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CMOLASAkademia Przedszkolakaw CmolasieWywiad Pani red. Urszuli Ślęzak z Panią Haliną Rozmus  Kosiorowską,Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas na temat Niepublicznego Punktu Przedszkolnego„Akademia Przedszkolaka” w Cmolasie.
Jaki były etapy tworzenia „Akademii Przedszkolaka” w Cmolasiew SRGC, jakie były pierwsze krokitworzenia tego punktu przedszkolnego, jak to wyglądało?Decyzja o utworzeniu punktu przedszkolnego została podjęta w 2008r.,kiedy to Stowarzyszenie złożyłopierwszy wniosek o dofinansowaniena utworzenie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego z funduszy unijnych i tak przez 4 lata staraliśmy siępozyskać fundusze unijne na ten cel,aż do 2013r. kiedy to decyzja zostałapodjęta przez członków Stowarzyszenia. Pozyskaliśmy tylko cześć fun

duszy unijnych na remonti wyposażenie sali. Decyzje przyspieszył również fakt, iż wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek pozyskałfundusze unijne na termomodernizację obiektu szkolnego. Cały budynek zarówno szkoły jaki stowarzyszenia został ocieplony,wymieniono okna na nowe. Z dwóch

sal Gminnego Centrum Informacjiutworzono punkt przedszkolny. Sala zabaw wraz z łazienką o powierzchni 70 m² została odnowiona,zakupiono nowe meble oraz zabawki. Sala podzielona jest na dwie części: jedną przeznaczoną do zabawyoraz drugą ze stolikami i krzesełkami do prac manualnych. Wraz z salą została wyremontowana łazienka,w której do dyspozycji dzieci są dwietoalety, brodzik z prysznicem, 3 umywalki. Wszystko dostosowane dodzieci w wieku przedszkolnym, spełnia wszystkie wymagania higienicznosanitarne oraz ochronyprzeciwpożarowej. Sala przystosowana jest do grupy od 25 do 30 dzieci. Od września 2013 do marca 2014roku powstanie przy Stowarzyszeniu plac zabaw, już ruszyły pierwszeprace. Do czasu zakończenia budowy dzieci korzystać będą z placu zabaw Ośrodka Wypoczynku i Rekreacjiw Cmolasie.



Z tego co wiem odbyły się zajęciaadaptacyjne, na czym one polegały,jaki był cel tych zajęć? Proszę powiedzieć parę słów jak to wyglądało?W sierpniu zorganizowane zostaływ Akademii Przedszkolaka 3 spotkania adaptacyjne dla dzieci i rodziców. Zajęcia trwały dwie godzinydziennie ich celem było zapoznanierodziców i dzieci z nowym miejscem,kadrą zatrudnionąw punkcie przedszkolnym. Zajęcia prowadzone były wspólnie dla dzieci i rodziców wformie zabaw ruchowych i plastycznych. Organizacja zajęć na pewnoułatwiła znacznie adaptację dzieci wnaszej placówce.
Ile dzieci zostało przyjętych i czy sąjeszcze wolne miejsca?Do punktu przyjęto 23 dzieci w wieku 34 lat z Gminy Cmolas, jest jeszcze kilka wolnych miejsc wszystkich

zainteresowanych zapraszamy do naszej placówki od 6:30 do 16:30 odponiedziałku do piątku.Co na dzień dzisiejszy znajduje sięw ofercie przedszkola? Co może zaoferowaćAkademia Przedszkolakadzieciom tutaj uczęszczającym ?Wrzesień jest miesiącem adaptacyjnym dla dzieci w naszym punkcieprzedszkolnym. Od października rozpoczynamy prowadzenie zajęć dodatkowych tj. języka angielskiego,rytmiki, religii, zajęcia logopedyczne. Będziemy również organizowaćstałe imprezy tj.: pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, dzień babci idziadka, dzień mamy i taty, dzieńdziecka itp.
I ile osób sprawuje opiekę na dziećmi?W Akademii Przedszkolaka zatrudnione są 4 osoby: dyrektor ds. peda

