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IX Festiwal Teatrów w Trzęsówce
Już po raz dziewiąty Zespół Szkół
w Trzesówce gościł w swoich mu
rach pasjonatów sztuki teatralnej.
Uczestnikami festiwalu były szkoły
podstawowe oraz gimnazja z terenu
Gminy Cmolas oraz powiatu kolbu
szowskiego. Młodzi adepci sztuki te
atralnej już od końca listopada
zmagali się z piękną, a jednocześnie
wymagającą i trudną dziedziną sztu
ki teatralnej. Spotkania odbywały się
przez cztery kolejne niedziele po
cząwszy od 22 listopada. Mimo sza
lejącej grypy, która już na samym
początku trochę pomieszała plany or
ganizatorom na „deskach” szkoły w
Trzęsówce zaprezentowały się mię
dzy innymi dzieci ze Szkoły Podsta
wowej z Ostrów Baranowskich z
inscenizacją „Witajcie w naszej baj
ce” nawiązująca do „Lenia” Jana
Brzechwy. Uczniowie ze Szkoły Pod
stawowej z Cmolasu zaprezentowa
ły bajkę „Zdrowy Czerwony
Kapturek” , a o tym, że czytanie ksią

żek jest pożyteczniejsze i ciekawsze
niż siedzenie przed komputerem
przekonali nas uczniowie z Zespołu
Szkół z Trzęsówki. Ponadto w pre
zentacjach wzięły udział szkoły pod
stawowe z Hadykówki, Ostrów
Tuszowskich, Jagodnika, Porąb Dy
marskich oraz Aktyw Biblioteczny z
Trzęsówki. Teraz nie pozostaje już

nic jak tylko czekać z niecierpliwo
ścią na werdykt jury, który jak mówi
Dyrektor Zespołu Szkół w Trzesów
ce Pan Krzysztof Wrona nie będzie
łatwy. Wyniki poznamy już 17
stycznia 2010 r. na uroczystej gali w
Zespole Szkół w Trzesówce, na któ
rą serdecznie zapraszają organizato
rzy.

K o m u n i k a t
dotyczy właścicieli i użytkowników nieruchomości,

którzy dotychczas nie podpisali umów na wywóz śmieciDziałając w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.Nr 236 poz. 2008 z 2005 r.z późniejszymi zmianami) w związku z brakiem potwierdzenia przez jednostki odbierające odpady faktupodpisania umowy o odbiorze odpadów, proszę o doręczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszegopisma /przedłożenia do wglądu/ umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawnioną jednostkę z Pana/inieruchomości.Przedmiotową umowę należy doręczyć do Urzędu Gminy Cmolas pok. Nr 5.W przypadku braku potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości może zostaćwszczęte w stosunku do Pana/i postępowanie w sprawie nałożenia takiego obowiązku i naliczenia stosownychopłat za usługi ustalonych Uchwałą Rady Gminy.Ponadto informuję, że na terenie Gminy Cmolas uprawnienia do odbioru odpadów komunalnychaktualnie posiadają następujące jednostki:1.Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp.z o.o. ul. Rzeszowska 14 39 200Dębica tel. 14 6704009, 14 68333162.Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z o.o. ul. 3go Maja 35 36 – 030Błażowa tel. 17 22970543.Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej ul. Piłsudskiego 111a 36 – 100Kolbuszowa tel. 17 2272222Upoważnieni do spisywania umów są sołtysi poszczególnych sołectw jako przedstawiciele w/w jednostek lubbezpośrednio w w/w jednostkach.



