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Realizacja zadań inwestycyjnych na terenieGminy Cmolas w 2012r.
W bieżącym roku na terenie gmi
ny zrealizowano następujące zada
nia inwestycyjne
i remontowe:
1. Budowa oświetlenia ulicznego
w sołectwach: Ostrowy Tuszow
skie, Trzęsówka i Kłodziny. W ra
mach tego zadania zamontowano
ogółem 44 lampy oświetlenia ulicz
nego. Ogólna wartość zadania
133.337 zł.
2. Budowa Centrum Edukacji Eko
logicznej Puszcza Sandomierska
w Ostrowach Tuszowskich. W ra
mach tego zadania został ukończo
ny i oddany do użytku obiekt przy
Szkole Podstawowej w Ostrowach
Tuszowskich przeznaczony na Cen
trum Edukacji Ekologicznej o po
wierzchni użytkowej 352m2. Ogólna
wartość inwestycji 1.007.366 zł.
w tym: Dotacja z EFRR 
339.904 zł. Dotacja z WFOŚiGW
 50.000 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Cmolasie i Trzęsówce. W ramach
tego zadania wykonano kanaliza
cję na osiedlu w Cmolasie za tora
mi, rozpoczęto budowę kanalizacji
w sołectwie Kłodziny oraz będzie
wykonana kanalizacja na osiedlu
w sołectwie Dąbrówka. Ogólna
wartość zadania 649.250 zł.,
w 2012r. wykonano prace na kwo
tę 316.805 zł. Zadanie jest w toku
realizacji z planowanym zakończe
niem w listopadzie 2013r. Plano
wane dofinansowanie tego zadania
z EFR w kwocie 372.398 zł.
4. Odbudowa drogi Poręby Dymar
skieDziuby. W ramach tego zada
nia wykonano odcinek drogi
o nawierzchni bitumicznej o dłu
gości 1150 mb. Ogólna wartość za
dania 290.498 zł. w tym
dofinansowanie ze środków Woje
wody 257.000 zł.

5. Remont drogi gminnej Ha
dykówkaPoręby Dymarskie.
W ramach tego zadania wy
konano odcinek drogi o dłu
gości 5.083 mb
z nawierzchnią tłuczniową.
Ogólna wartość zadania
342.097 zł. w tym dofinanso
wanie ze środków PROWP
w kwocie 236.509 zł.
6. Remont drogi na osiedlu
Pańskie Pole w Cmolasie.
W ramach tego zadania wy
konano drogę o nawierzchni
tłuczniowej o długości 338
mb. Wartość zadania
69.101 zł.
7. Odbudowa drogi Trzęsów
ka – Koczubaj  Podpołudnie
w miejscowości Trzęsówka.
W ramach tego zadania wykonano
roboty ziemne i rowy przydrożne
na odcinku drogi o długości 600
mb. Ogólna wartość zadania
61.494 zł. w tym dofinansowanie
ze środków Wojewody 43.000 zł.
8. Budowa chodnika dla pieszych
przy drodze powiatowej w Trzę
sówce. W ramach tego zadania wy
konano chodnik z kostki brukowej
o szer. 1,5m i długości 1175 mb.
Ogólna wartość zadania 305.771 zł.
9. Budowa placu zabaw w Cmola
sie. W ramach zadania wykonano
plac zabaw przy Zespole Szkół
w Cmolasie. Ogólny koszt zadania
57.232 zł.
10. Zakup samochodu do zbiórki
śmieci. W ramach tego zadania za
kupiono samochód samowyładow
czy, który będzie służył do
działalności ZUK. Ogólny koszt
samochodu 493.660 zł.
11. Zakup trybun wolnostojących
na stadionie w Trzęsówce. W ra
mach tego zadania zakupiono try
buny wolnostojące na 72 osoby,

które zostały ustawione na stadio
nie w Trzęsówce. Ogólny koszt za
dania 23.905 zł. w tym
dofinansowanie z PROW 19.500 zł.
12. Dostawa i zamontowanie kom
puterowego systemu obsługi klien
ta na krytej pływalni w Cmolasie.
W ramach tego zadania zakupiono
40 nowoczesnych szafek ubranio
wych oraz zamontowano nowocze
sny system obsługi użytkowników
krytej pływalni w Cmolasie. Ogól
ny koszt zadania 72.505 zł. w tym
dofinansowanie z PROW 53.504 zł.
13. Przebudowa dróg powiatowych.
W ramach tego zadania wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Kol
buszowej zostały przebudowane
dwa odcinki dróg powiatowych
droga powiatowa w Ostrowach Ba
ranowskich w kierunku Komoro
wa o długości 1105 mb droga
powiatowa w Porębach Dymarskich
w kierunku Mechowca o długości
970 mb. Ogólny koszt zadania
598.984 zł.. Dofinansowanie z bu
dżetu gminy Cmolas 300.000 zl.