gogicznych, który sprawuje nie tylkoopiekę nad dziećmi jak również czuwa nad prawidłową realizacją programu nauczania i organizacją punktuprzedszkolnego, drugi nauczycielprzedszkolny i dwie panie zatrudnione jako pomoc nauczyciela. Punktem jak i całym Stowarzyszeniemzarządza Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.
Na zakończenie chciałabym zapytać czym się jeszcze zajmuje Stowarzyszenie oprócz prowadzania PunktuPrzedszkolnego? Jakie jeszcze innezadania realizuje?Stowarzyszenie Rozwoju GminyCmolas prowadzi nie tylko PunktPrzedszkolny, ale realizuje dwaprojekty finansowane ze środkówUnii Europejskiej na kwotę 400tys. złotych. Stowarzyszenie prowadzi szkołę dla dorosłychTechnik BHP. Zajęcia w ramachTechnika BHP odbywają się w soboty i niedziele w Stowarzyszeniupo 8 godzin i prowadzone są dlagrupy 30 osobowej do końca października 2014 roku. Drugi projektfinansowany ze środków unijny toszkolenia komputerowe ECDLStart dla 60 osób mieszkańcówpowiatu kolbuszowskiego i mieleckiego, które prowadzone będądo 30 czerwca 2014r. Kolejna rekrutacja na kurs komputerowyECDL Start odbędzie się w grudniu 2013r. Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu36105 Cmolas 269 A.

Komunikat
Urząd Gminy w Cmolasie informuje, że za odśnieżanie dróg powiatowych na terenieGminy Cmolas w sezonie zimowym 2013/2014 odpowiedzialnym będzie StarostwoPowiatowe w Kolbuszowej tel. (17) 2275880 oraz Zarząd Dróg Powiatowychw Kolbuszowej tel. (17) 7445740.Ewentualne uwagi odnośnie odśnieżania dróg powiatowych prosimy zgłaszać podpodane numery telefonów.

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



GMINA CMOLASNajważniejsze projekty realizowane w roku 2013w Gminie Cmolas
1. Na projekt pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemuzaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Cmolas i Majdan Królewski” został przeprowadzonyprzetarg, w którym został wybrany wykonawca robót na zadanie realizowane na tereniegminy Cmolas. Na zadanie realizowane na terenie gminy MajdanKrólewski przetarg został unieważniony, gdyż zaoferowana cenaznacznie przewyższała kwotę jakągmina Majdan Królewski przeznaczyła na realizację tego zadania.Ponowny przetarg na realizację zadania na terenie gminy MajdanKrólewski został ogłoszony wewrześniu 2013r.W skład projektu na terenie gminy Cmolas wchodzą następującezadania: budowa przepompowni wodyi zbiorników wyrównawczych w Jagodniku budowa sieci wodociągowej Poręby Dymarskie – Micki remont przepompowni wodyw Cmolasie i Hadykówcew/w zadania planowane są dorealizacji w 2013r. remont sieci wodociągowejw Cmolasie od ujęcia wody do dro

gi krajowej Nr 9 remont sieci wodociągowej w HadykówceW ramach tych remontów zostanąwymienione przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych,Zadania te zostały zaplanowane dorealizacji w 2014r.W dniu 3.09.2013r. został przekazany wykonawcy, plac budowyi we wrześniu zostały rozpoczęteprace przy budowie przepompowni wody i zbiorników wyrównawczych w Jagodniku. Wykonanieprzepompowni wody w Jagodnikuoraz remont przepompowni wodyw Cmolasie i Hadykówce zwiększy ciśnienie wody w sieci dlamiejscowości Hadykówka, Ostrowy Tuszowskie i Ostrowy Baranowskie w szczytowych godzinach

