
TrzęsówkaXII Festiwal Teatrów
„Talent jest jak kawałek szlachetne
go, ale surowego metalu: dopiero pil
na praca go ozdobi i wartość mu
wielką nada”.
Tymi słowami Gospodarz Festiwa
lu Pan Krzysztof Wrona dyrektor Ze
społu Szkółw Trzęsówce rozpoczął
18 listopada 2012 r. XII Festiwal Te
atrów. Wśród przybyłych mieliśmy
okazje powitać: Eugeniusza Galka –
Wójta Gminy Cmolas, ks. prałata Ta
deusza Kuliga, ks. proboszcza Sta
nisława Majdę oraz ks. proboszcza
w Porębach Dymarskich Grzegorza
Siciaka, radnych powiatu kolbuszow
skiego oraz radnych Gminy Cmolas.
Wśród gości zaproszonych byli tak
że dyrektorzy szkół oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Cmolas. Te
goroczne występy młodych aktorów
oceniają Panie: Katarzyna Cesarz,

Agnieszka Bałchan oraz Barbara Po
łudniak.
Przez trzy kolejne niedziele począw
szy od 18 listopada na deskach sce
ny sali widowiskowosportowej
prezentują się zespoły teatralne z
Gminy Cmolas i nie tylko. Za nami
już dwie festiwalowe niedziele. 18
listopada na scenie zaprezentowały
się zespoły ze szkól podstawowych
w Porębach Dymarskich w przedsta
wieniu pt. „Królewna Śnieżka” ,
Ostrów Tuszowskich w przedstawie
niu pt. „Rzepka – wspólna praca się
opłaca” , Trzęsówki którzy zaprezen
towali się w spektaklu pt. „A ja coś
mam” oraz klasy V – VI Szkoły Pod
stawowej z Ostrów Tuszowskich w
przedstawieniu „Kopciuszek na we
soło”. 25 listopada zaprezentowały
się szkoły podstawowe z Jagodnika
z repertuarem „Żeby zdrowym być,
trzeba zdrowo żyć” , Ostrów Bara

nowskich w sztuce „Bal u króla Bal
tazara”, Hadykówki w spektaklu pt.
„W kurniku” i Trzęsówki w sztuce
„Cudowna lampa Aladyna”. Przed
nami jeszcze jedna niedziela z te
atrem. Już 2 grudnia o godzinie 16:15
w Zespole Szkół w Trzęsówce go
ścić będziemy zespoły gimnazjalne
z Cmolasu, Trzęsówki oraz zapro
szone zespoły teatralne z terenu po
wiatu kolbuszowskiego. W tym dniu
z racji przedświątecznego klimatu na
scenie wyjątkowo zobaczymy także
występ uczniów ze Szkoły Podsta
wowej w Cmolasie z przedstawie
niem „Przybieżeli anieli”. Poziom
prezentacji z roku na rok jest coraz
wyższy, a przed jurorami trudne za
danie oceny wszystkich występów.
13 stycznia 2013 roku podczas uro
czystej Gali XII Festiwal Teatrów
poznamy wyniki oraz zwycięzców
przeglądu.
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CMOLAS„MÓJ BOSKI ROZWÓD”W niedzielne popołudnie 4 listopada 2012 r. na nowej scenie wSamorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie gościliśmy Teatr im.Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ze spektaklem pt „Mój boskirozwód” w obsadzie Anna Demczuk. Reżyserem i scenografemsztuki jest Grzegorz Mrówczyński.Widzów zainteresowała wzruszająca i pełna optymizmu historiakobiety w średnim wieku, którąporzuca mąż, a córka wyprowadzasię do narzeczonego. Do wypełnienia pustki ma tylko psa i telefon. Na nowo musi znaleźć swojemiejsce na ziemi, odnaleźć sensżycia i szczęście. Po różnorodnychperypetiach osiąga cel.Do nastroju świętowania w tymdniu przyczyniło się także oficjal

ne otwarcie nowo przebudowanejsceny w sali widowiskowej wCmolasie, którego uroczyście dokonał Wójt Gminy Cmolas PanEugeniusz Galek.Przebudowa sceny w sali widowi