Opracował: J. Fryc



CMOLAS
Nowoczesna pływalnia
Na przełomie listopada i grudnia
na krytej pływalni w Cmolasie zre
alizowano inwestycję pod nazwą
„Przebudowa systemu obsługi klien
ta na Krytej Pływalni w Cmolasie”.
Realizacja zadania możliwa była
dzięki dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Roz
woju Obszarów Wiejskich. W ra
mach inwestycji wymieniono liczące
ponad 13 lat szafki basenowe na
nowoczesne szafki HPL ze stero
waniem elektronicznym przy po
mocy pasków wyposażonych
w transpondery. Wymianie uległ
również system obsługi klienta,, tj:
oprogramowanie komputerowe, no
woczesne elektromechaniczne
bramki i kołowrót do profesjonal

nej obsługi klientów pływalni. In
westycja ta była niezwykle ważna,
gdyż pozwala dostosować obiekt
do obecnych standardów, jakie sto
sowane są na nowobudowanych
obiektach sportowych. Zastosowa

nie nowoczesnych rozwiązań zna
cząco poprawiło funkcjonalność
i estetykę pomieszczeń pływalni,
i podnosi atrakcyjność Ośrodka.

CMOLAS
„Wieczór Andrzejkowy”
w SOK30 listopada w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasiezostał zorganizowany wieczórandrzejkowy dla dziecii młodzieży, które uczęszczają nazajęcia w SOK. Na ten wyjątkowywieczór zostały przygotowanezabawy, konkursy i poczęstunek.Największym jednakzainteresowaniem cieszyły siętradycyjne wróżbyandrzejkowe m.in.: lanie woskuczy cukierki z wróżbą. Niezabrakło muzyki i tańców. Poudanej zabawie dzieci wychodziłyuśmiechnięte, radosne oraz

z nadzieją, że ich wszystkiemarzenia i dobre wróżby spełnią sięw przyszłości.

CMOLASIII Turniej Halowej PiłkiNożnej Sędziów
W sobotę 8 grudnia na hali widowi
skowosportowej w Cmolasie odbył
się III Turniej Halowej Piłki Nożnej
Sędziów o Puchar Przewodniczące
go Kolegium Sędziów Podokręgu
Rzeszów. W turnieju rywalizowało
6 drużyn. Były to drużyny sędziów

z Grup Szkoleniowych z Leżajska,
Mielca, Rzeszowa, Kolbuszowej
i dwie reprezentacje Kolegium
Sędziów Podkarpacia. W Turnieju
zwyciężyła reprezentacja Kole
gium Sędziów Podkarpacia. Naj
lepszym strzelcem został Maciej
Gumiński (KS ,,Czerwoni" Rze
szów), a najlepszym bramkarzem
Michał Potępa (Kolbuszowa).



TRZĘSÓWKANadanie imion w ZespoleSzkół w Trzęsówce
W roku szkolnym 2012/2013 Ze
spół Szkół w Trzęsówce czekają
doniosłe wydarzenia dotyczące
nadania imienia Zygmunta Nowa
kowskiego Szkole Podstawowej
oraz papieża Jana Pawła II  Gim
nazjum. Warto przybliżyć postać
pisarza okresu międzywojennego,
który swoją działalnością na rzecz
społeczności lokalnej zasłużył so
bie na miano patrona Szkoły Pod
stawowej.
Zygmunt Nowakowski urodził się
w Krakowie 22 stycznia 1891r. Był
synem Błażeja Tempki, urzędnika
Towarzystwa Wzajemnych Ubez
pieczeń i Heleny z Nowakowskich,
nauczycielki. Uczęszczał do Gim
nazjum św. Jacka, a następnie do
Gimnazjum Sobieskiego w Krako
wie. Po śmierci ojca w domu pa
nowała bieda, toteż Nowakowski
zarabiał od wczesnej młodości ko