FestiwalMowyLasowiackiejZa nami Festiwal Mowy Laso
wiackiej.Publicznośćzgroma
dzona w sali widowiskowej
Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie, w nie
dzielne śnieżne popołudnie
20.12.2009r.,wysłuchałalicz
nych piosenek i wystąpień
oratorskich wygłoszonych
gwarą lasowiacką.
Jako pierwszy na scenie zaprezento
wał się Jakub Serafin ze Szkoły Podsta
wowej w Hadykówce w monologu
„Boże Narodzenie”, który jako jedyny
wystąpił w kategorii klas od I do III
SzkółPodstawowych,tymsamymzdo
bywając serca publiczności i jury. Mło
dy gawędziarz wykazał się odwagą, za
cozostałuhonorowanygromkimiokla
skami i nagrodąw swojej kategorii.
W kolejnej kategorii wiekowej
w szranki stanęli uczniowie z klas od
IV do VI ze Szkół Podstawowych. By
ła to, jak sięokazało, najliczniejsza gru
pa w ramach, której dzieci
zaprezentowały siedem monologów,
jedną scenkę („Kolęda noworoczna” 
grupa teatralna „Orlęta”) i piosenkę
(„Leci ptasek górą”). Pierwszą nagro
dę otrzymał Piotr Mokrzycki ze Szko
ły Podstawowej im. prof. Jana
Czekanowskiego w Cmolasie za mo
nolog „Najlepsy syn”.
Jako ostatni przed przerwą zaprezento
walisięuczniowiePublicznegoGimna
zjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w
Cmolasie. W kategorii młodzież gim
nazjalnawidzowiemogliwysłuchać re
cytacji gwarą pięciu wierszy, dwóch
piosenek i jednegodialogu.Powerdyk
cie jury, bezkonkurencyjni okazali się
Konrad Serafin i Krystian Pastuła, któ
rzy zaprezentowali swoje możliwości
w wierszu „Jedno za młodo, drugo za
staro”.
Po przerwie kawowej, wystąpili Ci,
którzy dali żywą lekcję lasowiackiej
gwary. Mowa tu oczywiście o oso
bach, które wystąpiły w kategorii doro
śli. Po burzliwych i długich naradach
jury zdecydowało się przyznać pierw
szą nagrodę za występ zbiorowy Ze
społowi Ludowemu „Górniacy” z
Kolbuszowej Górnej (piosenka „Ku
kułka”). Natomiast uznanie jury i

pierwsze miejsce za występ indywidu
alny zdobyła Pani Maria Gul z Cmola
su, która wygłosiła monolog „Zaloty”.
Po ogłoszeniu końcowych wyników,
wszyscy, zarówno występujący, juro
rzy,organizatorzy jak ipublicznośćwy
razili nadzieję, że Festiwal Mowy
Lasowiackiej na stałe wpisze sięw ka
lendarz wydarzeń kulturalnych. Jak
pięknie to wyraził, w jednej z swoich
publikacji, znawca tematu J.A. Zaręba,
gwara „Jest to lamus a zarazem spi
chlerz języka literackiego i jako takipo
winien byćwięcej ceniony, niż to się u
nas dzieje”. Gwara, jak podkreśla Mał
gorzata Wójtowicz (etnolog i pracow
nik Muzeum Kultury w Kolbuszowej)
to terytorialna odmiana języka, mowa
ludności utrwalona tradycją. Była
głównym nośnikiem kultury tradycyj
nej gdyż cały zasób zwyczajów, wie
rzeń, system zakazów i nakazów
przekazywany był we wsiach XIX i
XX wieku jedynie ustnie. Dzięki temu,
że przekaz ustny nie jest doskonały,
teksty kultury duchowej cechuje wa
riantywność (występują one w wielu
wariantach). Gwara była także waż
nym czynnikiem spajającym wspólno
tę wiejską, po pewnych cechach
języka, akcencie można było dawniej
rozpoznać obcego, nawet do tego stop
nia, z której wsi pochodził. Tak do tej
pory rozpoznaje się swojaka, którego
czasem można od tak spotkaćw najdal
szych zakątkach kraju i świata. Nasza
mowa podobnie jak gwara ulega zmia
nom i ewolucji. Dawna mowa wsi
współcześnie wyparta została poprzez
język literacki dzięki masowej eduka

cji i powszechności mediów. Współ
czesne dzieci wiejskie już nie
posługują się tym dziedzictwem tak
wprawnie, jak te urodzone 20 lat temu
podsumowuje M. Wójtowicz.
W ramach Festiwalu Mowy Laso
wiackiej przyznano następujące na
grody i wyróżnienia:
Kategoria klas od I – III Szkół Podsta
wowych:
Jakub Serafin ze SP Hadykówka;
Kategoria klas IV – VI SP:
I nagroda – Piotr Mokrzycki, SP Cmo
las
II nagroda – Natalia Drapała SP Cmo
las
III nagroda – Brygida Bujak SP Cmo
las
Kategoria: młodzież gimnazjalna:
I nagroda – Konrad Serafin, Krystian
Pastuła GP Cmolas
II nagroda – Andrzelika Rzeszutek,
GP Cmolas
III nagroda – Sylwia Borcz, Magdale
na Sudoł, GP Cmolas
Wyróżnienie: Kamila Czachor, Mał
gorzata Markocka, GP Cmolas
Kategoria wiekowa: dorośli:
Nagrody za występy zbiorowe:
I nagroda – Zespół Ludowy „Górnia
cy” z Kolbuszowej Górnej
II nagroda – Zespół Ludowy „Cmola
sianie” z Cmolasu
Nagrody za występy indywidualne:
I nagroda – Maria Gul z Cmolasu
Nagrody i wyróżnienia zostały ufun
dowane przez Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie oraz przez Dy
rektora Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej.



