiec Poseł naSejm, Stanisław SukiennikPrzewodniczący Rady Gminy,Marian Posłuszny SekretarzGminy, Edyta KusMokrzyckaDyrektor SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasie orazsołtysi z poszczególnych wsi, zktórych zaproszeni zostali Jubilaci.

Pan Eugeniusz Galek pierwszesłowa uznania skierował doszanownych Jubilatów. Te wspólne50 lat to symbol wierności imiłości, dowód wzajemnegozrozumienia i istoty związkumałżeńskiego. Za zgodnośćpożycia, za ofiarną miłość, radość,

przykład wzorowego życia,któremu nieraz towarzyszyły łzy,ból i cierpienie. Po krótkimwstępie głos zabrali Poseł na sejmZbigniew Chmielowiec orazDyrektor Jerzy Wiśniewski, któryw imieniu WojewodyPodkarpackiego MirosławaKarapyty przekazał ciepłe słowapodziękowania i uznaniapodkreślając, że są wzorem donaśladowania, bowiem pomimotrudnych czasów, gdy zaczynaliswoje pożycie, udało im sięspełnić swoje marzenia.Po tych słowach nastąpiłauroczysta chwila odznaczeniajubilatów medalami „ZaDługoletnie Pożycie Małżeńskie”nadanymi przez Prezydenta RPLecha Kaczyńskiego. Aktudekoracji dokonali przybyli goście,życząc Jubilatom dużo zdrowia,radości i dalszej miłości. Opróczmedali jubilatom wręczone zostały



pamiątkowe listy gratulacyjne odWójta Gminy Cmolas i WojewodyPodkarpackiego, kwiaty orazprezent.O oprawę artystyczną zadbałzespół „Widelanie”. Jubilaci niekryli wzruszenia.Po części oficjalnej jubilatówzaproszono na poczęstunek i przylampce szampana odśpiewanouroczyście „Sto lat”.Jubileusze są niczym kamieniemilowe w życiu wspólnoty, jak iposzczególnych ludzi. Odmierzająnie tylko miniony czas, ale równieżotrzymane od Boga łaski, dlamłodego pokolenia ich jubileuszjest wzorem do naśladowania. AF

Pięćdziesiąt lat temu na ślubnym kobiercu stanęli Państwo:
1.Janina i Franciszek Mokrzyccy zam. w Cmolasie
2.Stanisława i Stanisław Pyrowie zam. w Cmolasie
3.Maria i Stanisław Magdowie zam. w Cmolasie
4.Bronisława i Jan Starcowie zam. w Cmolasie
5.Bronisława Pakłos zam. w Cmolasie
6.Teodozja i Stanisław Lubachowie zam. w Cmolasie
7.Anna i Piotr Piechotowie zam. w Trzęsówce
8.Anna i Stanisław Posłuszni zam. w Trzęsówce
9.Janina i Stanisław Kusakowie zam. w Trzęsówce
10.Zofia i Tadeusz Piechotowie zam. w Trzęsówce
11.Stefania i Jan Urbanowie zam. w Trzęsówce
12.Janina i Kazimierz Dekowie zam. w Trzęsówce
13.Anna i Czesław Frycowie zam. w Trzęsówce
14.Salomea i Franciszek Koza zam. w Trzęsówce
15.Maria i Jan Jachyrowie zam. w Trzęsówce
16.Alfreda i Wilhelm Rzeszutkowie zam. w Ostrowach Tuszowskich
17.Katarzyna i Józef Lubachowie zam. w Ostrowach Tuszowskich
18.Anna i Stanisław Stecowie zam. w Ostrowach Tuszowskich
19.Maria i Józef Sobowscy zam. w Ostrowach Tuszowskich
20.Stanisława i Jan Piekarscy zam. w Ostrowach Tuszowskich
21.Maria i Julian Chmielowcowie zam. w Ostrowach Baranowskich
22.Maria i Piotr Chmielowcowie zam. w Ostrowach Baranowskich
23.Maria i Piotr Czachorowie zam. w Hadykówce
24.Weronika i Piotr Szostakowie zam. w Hadykówce
25.Czesława i Ludwik Małkowie zam. w Jagodniku
26.Anna i Marian Wołowcowie zam. w Jagodniku