repetycjami na swe utrzymanie. Od
1909r. studiował filologię polską
na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a jednocześnie uczył się w Szkole
Dramatycznej Kazimierza Gabry
elskiego.
W czasie wojny wstąpił do legio
nów (w randze chorążego, następ
nie podporucznika). Początkowo

był na froncie, potem pra
cował w biurze prasowym
Departamentu Wojskowego
NKN (Naczelnego Komi
tetu Narodowego) w Kra
kowie. Pisał m.in. rozprawy
o polskich tradycjach na
rodowych i opowiadania.
W lutym 1918r. został in
ternowany przez władze
austriackie, ale już
w kwietniu wrócił na scenę
Teatru im. Słowackiego,
kreując później bohaterskie
postaci literackie. W 1921r.
T. Sinko pisał o nim jako
o ulubieńcu krakowskiej
publiczności teatralnej.
Od 1920r. Zygmunt No
wakowski zajmował się
również reżyserią.
W kwietniu tegoż roku
doktoryzował się na Wydziale Fi
lozoficznym UJ pod kierunkiem
Ignacego Chrzanowskiego na pod
stawie pracy „Józef Narzymski i ko
media społeczna” (Kraków 1922r.).
Nowakowski grał i reżyserował nie
tylko w Krakowie, ale także w War
szawie i Łodzi. Próbował też sił ja
ko komediopisarz, napisał np.
utwory komediowe „Tajemniczy
Pan”, „Puchar wędrowny”, „Kaba
ła”. Od jesieni 1926r. był przez trzy
sezony dyrektorem Teatru Miej
skiego im. J. Słowackiego w Kra
kowie. Pragnął utrzymać ambitną
linię repertuarową, starał się o uno
wocześnienie urządzeń (pierwszy
w Polsce horyzont półkolisty, urzą
dzenia świetlne). Wyposażył akto
rów we wszelkie ubiory teatralne.
Jednak największy sukces osiągnął
Zygmunt Nowakowski jako publi
cysta. Dużą poczytność
zyskały jego książki:
„Geografia serdeczna”,
„Kucharz doskonały”,
„Książka zażaleń”,
„Dzwonek niedzielny”,
„Stawiam bańki”, „Laj
konik”, „Z mojej pralni”.
W swoich felietonach
przedstawiał polską rze

czywistość międzywojenną. Nie
unikał też spraw poważnych. Kry
tykował np. łamanie zasad demo
kratycznych. Pozostał wierny
legendzie Piłsudskiego. Za prozę
fabularną, m.in. za „Przylądek Do
brej Nadziei”, „Rubikon”, „Start
Edmunda Sulimy”, „Błękitne ko
twice”, był wielokrotnie nagradza
ny. Wielką popularnością cieszyła
się też jego sztuka legionowa, np.
„Gałązka rozmarynu”
Zygmunt Nowakowski wszystkie
swoje największe utwory pisał
w Trzęsówce. W pałacu klasycy
stycznym dziedziczki Celiny Otow
skiej spędzał corocznie letnie
miesiące (od maja do październi
ka). Z pewnością szukał natchnie
nia w pięknym parku podworskim
oraz wśród malowniczych pejzaży
wiejskich; pisarz odegrał wielką



rolę w życiu społeczności tej bied
nej wsi.
Po wybuchu wojny w 1939r. Zyg
munt Nowakowski z Krakowa udał
się do Lwowa, gdzie pomagał Po
lakom uciekinierom przedostać się
dalej za granicę. Potem pojechał do
Rumunii, następnie do Francji i do
Londynu, gdzie przebywał do koń
ca swoich dni. Od września, zatem
1939r. do października 1963r. to
warzyszyła mu nostalgia, której nie
zdołał nigdy przezwyciężyć.
Nie wrócił do kraju, bo nie umiał
i nie mógł pogodzić się z rzeczy
wistością powojennej Polski. Od
początków faszyzmu był jego prze
ciwnikiem, co przedstawił w książ
ce „Niemcy á la minute”.
Z Krakowem Nowakowski zwią
zany był od urodzenia. Tu miesz
kała jego rodzina i tu przebywała
po wojnie Róża Celina Otowska,
z którą łączył pisarza trwały zwią
zek uczuciowy. Pisał mnóstwo li
stów, smutnych i przygnębiających
do Celiny Otowskiej, do brata, pro
fesora Tadeusza Tempki. Przebija
ła z nich nieutulona tęsknota za
krajem. Współpracował z Radiem
Wolna Europa.