skowej Samorządowego OśrodkaKultury w Cmolasie dotyczyławyburzenia istniejącego słupa,dzięki czemu powstała scena nabrała nowych walorów estetycznych, a liczba miejsc siedzących tj.widzów z dobrą widocznościąsceny zwiększyła się z 80 osób na130 osób. Zakupiono kompletneokotarowanie sceny z napędemelektrycznym oraz zasłony dookien i drzwi znajdujących się wsali widowiskowej.Refundacja, poniesionych kosztówzwiązanych z zakupem okotarowania została rozpatrzona pozytywnie, natomiast na Przebudowękonstrukcji sceny jest na etapieoceny. Pozyskiwane środki w zakresie małych projektów w ramachdziałania 413 Wdrażanie lokalnychstrategii rozwoju objętego PROWna lata 20072013 pochodzą zUrzędu Marszałkowskiego.
NIWISKA
X Biesiada u Hupki
W sobotę 24 listopada w Gmin
nym Ośrodku Kultury i Bibliote
ki w Niwiskach po raz dziesiąty
odbyła się Biesiada u Hupki. Jak
co roku przybyło wielu miłośni
ków kultury ludowej.
Podczas imprezy zobaczyć moż
na było występy Zespołu śpiewa
czoobrzędowego „Jarzębina”,
Zespołu obrzędowego „Górniacy”,
koncert Kapeli ludowej Włady

sława Pogody. Swoje talenty ar
tystyczne zaprezentowała również
młodzież gimnazjalna z Niwisk
w inscenizacji "Wywiad z Hup
ką". Podczas trwania imprezy
można było również zakosztować
swojskiego jadła, które przygoto
wało Koło Gospodyń Wiejskich z
Niwisk. Wśród licznych atrakcji
tego wieczoru nie zabrakło rów
nież Zespołu ludowego „Cmola
sianie”, który jak zwykle został
obdarowany gromkimi brawami

za melodyjny śpiew oraz widowi
sko obrzędowe pt. „Wróżby An
drzejkowe”.



KIERMASZ KSIĄŻEK W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie
zaprasza na
Świąteczny Kiermasz Książek
OD 22 LISTOPADA DO 18 GRUDNIA 2012 r.
W ofercie :
BAJKI Z PUZZLAMI, KSIĄŻECZKI GRAJĄCE, BAJKI I BAŚNIE
KSIĄŻECZKI EDUKACYJNE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ATRAKCYJNA OFERTA I NISKIE CENY
KSIĄŻKA TO DOBRY ŚWIĄTECZNY PREZENT.

CMOLAS„WESELE CMOLASKIE”
Wkrótce obejrzymy film pt. „Wesele
cmolaskie”, bowiem 20 październi
ka w kolbuszowskim Skansenie,
Zespół Ludowy Cmolasianie
uczestniczył w nagraniu filmu wg.
scenariusza Pani Marii Rzeszutek 
kierowniczki zespołu. Pod facho
wym okiem Pana Jerzego Dyni,
Członkowie Zespołu w składzie: Jo
anna Baracz, Maria Gul, Józefa
Chmielowiec, Helena Dziuba, Wła
dysław Dziuba, Leonard Fryc, Wła
dysław Halat, Teresa Jadach,
Krystyna Łagoda, Krzysztof Mar
szałek, Maria Rzeszutek, Julian
Wilk, Maria Wilk, Karol Zientek
oraz gościnnie Bronisława Kosio
rowska, Krystyna Szczepanek, Ka
rolina Maciąg i Mateusz

Chmielo
wiec, od
grywali
niełatwe
role filmo
we.
Zareje
strowane
obrazy do
tyczą
dawnych
zwyczajów
związa
nych z za
mążpójściem. Dzięki filmowi
zobaczymy dawne obrzędy weselne
takie jak: wykupywanie panny mło
dej, błogosławieństwo, przemarsz
orszaku weselnego z marszałkiem i
rózgą, witanie chlebem i solą, zacze
piny, krojenie kołacza. Wszystkim

tym obrzędom towarzyszyła biesia
da, tradycyjne śpiewy, tańce, a także
tradycyjna muzyka w wykonaniu
kapeli pod kierownictwem Pana
Jarka Mazura.