Inwestycje
Mijający 2009 rok zapisze sięw historii Gminy Cmolas jako jeden znajbardziej udanych w zakresie realizacji inwestycji mających dużeznaczenie dla naszej „małej Ojczyzny”. Dzięki odważnym a zarazemprzemyślanym proinwestycyjnymdziałaniom, rozsądnemu wydatkowaniu środków budżetowych, skutecznemu aplikowaniu o funduszeunijne nasza gmina zdecydowaniezmienia swoje oblicze. Zapisał sięon przede wszystkim jako rok inwestycji na drogach powiatowychi gminnych. Wykonaliśmy:
1.Przebudowę dróg powiatowychToporów – Ostrowy Tuszowskie –Jagodnik – Cmolas o łącznej długości 14 km wspólnie ze StarostwemPowiatowym w Kolbuszowej.Ogólna wartość zadania 7.200.000zł. w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego –4.344.310 zł. oraz dofinansowaniez gminy – 2.855.690 zł.2.Remont drogi powiatowej wTrzęsówce o długości 1205 mb wspólnie ze Starostwem Powiatowym wKolbuszowej.Ogólnawartośćzadania 374.604,05 zł. w tym dofinansowanie z Gminy Cmolas – 244.378zł.3.Remont drogi powiatowej w Porębach Dymarskich o długości1.000 mb wspólnie ze StarostwemPowiatowym w Kolbuszowej.Ogólna wartość zadania295.040,90 zł. w tym dofinansowanie z Gminy Cmolas – 132.584 zł.4.Przebudowa drogi gminnej Hadykówka – Pogorzałki – Cmolas odługości 1400 mb. Ogólna wartośćzadania 405.154,56 zł.5.Remont drogi gminnej Hadykówka – Pogorzałki – Cmolas w ramach likwidacji skutków klęskżywiołowych o długości 1.000 mb.Ogólna wartość zadania

261.977,70 zł. w tym dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –200.000 zł.6.Przebudowadrogigminnej Jagodnik – Kapłonka – Cmolas o łącznejdługości 1.803 mb. Ogólna wartośćzadania 418.844,89 zł. Zakończenie zadania w kwietniu 2010r.7.Remont drogi dojazdowej do pólw Cmolasie. Ogólna wartość zadania 64.090,72 zł. w tym dofinansowanie z Funduszu OchronyGruntów Rolnych – 32.000 zł.8.Remont dróg gminnych Dąbrówka – Cmolas, Trzęsówka – Ostrowy Tuszowskie w ramachusuwania skutków klęsk żywiołowych o łącznej długości 800 mb.Ogólna wartość zadania108.784,61 zł. w tym dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –86.320,80 zł.9.Remont drogi gminnej GościniecBaranowski w ramach likwidacjiskutków klęsk żywiołowych. Ogólna wartość zadania – 122.023,73zł. w tym dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji – 96.825,32 zł.Nie tylko jednak koncentrowaliśmy się na inwestycjach drogowych. Zrealizowaliśmy szereginwestycji bardzo ważnych dla naszych mieszkańców, a to:1.Remont budynku OSP w Porębach Dymarskich. Ogólna wartośćzadania 97.078,22 zł.2.Budowa deptaka w Cmolasie odługości 422 mb z wykonaniem kanalizacji burzowej. Ogólna wartośćzadania 344.511,82 zł. w tym dofinansowanie z Programu RozwojuObszarów Wiejskich – 162.767 zł.3.Budowa kanalizacji wsi OstrowyTuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Jagodnik. Ogólna wartość zadania 4.774.769,76 zł. w tymdofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego –3.237.017,85 zł. W 2009 roku przerób zadania wyniósł 3.005.000 zł.w tym środki z budżetu gminy –