jej rozbioru, a wymiana przyłączywodociągowych w Cmolasie i Hadykówce przyczyni się do zmniejszenia ilości awarii sieci i ubytkówwody, które występują na nieszczelnych przyłączach wodociągowych.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej realizowana jest w ramach projektu„Termomodernizacja budynkówmienia komunalnego w gminieCmolas”W ramach tego projektu zostaływykonane następujące zadania: dach i docieplenie ścian na budynku Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie docieplenie ścian i stropuw Szkole Podstawowej w HadykówceW końcowej fazie są prace na zadaniach: docieplenie ścian i stropu budynków Zespołu Szkół w Cmolasie docieplenie ścian i stropu budynków Zespołu Szkół w TrzęsówceW miesiącu wrześniu zostały rozpoczęte prace na zadaniu: budowa dachu i docieplenie ścianoraz wymiana stolarki okiennejw budynku Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowach Tuszowskich– (budynek po starej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowejw Ostrowach Tuszowskich).Zakończenie całości zadania pla



nowane jest na 31.10.2013r. Wartość całości projektu wynosi1.201.090 zł. Otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 781.879 zł.
3. W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzezmodernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas” realizowanesą następujące zadania:W roku 2013 zaplanowano do wykonania: remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cmolasie budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przedszkola w Cmolasie remont ogrodzenia i chodnikóww Zespole Szkół w Trzęsówce remont boiska przy Zespole Szkółw Cmolasie

W roku 2014 zaplanowano do wykonania: zakup 8 szt. tablic multimedialnych dla szkół wykonanie instalacji fotowoltaicznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowejw Zespole Szkół w Cmolasie remont boiska do piłki ręczneji boiska do koszykówki w Zespole Szkół w Cmolasie.Do chwili obecnej wykonany został remont sali gimnastycznejw Zespole Szkół w Cmolasie orazpodjazd dla niepełnosprawnychprzy przedszkolu w Cmolasie.Prowadzone są prace przy remoncie boiska przy Zespole Szkółw Cmolasie oraz chodnikówi ogrodzenia przy Zespole Szkółw Trzęsówce. Dokończenie tychzadań planowane jest na koniecpaździernika 2013r. Zakończenie

całości projektu zaplanowane jestna sierpień 2014r.Poprzez zrealizowanie wszystkichzadań w ramach projektu zostanąodnowione i unowocześnioneobiekty infrastruktury edukacyjnejna terenie gminy oraz poprawionaestetyka obiektów szkolnych. Zamontowanie ogniw fotowoltaicznych przyczyni się do obniżeniakosztów funkcjonowania tychobiektów.Całość realizacji projektu wynosi970.445 zł. Dofinansowaniez Urzędu Marszałkowskiego wynosi 710.297 zł.Eugeniusz GalekWójt Gminy Cmolas

GMINA CMOLASRealizacja zadań z zakresuprzebudowy dróg na terenie gminy Cmolas
Od początku roku do 26 września2013r. na terenie gminy Cmolas zostały zrealizowane następujące zadania:
1.Odbudowa drogi gminnej (księżej) Cmolas  DąbrówkaW ramach tego zadania został wykonany odcinek drogi o długości2.900mb z jezdniąo nawierzchni tłuczniowej. Ogólna wartość zadania 325.215 zł.Dofinansowanie ze środków Wojewody 180.000 zł.
2.Przebudowa drogi za torami orazremont drogi gminnej Hadykówka– Pogorzałki  CmolasW ramach tego zadania wykonanazostała droga na osiedlu za toramio długości 460mb wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem po jednej stronie drogi na długości 300mboraz zostały zlikwidowane przełomy na drodze gminnej Hadykówka – Pogorzałki – Cmolas i położona