CMOLASGIMNAZJALISTA NA 5
W Zespole Szkół w Cmolasie rusza
właśnie projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społeczne
go pn. „Gimnazjalista na 5 w Publicz
nym Gimnazjum w Cmolasie”, w
zakresie wyrównywania szans edu
kacyjnych uczniów z grup o utrud
nionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
Dzięki staraniom dyrektora p. Józefa
Babiarza została pozyskana kwota do
finansowania ponad 155 tyś. zł, głów
nie na dodatkowe zajęcia dla uczniów.
Projekt, jak już sama nazwa wskazu
je skierowany do młodzieży Publicz
nego Gimnazjum im. ks. Wojciecha
Borowiusza w Cmolasie realizowa
ny jest w okresie od listopada 2012
do czerwca 2013 roku i zakłada ob
jęcie bezpośrednim wsparciem 165
osób, w tym 76 uczennic i 89 uczniów.
Celem głównym jest podniesienie ja
kości kształcenia i oferty edukacyjnej
dla uczniów poprzez realizację zajęć
edukacyjnych. Cele szczegółowe pro
jektu:
rozwój zainteresowań i wiedzy po
przez realizację zajęćw kołach zain
teresowań;
poprawa wiedzy i umiejętności po
przez zajęcia dydaktyczno – wyrów
nawcze;
nabycie wiedzy nt. rynku pracy, pre
dyspozycji zawodowych i umiejętno
ści poruszania się po rynku pracy;
wzrost zdolności do funkcjonowania
w środowisku szkolnym dzięki po
szerzeniu oferty psychologiczno – pe

dagogicznej;
wzrost wykorzystania narzędzi ICT.
Udział w projekcie jest bezpłatny, a
rekrutacja przeprowadzona zostanie
zgodnie z Regulaminem, który okre
śla również zasady uczestnictwa w
projekcie. Zajęcia dydaktyczne odby
wać się będą począwszy od grudnia
2012 r. do 30 czerwca 2013 roku
z przerwą feryjną, poza godzinami
lekcyjnymi.
Zakres realizacji projektu obejmuje:
1. wdrożenie edukacyjnej platformy
elearningowej dla uczniów;
2. przeprowadzenie następujących
bloków zajęć:
blok dodatkowych zajęć pozalekcyj
nych – koła zainteresowań i praca
z uczniem zdolnym: z języka angiel
skiego, informatyki, matematyki i ję
zyka polskiego, wszystkie w formie
zajęć stacjonarnych i elearningowych,
blok dodatkowych zajęć dydaktycz
no – wyrównawczych: z języka an
gielskiego, matematyki, języka
polskiego, geografii, chemii, biologii
i fizyki (skierowanych do uczniów
z najniższymi wynikami, uczniów z

dysleksją, dysortografią, dysgrafią,
dyskalkulią, uczniów z orzeczeniem
o kształceniu specjalnym);
blok zajęć pedagogiczno – psycholo
gicznych z kreowania osobowości;
blok zajęć edukacyjnych z orientacji
zawodowej dla uczniów klas III.
Oferowane w ramach projektu zaję
cia są niezaprzeczalnie szansą na lep
szy start dla uczniów naszej szkoły.
Mają za zadanie przede wszystkim
rozwijać ich liczne talenty, przygoto
waćmłodzież do jak najlepszego zda
nia egzaminu gimnazjalnego oraz
umożliwienie uczniom osiągnięcia
lepszych wyników w nauce. Poprzez
organizowanie zajęćmetodami akty
wizującymi z wykorzystaniem tech
nik multimedialnych uczestnicy
projektu mogą doskonalić umiejętno
ści kluczowe z różnych dziedzin.
Dodatkowe informacje nt. projektu
można uzyskaćw biurze:
Zespół Szkółw Cmolasie
Cmolas 269, 36105
Tel/fax: (17) 2837708

CmolasLiga kadetekW sobotnie przedpołudnia 17 i 24listopada na Hali WidowiskowoSportowej w Cmolasie odbyły sięmecze Podkarpackiej Ligi Kadetekw siatkówce. 17 Listopada w spotkaniach ligowych wystąpiły drużyny Stali Nowa Dęba, StaliMielec oraz drużyny KKS Kolbu

szowianka I i II. Natomiast 24 listopada na hali gościłyzawodniczki: „Wisłoki” Dębica,„Tęczy” Żołynia, KKS Kolbuszowianka I oraz KKS Kolbuszowianka II. Mecze rozgrywane były woparciu o przepisy PZPS oraz sędziowane przez sędziów oddelegowanych przez Podkarpacki ZwiązekPiłki Siatkowej z Rzeszowa. Zawodniczki poszczególnych drużyn
walczą o awans do ogólnopolskiejLigi Kadetek w siatkówce.