K O M U N I K A T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasiew sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułuurodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzeniadziecka

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia siędziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzieprzedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała podopieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.Wymóg ten nie dotyczy osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ztytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przed1 listopada 2009 r.Podstawa prawna: art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy orazniektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1654.
KierownikGminnego OśrodkaPomocy Społecznejw CmolasieBożena Kubik



Dni Cmolasu
Deszczowa pogoda nie odstraszyła uczestników uroczystychobchodów Dni Cmolasu.Pierwszy dzień święta rozpocząłsię XI Festiwalem Piosenki Dziecięcej. W konkursie wzięło ponad 50 wykonawców, którzy nascenie Samorządowego OśrodkaKultury w Cmolasie, prezentowali własne umiejętności wokalne imuzyczne. Po licznych występach konkursowych publicznośćmogła podziwiać talenty zwycięzców VII Gminnego Festiwalu Tańca w OstrowachTuszowskich. Wystąpili także nagrodzeni w V Gminnym Festiwa

lu Muzyków w OstrowachBaranowskich. Swój repertuar zaprezentował zespół muzyczny„MAJK” z Cmolasu. W udanysposób zadebiutowała grupa tańca nowoczesnego z Samorządowego Ośrodka Kultury wCmolasie w układzie „Let'sGo!”. Oprócz talentów naszejgminy mieliśmy okazję podziwiać nowoczesny taniec Bollywood w wykonaniu grupy zRzeszowa, która zaprezentowałasię w niezwykle barwnych, indyjskich strojach.Niesprzyjająca aura pokrzyżowała plany organizatorów w drugidzień świętowania. Rzęsisty

deszcz sprawił, że odwołane zostały skoki spadochronowe, poka

zy tancerzy ognia oraz wiele

innych atrakcji. Mimo to popisytańca towarzyskiego w wykonaniu Zespołów tanecznych z SOKw Cmolasie oraz tancerzy zeSzkoły Tańca „Merengue” zeStalowej Woli rozgrzewały zgromadzoną, wokół parkietu, publiczność. Gdy na scenierozbrzmiały dźwięki muzyki karpackiej w wykonaniu Zespołu„Hudacy” z SOK w Cmolasie,piosenki o miłości porwały publiczność do tańca. Klimat podtrzymał Zespół Ludowy„Cmolasianie”, który prezentowane pieśni okrasił humorystycznymi scenami. Tych,których nie rozgrzały muzyka itaniec pokrzepiły ciepłe napoje.



Pływali20 czerwca odbyły się IXAmatorskie IntegracyjneMistrzostwa McDonald’s wPływaniu Cmolas 2009.Organizatorami zawodów byli:restauracje McDonald's wRzeszowie i Krośnie, OśrodekWypoczynku i Rekreacji wCmolasie, Publiczne Gimnazjum wCmolasie, Szkoła Podstawowa wCmolasie, Zespół SzkółSpecjalnych w KolbuszowejDolnej.

Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w

Cmolasie, 36105 Cmolas Cmolas 212a,
tel/fax 017 28 37 295

www.sok.cmolas.org email:
sok.cmolas@o2.pl

WAKACJE W BIBLIOTECE 2009
Podajemy terminy zajęć dla dzieci :Lipiec Filia Trzęsówka w godz.12.00 - 14.00Filia Poręby Dymarskie w godz.12.00 - 14.00

Sierpień - od 18-28Filia Ostrowy Tuszowskie w godz.12.00-14.00GBP Cmolas w godz. 11.00-13.00Program zajęć na plakatach
ZAPRASZAMY!



Najpopularniejszy WójtPodkarpacia
Eugeniusz Galek –Najpopularniejszym WójtemPodkarpaciaPan Eugeniusz Galek Wójt GminyCmolas został uznanynajpopularniejszym wójtemPodkarpacia. W tym roku po raztrzeci za pomocą smsówmieszkańcy wybieralinajpopularniejszego Wójta,Burmistrza, Prezydenta orazStarostę 2008 roku. O przyznaniunagrody i zaszczytnegowyróżnienia w kategorii„Najpopularniejszy Wójt,Burmistrz, Burmistrz/Prezydent,Starosta Podkarpacia w 2008r.”decydował procent głosówoddanych w stosunku do liczbymieszkańców danej jednostkisamorządowej. Każdy zmieszkańców województwapodkarpackiego mógł oddać głosna swojego faworyta. Wynikirankingu zostały ogłoszone w dniu23 maja 2009r. podczas uroczystej