nowa warstwa ścieralna na długości 1.035mb.Całkowita wartość zadania wynosi 398.172 zł.Dofinansowanie ze środków Narodowego Programu PrzebudowyDróg Lokalnych wynosi 191.508 zł.
3.Modernizacja dróg dojazdowychdo gruntów rolnych w PorębachDymarskich i TrzęsówceW ramach tego zadania wykonanorowy przydrożne i zjazdy z drogiw Porębach Dymarskich – Zakarcz

mie na długości drogi 1.100mb oraznawierzchnię tłuczniową na drodzew Trzęsówce od Szkoły do przysiółka Górka na długości 900mb.Wartość ogólna zadania wynosi73.540 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony GruntówRolnych wynosi 55.000 zł.
4.Remont dróg Hadykówka – Kasiczówka oraz Jagodnik – Górka iremont cząstkowy dróg o nawierzchni żwirowejW ramach tego zadania została wy



Poręby Dymarskie
Projekty w Szkole Podstawowej w Porębach DymarskichUczniowie Szkoły Podstawowejw Porębach Dymarskich uczestniczyli w dwóch projektach edukacyjnych zorganizowanych przezFundację Rozwoju Wolontariatu.Pierwszy projekt „ W banku,w sejfie czy w skarpecie – jakbezpiecznie zarządzać finansami”miał tematykę ekonomiczną skierowaną głównie na zagadnieniadotyczące finansów i giełdy. Poprzez zabawy w różnej formie np.piosenki, rysunki, gry, zabawy ruchowe dzieci zdobywały wiedzęna temat bankowości w dostępnydla nich sposób.

Drugi projekt „ Śladami wielkiejstopy” miał na celu zapoznaniedzieci z tradycjamii zwyczajami plemion Indiańskich. Nie zabrakło również za

baw integracyjnych , ruchowychoraz takich, gdzie dzieci wykorzystywały swoją kreatywność.

konana nawierzchnia tłuczniowana drodze Hadykówka – Kasiczówka na długości 622mb, nawierzchnia tłuczniowa na drodze Jagodnik– Górka na długości 1.020mb. Ponadto zostało dowiezione 459 tonkruszywa łamanego na cząstkowyremont dróg gminnych. Ogólnawartość robót wynosi 106.969 zł.
5.Remont masą bitumiczną drogigminnej w Ostrowach BaranowskichW ramach tego zadania wykonanonawierzchnię bitumiczną na odcinku 170mb na drodze w OstrowachBaranowskich od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Poręby.Ogólna wartość zadania wynosi44.042 zł.
6.Budowa chodnika dla pieszychprzy drodze powiatowej w TrzęsówceW ramach tego zadania na odcinku o długości 764mb od Placu wkierunku Jagodnika została wykonana kanalizacja deszczowa, zasypany rów przydrożny, ustawionykrawężnik drogowy oraz przygotowany teren pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Ogólnawartość robót wynosi 175.728 zł.
7.Budowa chodnika przy drodze

powiatowej w CmolasieW ramach tego zadania został wykonany chodnik o szerokości 2m idługości 601mb od osiedla w Cmolasie w kierunku Trzęsówki. Ogólna wartość zadania wynosi 134.894zł.
8.Przebudowa dróg powiatowychna terenie gminy CmolasWspólnie z Powiatem Kolbuszowskim zostały przebudowane następujące odcinki dróg powiatowych:1.Droga powiatowa w OstrowachBaranowskich o długości 4.250mb,na której została położona nowanawierzchnia asfaltowa.