959.000 zł.4.Budowa oświetlenia ulicznego wTrzęsówce. Ogólna wartość zadania 64.660 zł.5.Modernizacja budynku mieniakomunalnego w Hadykówce.Ogólna wartość zadania261.465,22 zł. w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 182.137,88 zł.6.Budowa parkingu w OstrowachTuszowskich. Ogólna wartość zadania 589.947,73 zł. w tym dofinansowanie z Programu RozwojuObszarów Wiejskich – 374.952 zł.7.Budowa hali sportowo – rekreacyjnej w Cmolasie. Ogólna wartość zadania 4.179.562,37 zł. w2009r. przerób zadania wyniesie416.423 zł.8.Remont stadionu w Trzęsówce.Ogólna wartość zadania 30.000 zł.9.Budowa ogrodzenia stadionuw Hadykówce. Ogólna wartość zadania 13.000 zł.Wszystkie wymienione działaniai inwestycje w wydatny sposóbpodniosą standard życia na terenienaszej gminy. Dobrą wiadomościąjest utrzymujące się na dobrym poziomie budownictwo domków jednorodzinnych – w minionym rokuwydano 55 decyzji lokalizacyjnychi 30 pozwoleń na budowę. Systematyczna i pełna zaangażowaniapraca samorządu gminnego przynosi efekty z których wszyscy możemy być dumni.Wszystko to co osiągnęliśmy i zamierzamy osiągnąć udajesię nam dzięki wspólnym działaniom kompetentnych i zaangażowanych osób przy udziale dużychśrodków z różnych źródeł. Dotychczasowe dokonania i doświadczenia pozwalają namz optymizmem patrzeć w przyszłość. Potwierdzeniem tego jestkontynuacja zadań wieloletnich,złożone wnioski aplikacyjne orazduży zakres prac projektowych.



WSIĄŚĆ DO POCIĄGU Z PERONUCMOLASKIEGO
Od 13 grudnia mieszkańcyCmolasu mogą korzystać z usługPolskich Kolei Państwowych.Z Cmolasu można będzie dojechaćdo Kolbuszowej, Rzeszowa,Tarnobrzega czy choćby nawetStalowej Woli. Rozkład jazdypociągów ważny jest od dnia 13XII 2009 do 11 XII 2010.

Przyjazdy:Kolbuszowa: 7:04; 10:57;15:10;16:12 2);Stalowa Wola Rozw.: 6:46 1);9:33; 18:45;Tarnobrzeg: 6:46 1); 9:33; 13:43;18:45;Rzeszów Gł: 7:04; 10:57; 15:10;16:12 2);
Odjazy:Kolbuszowa: 6:47 1) ; 9:43; 13:44;18:46;Stalowa Wola Rozw. 7:05; 15:11;16:13 2);Tarnobrzeg: 7:05; 10:58; 15:11;16:13 2);Rzeszów Gł.: 6:47 1); 9:34; 13:44;18:46;

Objaśnienia:1)kursuje codziennie oprócz: 25 –27.XII.09r., 2 4.I, 2 – 5.IV, 1 – 3.V,3 – 6.VI, 11 – 14.XI.10r.;2)kursuje codziennie oprócz: 24 –26.XII.09r., 1 3.I, 2 – 5.IV, 1 – 3.V,3 – 6.VI, 11 – 14.XI.10r.;
W przypadku nieprzewidzianychopóźnień pociągów SpółkiPrzewozy Regionalne – informacjimożna zasięgnąć pod nr telefonu(017) 71 11 562.W przypadku opóźnienia pociągu

należy zwrócić się do drużynykonduktorskiej w celu uzyskaniainformacji o możliwości dalszegokontynuowania podróży.Informacje o rozkładzie jazdypociągów: pod nr telefonu /42/ 194 36 lub 1 97 57 i na stroniewww.przewozyregionalne.plPrzewoźnik zastrzega sobie prawodo odwołania niektórych pociągóworaz wprowadzenia zmian wrozkładzie jazdy w okresie jegoważności.





UrodzinyPluszowegoMisiaw Bibliotece
Z okazji zbliżającego się „ŚwiatowegoDnia Pluszowego Misia „w dniu20.11.2009 do biblioteki w Cmolasieprzybyły dzieci z NiepublicznegoPrzedszkola „Jagódka” w Jagodniku.Naurodzinymisiazabrałyzesobąswojego ulubionego misia.Były życzenia , kwiaty i piosenki dlamisia ,tort niespodzianka , głośne czytaniebajeczki„PrzygodymisiaGuziczka „Radosnej zabawie „ Stary niedźwiedźmocno śpi ”nie było końca. Na pożegnanie MiśMiluś rozdał dzieciom słodycze.
Na podobne spotkanie dnia 24.11.2009przybyły dzieci do Filii w OstrowachTuszowskichW spotkaniu brały udział dzieci z kl. O

i kl. I. również i one przyniosły ze sobąswojego ukochanego misia.Było głośne czytanie bajek, konkursy,malowanie grupowe portretu misia.Nie zabrakło też dobrej zabawy, tortu

urodzinowego i cukierków. Wszystkim dzieciom to spotkanie na długopozostanie w pamięci.