Gali Samorządu Terytorialnego wRzeszowie.Tytuł "NajpopularniejszegoSamorządowca SpołecznościPodkarpackiej" za 2008 rokotrzymali:Józef Rojek – Starosta powiaturopczycko  sędziszowskiego,

Paweł Wolicki – BurmistrzDębicy,Barbara Jankiewicz – BurmistrzLeska,Eugeniusz Galek – Wójt gminyCmolas

Dzień Matki
Wszystko jest Twoje po co sięgnę Matko
rodzona,
Co we mnie dobre i piękne, wzięłam z
Twego łona.
Czasem wychylam głowę w noc
bezgwiezdną
Ku Twej skalistej ziemi.
Piszę wsłuchana pilnie w jedno, jak
mówisz z głębi od korzeni.
Mowa Twa prosta, czysta jak łza podsyca
me serce i zżera, i rośniewe mnie i trwa
Miłość co nigdy nie umiera. St. Ożóg

W dniu 01.06.2009r. wSamorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie odbyło się uroczystespotkanie z okazji Dnia Matki,zorganizowane przez KGW. Wspotkaniu brało udział liczne gronoMatek oraz goście zaproszeni. Po

otwarciu spotkania iokolicznościowych życzeniach,pięć kobiet zostało odznaczonychOrderem Matki Wsi. Odznaczonezostały: Bronisława Gołębiowska iKazimiera Zagroba z Cmolasu,Irena Truniarz z Jagodnika, JaninaRzeszutek z Ostrów Tuszowskichoraz Janina Cudo z OstrówBaranowskich.Uroczystość uświetniły zespołyartystyczne. Na początku wystąpiłydzieci ze Szkoły Podstawowej zCmolasu, które dla wszystkichMatek przygotowały piękne,własnoręcznie wykonanebukieciki. Po nich wystąpił Zespół„Haczowianie” z Haczowa,„Górniacy” z Kolbuszowej Górnejoraz „Cmolasianie” z Cmolasu.Podsumowaniem spotkania byłsuto zastawiony stół szwedzkiprzygotowany przez członkinie

KGW. Na pewno nie byłobyspotkania gdyby nie sponsorzy:Józefa Mokrzycka – GS, StefanWrzask, Jan Kubik, RyszardZiętek, Kazimiera Zagroba.Chciałam bardzo serdeczniepodziękować wszystkim, którzyprzyczynili się do tego spotkania:Pani Dyrektor Edycie Urban iwychowawcom ze SzkołyPodstawowej w Cmolasie,Sponsorom i Członkiniom KGW,które włożyły tyle pracy, jakrównież Pani Dyrektor SOK wCmolasie oraz Urzędowi Gminy zawszelką pomoc w organizacji.Myślę, że warto byłozorganizować takie spotkanie, bocóż może być droższego od Matki.
Maria Rzeszutek



LasoviaSukces LASOVI – dofinansowaniezdobyteSytuacja stała się jasna.Przygotowany przez LokalnąGrupę Działania LASOVIAprojekt w ramach ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich20072013 Oś Leader, zdobyłuznanie i został pozytywnieoceniony przez UrządMarszałkowski WojewództwaPodkarpackiego. Realizacjaprojektu przewidywana jest przeznajbliższe 7 lat tj. na lata 20092015. Kwota dofinansowaniawynosi ponad 3 mln zł.Zdobyte pieniądze będąprzeznaczone na realizacjęprojektów zgłaszanych przezmieszkańców, instytucje i

podmioty działające na terenieLasovi, czyli na obszarze 3 gmintworzących Lasovię gmin: Cmolas,Niwiska, Ostrów.Możliwość składania projektówbędzie w ramach 4 obszarówtematycznych: odnowa wsi – inwestycjebudowlanoremontowe, tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw – pomocbędzie mogła być udzielana ztytułu podjęcia lub rozwojuwłasnej działalności gospodarczej, różnicowanie w kierunkudziałalności nierolniczej – pomocna rozwój własnej działalnościpozarolniczej dla rolników, małe projekty – różnego rodzajuprojekty z zakresu kultury,turystyki lub sportu.