Lata pięćdzie
siąte nie były dla
Zygmunta No
wakowskiego
szczęśliwe. Nę
kały go choroby.
Przeszedł dwie
operacje oczu,
częściowo utracił
wzrok (przez
kilka lat był na
wpół ociemnia
ły). Czasami
jeszcze przeżywał wzruszenia zwią
zane z rodzinnym krajem, np. pod
czas występów „Mazowsza”
w Londynie. Wydatki, między in
nymi na leczenie, spowodowały, że
Nowakowski znalazł się w trudnej
sytuacji finansowej. Przyjaciele pi
sarza zorganizowali wśród miło
śników jego twórczości zbiórkę,
nazywając tę inicjatywę „Oblęgor
kiem”. Wzruszony mistrz stwier
dził wtedy: „Nie przypuszczałem,
że ludzie tak mnie lubią”. Dary po
zwoliły mu częściowo ograniczyć
pisanie i odpocząć na Teneryfie,
największej z Wysp Kanaryjskich.
W 1963r. leczył się w Reichenhall
na astmę – bez rezultatów. W sierp

niu tegoż roku przebywał w klini
ce w Caterham; 4 października
zmarł, a 12 października na lon
dyńskim cmentarzu Fortune Gre
en na Hampstead odbył się pogrzeb
Zygmunta Nowakowskiego. Ostat
nią wolą zmarłego było spocząć
w rodzinnym grobie na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie. Zgod
nie z życzeniem pisarza rodzina
sprowadziła jego prochy i 7 lutego
1968r. na Cmentarzu Rakowickim
odbyła się uroczystość pożegnania
wielkiego pisarza, publicysty i ak
tora Polski międzywojennej
– dra Zygmunta Nowakowskiego.

J. Fryc, E. Wilk



Poręby DymarskieŚwiąteczne dekoracjez „PROJEKTOREM”13 grudnia 2012 r. uczniowie klas 0 –III Szkoły Podstawowej w PorębachDymarskich uczestniczyli w zajęciach plastycznych przeprowadzonych przez studentki –wolontariuszki. Tym razem tematemzajęć były ozdoby świąteczne. Pięknebałwanki i aniołki wykonane przezdzieci przyozdobiły szkolną choinkę.To już kolejny projekt realizowanyw SP Poręby Dymarskie przez Fundację Projektor. Wcześniejsze to m.in.„Kolorowa chemia”, „Fizyka na we

soło”, „Pasjonująca chemia”. Szczegóły na stronie internetowej szkoły:spporeby.cmolas.org

CMOLASI Edycja Gminnej Ligi Halowej w Futsalu
Za nami już dwie kolejki I Edycji Gminnej Ligi Halowej w Futsalu o Puchar Wójta Gminy Cmolas. Pierwsza i dru
ga kolejka Gminnej Ligi Halowej w Futsalu odbyły się 9 oraz 16 grudnia a wyniki wyglądają następująco:

Przed nami kolejne sportowe zmagania na hali widowiskowosportowej w Cmolasie kolejnymi terminami są 23 grudnia2012 r. i 13,20 i 27 stycznia 2013 – początek turnieju o godz. 14.00.



CMOLASIV Festiwal Mowy LasowiackiejDo kalendarza imprez wpisał sięFestiwal Mowy Lasowiackiej.Tym razem 16 grudnia 2012 r.,podobnie jak w poprzednichedycjach tego konkursu sala widowiskowa SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasiebyła wypełniona publicznością.Główną ideą tego spotkania jestpowrót do brzmienia mowydawnych mieszkańców PuszczySandomierskich. Podczas niedzielnego popołudnia zgromadzona publiczność mogła nachwilę powrócić do korzeni własnych ojców, pradziadów. Swoją obecnością Festiwalzaszczycili: Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek, RadniGminy Cmolas: Wiesław Kosiorowski, Wiesław Kwaśnik, Krystyna Łakomy, RyszardWarzocha, Justyna Augustyn –Dyrektor SP w Hadykówce, Halina Mokrzycka  Dyrektor SPw Poręby Dymarskie, Małgorzata Styga – Dyrektor SP w Ostrowach Baranowskich orazKrzysztof Wrona – Dyrektor ZSw Trzęsówce. Swoją obecnościązaszczyciła również DyrektorBiblioteki Publicznej w Cmolasie Danuta Zuba oraz Prezes GSw Cmolasie Józefa Mokrzycka.Do konkursu zgłoszonych zostało 24 prezentacje, były to wiersze, monologi, piosenki,inscenizacje i widowiska obrzędowe. W przyjemnej atmosferze