Ogólna wartość robót 1.062.442 zł.Dofinansowanie z budżetu Wojewody 800.000 zł., z budżetu gminy Cmolas 140.000 zł. i budżetuStarostwa 122.442 zł.2. Droga powiatowa Poręby Dymarskie – Mechowiec – odcinek odługości 582mb.Aktualnie położona jest nawierzchnia asfaltowa i roboty są w końcowej fazie.Ogólna wartość zadania 139.785zł., która została sfinansowana wcałości z budżetu gminy Cmolas.
Opracował:
Jan Fryc



RzeszówPromocja kulturalnego dziedzictwa – V Edycja TargówLokalnych Grup Działaniaz terenu Województwa Podkarpackiego
1 września br. Lokalna Grupa Dzia
łania LASOVIA wzięła udział w V
Edycji Targów Lokalnych Grup
Działania z terenu Województwa
Podkarpackiego. Targi zorganizo
wane przez Samorząd Wojewódz
twa Podkarpackiego odbyły się w
centralnym miejscu Rzeszowa  na
ulicy 3 maja. W tegorocznych tar
gach zaprezentowało się 23 grupy
spośród 31 działających na Podkar
paciu. Udział w imprezie był do
skonałą okazją do promocji
dziedzictwa kulturowego, rękodzie
ła oraz walorów kulinarnych na
szego regionu.
Lokalna Grupa Działania LASO
VIA wystąpiła z liczną grupą twór

ców oraz artystów prezentujących
bogactwo i różnorodność kultury
obszaru LASOVI, wśród nich byli:
Pan Krzysztof Magda z Ostrów Ba
ranowskich – rzeźba w drewnie,
Pan Jan Bańka z Cmolasu – kowal
stwo artystyczne, Pan Zygmunt
Kwaśnik z Trześni rzeźba w drew
nie, Panie z Grupy plastycznej ART

– PASSION działającej przy Samo
rządowym Ośrodku Kultury w Cmo
lasie: Bronisława Prokopiec,
Kazimiera Zagroba, Patrycja Ko

siorowska, Katarzyna Wilk, Bar
bara Kopeć, Maria Wilk, Maria
Serafin, Bogusława Bąk, Małgo

rzata Starzec.
Na naszym stoisku nie zabrakło

również kulinarnych, tradycyjnych
specjałów, przygotowanych przez
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Kosów.
Oprawę muzyczną stoiska oraz wy
stęp na scenie podczas konkursu
muzycznego zapewnił Zespół Lu
dowy „Cmolasianie.”
W czasie tegorocznych targów
członkowie Lokalnych Grup Dzia
łania uczestniczyli w dwóch kon
kursach: na najlepsze stoisko oraz
najciekawszy występ w ramach
koncertu „Nasza muzyka
i śpiewanie”. Stoisko LGD jak

również występ Zespołu Ludowe
go „Cmolasianie” zostały wyróż
nione przez jury konkursowe.
Składamy serdeczne podziękowa
nia dla rękodzielników, Pań z Gru
py plastycznej ART – PASSION,
Kołu Gospodyń Wiejskich z Ko
sów oraz Zespołowi Ludowemu
„Cmolasianie”, za wstęp oraz
uświetnienie stoiska LGD LASO
VIA.

/A.Zaskalska/



CMOLAS
Gimnazjum w Cmolasie naj
lepsze w sporcie w powiecie
kolbuszowskim!
Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojcie
cha Borowiusza w Cmolasie począt
kiem września otrzymało od Starosty
Kolbuszowskiego wyróżnienie dla
najlepszej szkoły za osiągnięcia spor
towe za rok szkolny 2012/2013 wraz
z życzeniami dalszych sportowych
sukcesów. A to oznacza, że pod
względem osiągnięć sportowych za
ubiegły rok szkolny jesteśmy na
pierwszym miejscu spośród wszyst
kich szkół gimnazjalnych w powiecie
kolbuszowskim. Nasze gimnazjum
wyróżnienie Starosty otrzymuje już po
raz drugi w swojej historii (pierwszy
raz nagrodzeni zostaliśmy za rok szk.
2006 / 2007).
Nasi uczniowie od samego początku
sportowej rywalizacji gimnazjów, nie
malże w każdej dyscyplinie zajmowa
li przeważnie czołowe miejsca. Nie
jesteśmy wiec szkołą nastawioną na
uprawianie tylko jednej bądź dwóch