Zakres działań, którezaplanowaliśmy jest bardzoszeroki. Mamy nadzieję, że przeznajbliższe lata, na którezaplanowana jest realizacjaprojektu, uda nam się wszystkosprawnie i efektywnieprzeprowadzić. Projektniewątpliwie wpłynie na poprawęwizerunku naszych gmin,powstanie nowych miejsc pracyoraz ożywienie życia społecznokulturalnego.A.Zaskalska

TydzieńBibliotekw Gminnej BibliotecePublicznej w Cmolasie.
Przedszkolaki w bibliotece.Z okazji Tygodnia Bibliotek wGminnej bibliotece Publicznej wCmolasie w dniach 1415 maja2009 r. odbyło się spotkanie zprzedszkolakami NiepublicznegoPrzedszkola ”Jagódki” wJagodniku oraz PrzedszkolaNiepublicznego „Ochronka” ’św.Józefa w Cmolasie .Przedszkolakizapoznały się z pracą bibliotekarza, zwiedzały bibliotekę orazwystawę prac twórczościartystycznej grupy ART.PASSION działającej przy SOKw Cmolasie .W programie byłogłośne czytanie bajek przezzaproszonych gości, gry , zabawyoraz słodki poczęstunek. Atrakcjąbyło koło fortuny, układanieklocków, puzzli oraz zabawa zmisiem „Milusiem”. W ramachpromocji czytelnictwa każdyprzedszkolak otrzymał w prezenciebajeczkę z dedykacją . Oprócz tegoprzedszkola otrzymały książki zbajkami, po to aby czytaćdzieciom. Upominki książkowebyły pamiątką wizyty w bibliotece,oraz promocją czytania dzieciombajek przez rodziców w akcji

„Dorośli czytają dzieciom„.Książki zostały ufundowane przezpana Jana Kubika, który chętniewłącza się w akcję promocjiczytelnictwa. Przedszkolaki miło iwesoło spędziły czas, uradowane iuśmiechnięte wróciły do swoichdomów.Artyści ludowi naszegoterenu.12 maja z okazji obchodówTygodnia Bibliotek w GBP FiliaOstrowy Tuszowskie miało miejsceotwarcie wystawy prac artystyludowego z Ostrów Tuszowskichpana Janusza Mazura. Nauroczystość zostali zaproszenigoście i uczniowie SzkołyPodstawowej w OstrowachTuszowskich. Wystawa cieszyła siędużym uznaniem wśródzwiedzających. Miała ona na celuzapoznanie mieszkańców naszejmiejscowości i nie tylko zdziałalnością artystyczną naszychrodzimych artystów ludowych.Dopomagał w tym patronatmedialny Naszego Radia Cmolas.Dorośli czytają dzieciom.Natomiast w dniu 14 i 15 majaodbyły się spotkania czytelniczept.”Znani mieszkańcy czytająksiążki”. W spotkaniach wzięłyudział dzieci z klas 0 do 4 wraz zwychowawcami, a książki czytali

pan radny Wiesław Rzeszutek ipani Stanisława Komanieckaemerytowana nauczycielka .Dzieci podczas tego spotkaniaoprócz słuchania pięknych bajekmogły zapoznać się z tym jakwygląda praca radnego , a takżeposłuchać jak wyglądała nauka ipraca nauczyciela dawniej. Dziecibyły bardzo zadowolone . Swojąwdzięczność dla gości iorganizatorów wyraziły poprzezkrótki występ artystyczny .Spotkania dodatkowo umilił słodkipoczęstunek ufundowany przezpana Wiesława Rzeszutka.Pierwszaki w bibliotece15 maja w Filii Trzęsówka odbyłosię spotkanie czytelnicze zuczniami klasy I z Zespołu Szkółw Trzęsówce. Pierwszaki podczasspotkania zapoznały się z tym jakwygląda praca bibliotekarza i jakajest droga książki zanim trafi onado rąk czytelnika. Dzieci zadawałymnóstwo pytań na któreuzyskiwały obszerne odpowiedzi.W ramach zachęceniapierwszaków do czytania panibibliotekarka przeczytała imwybrane wiersze Jana Brzechwywe własnej interpretacji , orazprzygotowała zgadujzgadulę zeznajomości popularnych bajek dladzieci.