upłynął czas prezentacji konkursowych, a czas oczekiwania nawerdykt Jury wypełnił występZespołu Ludowego „Cmolasianie”, który zaprezentował pełnyhumoru „Wieczór Andrzejkowy”.Jury w składzie: Jolanta Dragani Wojciech Dragan  etnografowie Muzeum Kultury Ludowejw Kolbuszowej oraz JarosławMazur – muzyk i miłośnik folkloru, po wysłuchaniu wszystkichprezentacji, przyznało następujące nagrody i wyróżnieniaw poszczególnych kategoriachwiekowych:Kategoria wiekowa dzieciklas I  IIIprezentacje indywidualne:I nagroda – Jakub Parys, SPOstrowy BaranowskieII nagroda – Kamil Krakowski,SP Ostrowy BaranowskieIII nagroda – Patrycja Karkut,SP HadykówkaWyróżnienie –Sandra Kochanowicz, SP HadykówkaWyróżnienie –Kacper Chmielowiec, SP OstrowyBaranowskieWyróżnienie –Patryk Witas, SPOstrowy Baranowskie

prezentacje zespołowe:I nagroda – Małe Lasowianki, SPHadykówkaKategoria wiekowa dzieciklas IV  VIprezentacje indywidualne:I nagroda – Kinga Serafin, ZSw CmolasieII nagroda – Mateusz Dziuba, SPPoręby DymarskieIII nagroda – Marek Posłuszny,SP HadykówkaIII nagroda – Anita Róg, SP Poręby DymarskieWyróżnienie – Hubert Kraczkowski, ZS w Cmolasieprezentacje zespołowe:I nagroda – Zespół „Gagatki”,ZS TrzęsówkaII nagroda – Zespół „ Jarzębinki”, ZS CmolasKategoria wiekowa: dorośliprezentacje indywidualne:I nagroda – Maria Gul, Cmolasprezentacje zespołowe:I nagroda – Zespół Ludowy„Cmolasianie”II nagroda – Koło GospodyńWiejskich „Lesianki” z OstrówBaranowskichWszyscy uczestnicy konkursuotrzymali dyplomy, dodatkowodzieci nagrody rzeczowe, a dorośli pieniężne. Uroczystegowręczenia dyplomów i nagród,jak co roku dokonał Wójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek.



CMOLASTurniej MikołajkowyOldboys2 Grudnia na Hali WidowiskowoSportowej w Cmolasie odbyła się IIIEdycja Turnieju Mikołajkowegow Piłce Halowej Oldboys. Organizatorem Turnieju była drużyna KazikiKolbuszowa. O tytuł zwycięzcy walczyły drużyny: Strumyk Malawa, Sokół Kolbuszowa Dolna, KazikiKolbuszowa, Trotyl Zarębki i ZrywDzikowiec. W turnieju rozegrano 10meczy w systemie każdy z każdym.Ostatecznie z pucharem za zajęciepierwszego miejsca wyjechała drużyna Strumyk Malawa. Kolejne miejscazajęli zawodnicy Sokoła KolbuszowaDolna i Kaziki Kolbuszowa. Najlepszym strzelcem turnieju został MarekAntkiewicz (5 bramek) Strumyk Malawa. Za najlepszego bramkarzauznano Norberta Króla (Sokół Kolbuszowa Dolna), który w całym turnieju został pokonany tylko raz.Po zakończeniu zmagań piłkarskichprzyszedł czas na nagradzanie zwycięzców i pokonanych. Wszyscy zostali obdarowani przez św. Mikołaja.Nagrody dla zwycięzców wręczałEugeniusz Galek, Wójt gminy Cmolas. Gospodarz gminy gratulowałwszystkim uzyskanych wynikówi zaprosił na kolejny turniej Mikołajkowy. Uczestnicy turnieju bardzochwalili organizację i atmosferę turnieju. Życzliwa atmosfera dla działańsportowych na terenie gminy Cmolaspozwala sądzić, że takich turniejówna Hali Widowiskowo  Sportowejbędzie jeszcze więcej.

Panorama Gminy Cmolas

Wydawca:
Samorządowy Ośrodek

Kultury w Cmolasie, 36105
Cmolas Cmolas 212a,
tel/fax 17 28 37 295

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