dyscyplin wiodących. Wynik świad
czy o tym, że mamy uczniów wszech
stronnie uzdolnionych, odnoszących
sukcesy zarówno w dyscyplinach in
dywidualnych jak i zespołowych i po
trafimy ten potencjałwykorzystać.
Sukces szkoły najlepszej w powiecie
przełożył się oczywiście na wynik
i pozycję naszego gimnazjum w skali
województwa. Na 450 wszystkich
gimnazjów województwa podkarpac
kiego biorących udział w zawodach
sportowych cmolaskie gimnazjum za
jęło w punktacji wojewódzkiej GIM
NAZJADY w roku szk. 2012/2013
dwudzieste siódme miejsce. I zwa
żywszy na fakt, że przed nami uplaso
wały się przede wszystkim szkoły
mistrzostwa sportowego, z oddziałami
bądź dużymi tradycjami sportowymi,
tym bardziej mamy ogromny powód
do zadowolenia.
Na ten sukces pracowaliśmy cały rok,
a osiągnęliśmy go dzięki wytrwałej
pracy nauczycieli wychowania fizycz
nego i ogromnemu zaangażowaniu
naszych uzdolnionych uczniów. Jest

to dla nas ogromne wyróżnienie i do
łożymy wszelkich starań, aby w roku
szkolnym 2013/2014 tytułu najlepsze
go gimnazjum nie utracić. Aczkol
wiek jesteśmy również świadomi, że
konkurencji w powiecie kolbuszow
skim nam nie brakuje i jest wiele
szkół, które również będą walczyć
o jak najlepsze wyniki do samego
końca. A jak wiadomo, a w sporcie
chyba w szczególności „raz się jest na
wozie, a raz pod”.

OSTROWY TUSZOWSKIEDzień Seniora w Ostrowach TuszowskichJuż po raz kolejny Stowarzyszenie„Ostrowy” zorganizowało spotkanie pod nazwą „Dzień Seniora”.Tym razem miało ono miejscew niedzielę 1 września w CentrumEdukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich. Na spotkanieprzybyła spora grupa seniorówz Ostrów Tuszowskich i Toporowa.Celem obchodów tego dnia byłozwrócenie uwagi na ludzi starszych, żyjących wśród nas, na ichtroski, kłopoty a także podkreślenie ich roli w społeczeństwie m.in.w pielęgnowaniu i przekazywaniutradycji, kultury młodszemu pokoleniu. Poza tym takie spotkania dają seniorom możliwość wspólnegospotkania się, rozmów i miłegospędzenia czasu.W tym roku seniorzy mogli posłuchać piosenek ludowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca„Lesianie” z Kupna oraz pośpie

wać i potańczyć przy muzyce zespołu Westamm. Dla wszystkichzebranych, Panie ze stowarzyszenia przygotowały poczęstunek.Obecny na spotkaniu Pan Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolasżyczył seniorom dużo zdrowia,pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz dobrej zabawy. Życze

nia złożyli również PrezesStowarzyszenia „Ostrowy”, PanJarosław Rzeszutek oraz sołtysToporowa, Pan Zbigniew Łącz.Zarząd stowarzyszenia jeszcze razdziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do odbycia tej imprezy.
W. Dudek



CMOLASWypoczynek tancerzyw OWiR
W sierpniu gościliśmy na 9cio

dniowym obozie 96 tancerzy
i tancerek ze Szkoły Tańca Eli
da z Mielca i Szkoły Tańca
Golden Dance z Przemyśla. Za

wodnicy Szkoły
Tańca „Elida”
organizują obozy
taneczne w na
szym Ośrodku
od 12 lat. Nato
miast tancerze
z Przemyśla zde
cydowali się na
wypoczynek po
łączony z trenin
giem w Cmolasie
po bardzo uda