O G Ł O S Z E N I E
Uwaga Świadczeniobiorcy !Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie

i n f o r m u j eo przedłużeniu okresu zasiłkowego do 31.10.2009r.oraz nowych terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tekstjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), informuje się, że: zostaje przedłużonyokres zasiłkowy 2008/2009 do 31.10.2009r. wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeńrodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009r.Osoby, których dzieci od 1 września 2009r. rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolnelub kończą gimnazjum i od 1 września 2009r. będą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej,powinny złożyć we wrześniu 2009 w tut. Ośrodku wniosek o przyznanie dodatku z tytułurozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku na podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie  Bożena Kubik
„Mastersi” z Cmolasu–pojedynek w sieci.Zakończyła się (17 czerwca) IIIOgólnopolska Olimpiada Wiedzy oInternecie DialNet Masters.Olimpiadę zwieńczył Wielki Finał,w którym w szranki stanęliuczniowie z cmolaskiegogimnazjum.Konkurs dotyczył szerokorozumianej wiedzy o Internecie itechnologiach informatycznych,podczas którego młodzi internaucimieli za zadanie rozwiązaćinformatyczne łamigłówki i testyprzygotowane przez kadręnaukową PolitechnikiWrocławskiej. Po raz pierwszyolimpiadę objął patronatem UrządKomunikacji Elektronicznej.Rywalizacja toczyła się równoleglew dwóch kategoriach:gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.Turniej przebiegał w formiedrużynowej. Poszczególne zespołyskładały się z czterech uczniów inauczyciela prowadzącego.Aby dotrzeć do finału należałopokonać inne drużyny na etapiewewnątrzszkolnym , okręgowym,wojewódzkim i przebrnąć przezpółfinały na poziomiemakroregionów.W pierwszym etapie PubliczneGimnazjum im. ks. WojciechaBorowiusza w Cmolasie

reprezentowały trzy zespoły.Zespół „niekompatybilni!” wskładzie: Michał Furdyna,Dominik Urban, Honorata Sokół,Monika Małek, xD TEAM wskładzie: Kamil Dziedzic, DariuszKurdziel, Maciej Pastuła, PiotrSerafin, oraz „Whistlers” wskładzie: Krzysztof Dudek, AdamKubik, Patrycja Maciąg iPrzemysław Wiśniewski.Opiekunem wszystkich trzechzespołów był Tomasz Trojnacki.Po ogłoszeniu wyników drugiegoetapu, okazało się że „Whistlersi”nie zakwalifikowali się dopierwszej ósemki i odpadli zdalszej rywalizacji. Awans był „owłos”. „niekompatybilni!” i „xDTEAM”, awansowali do półfinałuzajmując odpowiednio trzecie iszóste miejsce. Półfinały rozegranow siedmiu miastach Polski:Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy,Warszawie, Lublinie,Częstochowie i Krakowie(1629 kwiecień 2009 r.).Przez sito Lubińskiegopółfinału (24 kwietnia)przeszła juz tylko drużyna„niekompatybilnych!” ztrzecim wynikiempremiującym douczestnictwa w finale.Wielki Finał rozstrzygniętowe Wrocławiu 17 czerwca.

W kategorii gimnazjalnejzmierzyły się najlepsze 22 drużynyz całej Polski. W kategoriiponadgimnazjalnej 21 drużyn.Same uczestnictwo w WielkimFinale jest dużą nobilitacją. Wsumie do finału awansowały 43zespoły z pośród 3866, blisko 40tysięcy uczniów startowało wwewnątrzszkolnych eliminacjach.„niekompatybilni!”, czyli: MichałFurdyna, Dominik Urban,Honorata Sokół, Monika Małekwraz z opiekunem TomaszemTrojnackim, zajęli ostatecznie 14miejsce. Warto nadmienić, żezespół z Cmolasu był jednym zdwóch reprezentantówwojewództwa podkarpackiegopodczas Wielkiego Finału.Zwycięzcy III OgólnopolskiejOlimpiady Wiedzy o InternecieDialNet Masters w nagrodęwybiorą sięm. in. do Chin.