CMOLAS
I Edycja Gminnej Ligi Halo
wej w Futsalu o Puchar
Wójta Gminy Cmolas
W dniu 9 grudnia o godzinie 14.00
rozpocznie się I Edycja Gminnej
Ligi Halowej w Futsalu o Puchar
Wójta Gminy Cmolas w turnieju
wezmą udział następujące drużyny:
1. TEMPO Cmolas drużyna I i II
seniorów i drużyna III juniorów
starszych, 2. OSTROVIA Ostrowy
Baranowskie drużyna I i II, 3. CE
RAMIKA Hadykówka drużyna I i
II, 4. VIGOR Trzęsówka drużyna I
i II, 5. UNITAS Poręby Dymarskie
drużyna I i II, 6. FLORIAN Ostro
wy Tuszowskie drużyna I
Turniej rozegrany zostanie w syste
mie 2 x 20 minut + 10 minut prze
rwy. Kolejnymi terminami są: 16
grudnia, 6, 13, 20 i 27 stycznia
2013r. Serdecznie zapraszamy
wszystkich kibiców piłki nożnej.
Terminarz rozgrywek obok:
CMOLAS
IV Turniej Halowej Piłki
Nożnej Oldboys
W sobotnie popołudnie 10 listopa
da 2012r. na hali widowiskowo
sportowej odbył się IV Turniej Ha
lowej Piłki Nożnej Oldboys z
okazji Święta Odzyskania Niepod
ległości o Puchar Kierownika
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Kolbuszowej. Na parkiecie wystą
piły drużyny Oldboys z: Mielca,
Zarębek „Trotyl” , Nowojaworow
ska (Ukraina) i drużyna organizato
rów turnieju Oldboys Kaziki z
Kolbuszowej. Na boisku rywalizo
wały drużyny (5 zawodników +
bramkarz) grając 25 minutowe me
cze, każdy z każdym. Zwycięzcą
Turnieju okazała się drużyna Old
boys Nowojaworowsk, która wy
grała wszystkie swoje mecze. O
godzinie 16.00 odbył się turniej
rzutów karnych dla dzieci zgroma
dzonych na trybunach hali sporto
wej. Najmłodsi wykazali się
sporymi umiejętnościami, niejed
nokrotnie pokonując bramkarzy
drużyn uczestniczących w turnieju.



Przedstawione w uchwałach stawki podatku są najniższymi w powiecie kolbuszowskim.



KolbuszowaSukces Gminy Cmolas naLokalnych Targach Turystyki "Szlakami Lasowiaków"14 października, na kolbuszowskimrynku, odbyła się impreza targowapn. Lokalne Targi Turystyki "Szlakami Lasowiaków". Organizowanaw ramach projektu współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Siedlisko” z Lokalną GrupąDziałania LASOVIA impreza, miałana celu prezentację potencjału kulturalno turystycznego 7 gmin z regionu Lasowiaków – z powiatukolbuszowskiego i ropczyckosędziszowskiego. Barwne, bogatew dzieła lokalnych artystów orazsmakołyki kulinarne stoiska, przygotowane zostały przez Koła GospodyńWiejskich z gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska, MajdanKrólewski, Ostrów, Raniżów. Udziałw targach wzięły również zespołyśpiewacze reprezentujące poszczególne gminy.W czasie trwania targów odbywały

się konkursy :1/ KonkursLasowiackichSiedliskowych Smaków –konkurs kulinarny –„Jesienne jadło regionalne na bazieziemniakai kapusty”,2/ KonkursRękodziełai RzemiosłaLasowiackiego,3/ Konkurs Muzyki Etnicznej na LasowiackąNutę.Przygotowana przez reprezentantówz gminy Cmolas prezentacja, zostałabardzo wysoko oceniona przez jurykonkursowe. W Konkursie Rękodzieła i Rzemiosła LasowiackiegoKoło Gospodyń Wiejskich z Cmolasu zdobyło 1 miejsce. W KonkursieMuzyki Etnicznej na LasowiackąNutę Zespół Ludowy „Cmolasienie”

zdobył również 1 miejsce. W Konkursie Lasowiackich SiedliskowychSmaków miejsce 2 zdobyło KołoGospodyń Wiejskich „Lesianki”z Ostrów Baranowskich.Laureatom serdecznie gratulujemy,dziękując jednocześnie wszystkimosobom, które reprezentowały gminęCmolas na tej imprezie doskonale jąpromując. A.Z