KOMUNIKATGMINNA BIBLIOTEKAPUBLICZNAW CMOLASIEWraz z Filiami Poręby Dymarskie,Ostrowy Tuszowskie, i Trzęsówka

zwraca się z prośbą o zwrot zaległychksiążek za rok 2009.Przypominamy o terminowymzwrocie wypożyczonych książekz biblioteki.

Z góry dziękujemy za zrozumienie,ponieważ księgozbiór biblioteki jestdobrem społeczeństwa. Dyrektor GBP

Przedszkolakiwbibliotece
Dnia 21.11.2009 r. do bibliotekiw Cmolasie przybyły dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”św. Józefa w Cmolasie.Przedszkolaki zapoznały się z BibliotekąOddziałem dla dzieci i pracą bibliotekarza.Mogły pooglądać sobie bajeczki, pograć w gry planszowe i koło fortuny,poukładać puzzle i klocki. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki.Radosnej zabawie nie było końca,a wycieczkę do biblioteki uświetnionopamiątkową fotografią.Na pożegnanie przedszkolaki otrzymały słodycze i zapewniały , że jeszczebędą odwiedzać bibliotekę.Spotkanie w bibliotece na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.



Młodzi wolontariuszeW dniach 16 – 27 listopada br. SzkolneKoło Caritas działające przy SzkolePodstawowej w Porębach Dymarskichprzeprowadziło akcję „Podaruj dzieciomuśmiech, aby łezniebyło”.Zwróciliśmy się z serdeczną prośbą dowszystkich ludzi „dobrej woli i dobrego serca” o rzeczowe i finansowewsparcie akcji pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Skopaniu.Wakcjęzbiórkisłodyczy,przyborów szkolnych, środków chemicznych, zabawek i odzieży czynniewłączyły się dzieci szkolne, a takżemieszkańcy naszej wioski. Łącznieuzbieraliśmy: słodyczy – 241 sztuk,przyborów szkolnych – 218 szt., książek, bajek i gier – 37 szt., artykułówchemicznych – 25 szt., maskotek i zabawek – 53 szt., odzieży – 4 worki i 15zł. Dziękujemy wszystkim, za pięknygest, za bezinteresowną ofiarnośći wrażliwość na los drugiego człowieka.

Zprzyniesionychdarówwykonaliśmy 42 paczki mikołajkowe dlawychowanków Domu Dziecka w Skopaniu. Przygotowaliśmy też przedstawienie pt. „Kłopoty w Laponii”.Dnia 5 grudnia br. wyjechaliśmy do Skopania. W wyjeździe wzięliudział ci uczniowie, którzy przynieślinajwięcej darów. Opiekunami byli: ks.Grzegorz Siciak, p. Halina Mokrzycka dyrektor szkoły i p. Wł. Stolarz –koordynator akcji.Po zaprezentowaniu przedstawienia na salę, w asyście aniołka i diabełka,wkroczył św. Mikołaj,który wręczył wszystkim dzieciakom przygotowane paczki. Kiedydzieciaki oglądały prezenty, my zostaliśmyugoszczeni herbatkąi ciastkiem. Potem zwiedziliśmy wnętrze budynku i poznaliśmy

warunki życia podopiecznych tegożdomu. W trakcie zwiedzania dzieciakichwaliły się swoimi sukcesami i osiągnięciami, rozmawiały na różne tematy, były bardzo miłe i sympatyczne.Dowiedzieliśmy się, że mieszka tu 42 dzieci z czego: 11 uczęszczado szkoły podstawowej, 14 do gimnazjum, a 17 – do szkół średnich.Dzień powszedni spędzająw większości w szkole. Popołudnia przeznaczonesą na naukę, a po kolacji dzieci sprzątająwedług grafiku i mają czas wolny.Wtedy mogą korzystać ze świetlicy,biblioteki czy siłowni. Spotykają sięteż w pokojach, dyskutują z wychowawcami. Weekendy, ferie czy wakacje, jeśli sąd wyrazi zgodę, mogąspędzaćw domu rodzinnym. Mogą teżwyjeżdżać do zaprzyjaźnionych rodzin. Na zakończenie pobytu, dyrekcji i pracownikom tegoż domu, złożyliśmy życzenia świątecznei zaprosiliśmy do naszej szkoły. Mamynadzieję, że nasza współpraca będziesię rozwijać, a my – na miarę naszychmożliwości –będziemy im pomagać,bo taka jest idea wolontariatu.
Opiekun Szkolnego Koła CaritasWładysława Stolarz
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