ZETORZESZÓW Sp. z o. o.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I PRZEJRZYSTOŚCI

Szybki i sprawny przepływ informacji to
podstawa w ebiznesie. Jednak to, co z jednej
strony oszczędza czas i ułatwia logistykę, z
drugiej niesie zagrożenia. Właśnie dlatego tak
ważna jest ochrona informacji, sprawdzenie
autentyczności kontrahentów w sieci,
wykluczenie możliwości fałszerstwa podczas
elektronicznych transakcji, czy zapewnienie
przejrzystości w publicznych ofertach. To
wszystko gwarantują eprodukty oferowane
przez ZETORZESZÓW Sp. z o. o..
Czas jest obecnie bezcenny. Nic więc dziwnego, że coraz
więcej spraw, również tych w urzędach, można załatwić za
pośrednictwem Internetu. I choć szybkość z pewnością jest
ważna, to jednak nie można zapomnieć o ochronie
posiadanych danych.
Podpisz sięwirtualnie
Do niedawna nikomu nawet nie śniło się, że coś może
zastąpićwłasnoręczny podpis.
A jednak. Bezpieczny podpis elektroniczny ma taką samą
rangę jak podpis odręczny. Jest on nierozerwalnie powiązany
z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że
każda późniejsza zmiana jest rozpoznawalna.
W roku 2008 najwięcej podpisów kupowali klienci, którzy
byli zobligowani przez ZUS do ich używania w programie
Płatnik. Podpis elektroniczny ma jednak coraz szersze
zastosowanie.
Klienci mogą go również używać do kontaktów z wszelkimi
urzędami i bankami.
Kupić go można wyłącznie w autoryzowanych punktach –
otrzymujemy tam zestaw do bezpiecznego podpisu
elektronicznego. Taki zestaw zawiera czytnik kart
kryptograficznych, oprogramowanie do składania i
weryfikacji podpisu oraz rzecz najważniejszą: kartę

kryptograficzną, na której umieszczony jest certyfikat
kwalifikowany. Każda osoba, która posiada taki certyfikat
może podpisywać dokumenty elektroniczne, które mają taką
samąmoc prawną, jak dokumenty podpisane odręcznie.
Podpis krok po kroku
Uzyskanie certyfikatu nie jest skomplikowane. Pierwszym
krokiem jest wejście na stronę internetową www.sigillum.pl,
gdzie należy zarejestrować się w Elektronicznym Punkcie
Rejestracji. Następnym krokiem jest logowanie i wypełnienie
odpowiednich formularzy. Na końcu drogą telefoniczną lub e
mailową należy ustalić z inspektorem Punktu Rejestracji
ZETORZESZÓW termin dopełnienia pozostałych
formalności oraz datę otrzymania certyfikatu.
Żeby przetargi były czyste
Oferta eproduktów z każdym rokiem się rozrasta. W 2009
roku firma wprowadzi na rynek nowy produkt: Polską
Platformę Przetargową.  Będzie ona stanowiła dla instytucji
państwowych i publicznych jeden z elementów przejrzystości
i czystości robienia zamówień publicznych  wyjaśnia
Ryszard Rzym, prezes ZETORZESZÓW.
Firmy, które startują w przetargu nie mają bezpośredniego
kontaktu ze sobą. Polska Platforma Przetargowa pozwala
również śledzić cały przetarg i jego realizację. ZETO
RZESZÓW oferuje również kompleksową obsługę
serwisową, a możliwości techniczne firmy pozwalają
klientom bezpiecznie realizować tę nowoczesną usługę.
ZETORZESZÓW to pewność zasad i
oszczędność czasu.

Mając na uwadze jak najlepsze wywiązywanie się z
przyjętych na siebie zobowiązań wdrożyliśmy System
Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000. Nasze
dokonania zostały zauważone i docenione przez ekspertów
ekonomicznych. ZETORZESZÓW Sp. z o. o.
otrzymała w 2008 r. miano PRZEDSIĘBIORSTWA FAIR
PLAY 2008, oraz została zaliczona do grona najbardziej
dynamicznie rozwijających się firm w Polsce  GAZELE
BIZNESU 2008.

ZETORZESZÓW Sp. z o. o.
ul. Rejtana 55
35  326 Rzeszów
tel. 017 85 00 669
www.zetorzeszow.pl