nym pobycie na I Ogólnopol
skim Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Nagrodę
Wójta Gminy Cmolas organi
zowanego przez ośrodek
w czerwcu br. Uczestnicy chęt
nie uczestniczyli w zajęciach
tanecznych prowadzonych
przez instruktorów m. in.
z Krakowa i Warszawy. Tance
rze podzieleni wg grup wieko
wych trenowali taniec
towarzyski, taniec nowoczesny
i hiphop. Urozmaiceniem do
ciężkich treningów były wizyty
na pływalni, spacery, gry i za
bawy na boiskach szkolnych.
Celem zorganizowanego obozu
była nauka tańca i integracja
dzieci. Na zakończenie obozu
tancerze wykonali w pięknym
stylu pokaz układów chore
ograficznych, nad którymi
ciężko pracowali przez cały
obóz. Ośrodek Wypoczynku
i Rekreacji składa podzięko
wania Dyrekcji i pracownikom
Zespołu Szkół w Cmolasie za
życzliwość i pomoc w organi
zacji obu obozów.



CMOLAS  KOLBUSZOWAIII Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych22 września w Zabajce k. GłogowaMłp odbył się III Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz Kiermasz RękodziełaArtystycznego i Potraw Regionalnych. Impreza została zrealizowana w ramach projektu „Wykopki2013 – promocja produktów regionalnych: potraw, rękodzieła artystycznego i muzyki ludowej”.Pośród wielu wykonawców nie zabrakło naszego zespołu Cmolasianie, który w kategorii „Zespół

śpiewaczy”zdobył Wyróżnienie. Zespołowi oczywiściegratulujemyjednocześnieprzypominającwszystkimmieszkańcomCmolasu, że już6 październikaw Samorządowym OśrodkuKultury odbędzie się Jubileusz 10lecia działalności artystycznej Zespołu
Ludowego Cmolasianie, na którywszystkich serdecznie zapraszamy!

OSTROWY TUSZOWSKIEWieści z Centrum EdukacjiEkologicznejRozpoczął się kolejny rok szkolny,a wraz z nim pierwsze wycieczkiszkolne. Podobnie, jak to miałomiejsce na wiosnę, ostrowskiecentrum staje się jednym z takichmiejsc, do którego chętnie przyjeżdżają uczniowie wraz ze swoimiwychowawcami.W sobotę 14 września, w ramach„Pożegnania lata” CEE odwiedziłydzieci i młodzież z grup działających przy parafii Trzęsówka. Organizatorami spotkania byli księżaz tamtejszej parafii oraz Pani T.Rola. Do Ostrów przyjechało również kilku rodziców, którzy zatroszczyli się m.in. o pysznekiełbaski z grilla. Młodzież zwiedziła centrum, obejrzała zgromadzone w nim eksponaty i miło

spędziła czas na terenie ZielonejSzkoły.16 września do CEE przyjechałanatomiast wycieczka z ZespołuSzkół Specjalnych z KolbuszowejDolnej. Dzieci obejrzały ekspozycje (jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się spreparowane

zwierzęta), obejrzały film, spotkały się ze strażakami oraz upiekłykiełbaski na ognisku pod „grzybkami”. Nauczycielom tak spodobało się to miejsce, że postanowiliprzyjechać jeszcze raz z grupąpodopiecznych w październiku natzw. Zieloną Szkołę.Jeśli chodzi o inne zadania, jakieCentrum Edukacji Ekologicznejchce zrealizować w najbliższymczasie, to należy wymienić tu zorganizowanie pleneru malarskiego,I Międzygminnego Konkursu Fotograficznego „Piękno mojej okolicy” oraz KonkursuŚmieciosztuka „Śmieć też możebyć piękny”.Kierownictwo centrum zapraszawszystkich chętnych do przyjazdudo Ostrów Tuszowskich oraz dowzięcia udziału w proponowanychprzedsięwzięciach. W. Dudek