CMOLASLITERATURA I DZIECI „Krajobrazy”W dniu 29.10.2012 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasieodbył się etap gminny konkursu „LITERATURA I DZIECI „Krajobrazy”. Konkurs ma na celu popularyzacjęliteratury dziecięcej, inspirowanie doposzukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, rozwijanie wyobraźni i spontaniczności,promocja dokonań artystycznych dzieci, a także konfrontacja warsztatu instruktorapedagoga. Skierowany jestdo uczniów szkół podstawowych. Wramach prezentacji konkursowejuczestnicy mogą zaprezentować jeden utwór wybranego autora w formie recytacji, inscenizacji, piosenkilub prac plastycznych.Do gminnego etapu konkursu zgłoszone zostały prezentacje ze SzkołyPodstawowej w Cmolasie, Hadykówce, Ostrowach Baranowskich oraz wPorębach Dymarskich. W sumie zgłoszonych zostało 31 uczestników. Wtym w kategorii kl. IIII:  7 prezentacji recytatorskich  5 prezentacji piosenki  10 prac plastycznych oraz wkategorii IVVI:  15 prezentacji recytatorskich  4 prezentacje piosenki 10 prace plastyczne.Jury w składzie: Przewodnicząca –Barbara Żarkowska – Polonista, Redaktor Tygodnika regionalnego KORSO oraz Urszula Ślęzak i JakubAugustyn – Instruktorzy Samorządo

wego Ośrodka Kultury w Cmolasie,dokonało oceny i przyznało następujące nagrody:Kategoria klas IIIIrecytacja:I miejsce – Jakub Parys, SP w Ostrowach Baran.,II miejsce – Patrycja Karkut – SP wHadykówce,III miejsce – Przemysław Magda  SPw Cmolasiepiosenka:I miejsce – Oliwia Urban – SP w CmolasieII miejsce – Marta Posłuszna – SP wHadykówceKategoria klas IVVIrecytacja:I miejsce – Krzysztof Magda  SP wCmolasieII miejsce – Justyna Magda  SP w

CmolasieIII miesce  Monika Dziedzic SP wPorębach Dym.III miejsce – PawełKosiorowski SPw Hadykówcepiosenka:I miejsce – Natalia Urban  SP wCmolasieWszystkie dzieci otrzymały dyplomyoraz drobne upominki, a zwycięzcyzakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursu, który odbył się 8 listopada w MGOKSiR w SokołowieMłp. Tam przesłuchania trwały kilkagodzin, ale warto było posłuchać i popatrzeć na utalentowane i świetnieprzygotowane do występu dzieci. Poprzesłuchaniach rejonowych w Sokołowie Młp. do finału wojewódzkiegozakwalifikowała się aż połowa typowanych w gminnych eliminacjachdzieci.3 i 4 grudnia w finale wojewódzkimw WDK w Rzeszowie zaprezentująswoje talenty:Kategoria IIIIpiosenkaOliwia Urban SP CmolasKategoria IVVIrecytacjaKrzysztofa Magdy SP CmolasJustyna Magda SP CmolasMonika Dziedzic SP Poręby DymarskieUroczysta Gala Laureatów połączona z wernisażem wystawy prac plastycznych odbędzie się 12 grudnia2012 r. w WDK w Rzeszowie.



OSTROWY BARANOWSKIEIX Gminny Festiwalu MuzykówCałą salę Wiejskiego Centrum Kultury wypełnili miłośnicy muzykipodczas IX Gminnego FestiwaluMuzyków, który odbył się 11 listopada. Organizatorem Festiwalu jakco roku była Szkoła Podstawowa wOstrowach Baranowskich. Głównąideą przewodnią festiwalu było budzenie w uczniach potrzeby wyrażania siebie i wyrażania muzyki.Słuchanie muzyki kształci wrażliwość, a umiejętność gry na instrumencie wzbogaca możliwościdzielenia się tym, co trudno ująć wsłowa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 31 uczniów z terenu Gminy Cmolas gdzieprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych:prezentacje klas 0IIIprezentacje w kategorii klas IVVIprezentacje w kategorii klas gimnazjalnychPo długich obradach Jury w składzie: Przewodniczący Tomasz Wilknauczyciel muzyki i geografii w ZSw Cmolasie, Anna Dręga animatorkultury, wolontariuszka z Mielcaoraz Agata Maciąg skrzypaczka,laureatka Festiwalu Muzyków,związana z licznymi ZespołamiLudowymi postanowiło przyznaćnastępujące nagrody:W kategorii soliści klas 0III:I miejsce zdobył Maksymilian Ko

siorowski SP Cmolas, natomiast II iIII miejsce jury nie przyznało w tejkategorii.W kategorii soliści klas IVVII miejsce – Daria Posłuszna ZS wTrzęsówceII miejsce – Sylwia Maziarz z SP wOstrowach TuszowskichIII miejsce – Seweryn KosiorowskiSP w CmolasieWyróżnienie – Daria Posłuszna ZSw TrzęsówceWyróżnienie – Natalia Jadach SP wCmolasWyróżnienie – Agata Serafin SP wCmolasieW kategorii Zespoły klas IVVI igimnazjumI miejsce – Zespół „ALLEGRO”SP w HadykówceII miejsce – Zespół „ Kamerton” ZS

w TrzęsówceIII miejsce – Zespół „FLekstet” ZSw TrzęsówceW kategorii soliści klas gimnazjum:
Wyróżnienie – Agnieszka Róg PGw CmolasieGrand Prix IX Gminnego FestiwaluMuzyków w Ostrowach Baranowskich 2012 zdobył Filip Kosiorowski SP w Cmolasie.Festiwal Muzyków w OstrowachBaranowskich od lat cieszy się popularnością, a duża w tym zasługaorganizatorów. Różnorodność stylów muzycznych, pozytywna energia przekazywana przez artystówwprawiły przybyłych gości wprzyjemną, ciepłą atmosferę.Wszystkim zwycięzcom gratulujemy



Poręby Dymarskie„PROJEKTOR” w naszejszkole22 listopada br. w murach naszejszkoły gościliśmy grupę studentów Politechniki Rzeszowskiej,którzy przeprowadzili z uczniamiklas IIIVI zajęcia chemiczne i fizyczne.Podczas zajęć chemicznych dowiedzieliśmy się z czego składasię powietrze, wykonywaliśmyżelki, kisiel oraz smoka z popiołu,ugniataliśmy „czarodziejskie ciasto”, a także dowiedzieliśmy się,jak oddzielić pieprz od cukru pudru.Zajęcia z fizyki były równie ciekawe. Nadmuchiwaliśmy balony,które znajdowały się w plastikowej butelce, przebijaliśmy nadmuchany balon wykałaczkami tak,aby nie pękł. Nie wszystkim się toudało. Bardzo interesujące byłydoświadczenia z modelem małejelektrowni oraz z kulami plazmowymi, które wytwarzały pięknewidoki. Byliśmy też świadkamistartu „samego korpusu rakiety”, ana zewnątrz klasy wypuściliśmy

nasz nadmuchany balon. Przeprowadzaliśmy również ćwiczenia zlaserem. Na zakończenie zajęćwolontariusze udowodnili nam, żejeże żyją w wodzie oraz, że niemożna rozerwać książki, która maw środku poprzekładane kartki.Były to bardzo interesujące i pouczające zajęcia. Studenci udowodnili nam, że doświadczeniachemiczne można prowadzić rów

nież w domu, a przedmioty ścisłemogą pasjonować.Zainteresowanych studenci zaprosili na stronę internetową Politechniki Rzeszowskiej do zakładki„politechnika dziecięca”. Znajdująsię tam przepisy na różne ciekawedoświadczenia, które można samemu wykonaćw domu.
W.S.
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CMOLAS
Dyplom Państwowej Inspekcji
Pracy dla OWiR Cmolas.
W dniu 14 listopada 2012 r. w
siedzibie Okręgowej Inspekcji
Pracy w Rzeszowie odbyło się
uroczyste podsumowanie dzia
łalności prewencyjnej oraz kon
kursów prowadzonych przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w
Rzeszowie w 2012 r. Wśród na
grodzonych znalazł się Ośrodek
Wypoczynku i Rekreacji w
Cmolasie, który pomyślnie
uczestniczył w programie pre
wencyjnym „Bezpieczeństwo
pracy w małych zakładach”. Ce
lem programu było zaangażowa
nie pracodawców do

samokontroli w zakresie prze
strzegania przepisów prawa pra
cy i spełniania wymogów z
zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy, oraz współpraca z praco
dawcami w zakresie poprawy
warunków pracy.
Dyplom dla OWiR Cmolas sta

nowi wyróżnienie za podjęte
działania zmierzające do popra
wy poziomu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w zakładzie
pracy.
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji
w Cmolasie jest jednym z 43 wy
różnionych i nagrodzonych pra
codawców z terenu
województwa podkarpackiego,
któremu udało się zdobyć „Dy plom PIP”.



Poręby Dymarskie 27.10.2012 r.






