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Nowe przystanki w Cmolasie

Dobiegła końca kolejna inwestycja
realizowana w naszej gminie, dzię
ki której mieszkańcy korzystający
z komunikacji publicznej będą ocze
kiwać na autobusy w komfortowych
warunkach. Mowa o przystankach
przy drodze krajowej nr 9 w Cen

trum Cmolasu. Stan techniczny
i estetyczny tych obiektów wybudo
wanych w latach osiemdziesiątych
pozostawiał wiele do życzenia, więc
podjęte zostały prace przygotowaw
cze i projektowe dostosowujące je
do wymogów współczesności. Mo
dernizacja przeprowadzona została
w okresie sierpień – październik br.
Przedsięwzięcie niełatwe, bo zakres

budowlany duży, a realizowany na
obiektach bez wyłączania eksplo
atacji i przy drodze o bardzo dużym
natężeniu ruchu. Efekt modernizacji
widoczny jest dla wszystkich
mieszkańców gminy, a także osób
przyjeżdżających tranzytem przez
Cmolas. Budynki zyskały wygląd
mini dworców z dachami dwuspa
dowymi, krytymi blacho dachówką,
nową elewacją (zostały ocieplone
i wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową) oraz odnowione zosta
ły wnętrza (tynki, płytki). Miesz
kańcy, którzy z przychylnością
i wyrozumiałością śledzili moderni
zację podkreślają, że to taka epoko
wa zmiana ze standardów lat
realnego socjalizmu do tego, co jest
przyjęte w obecnym stuleciu. Zresz
tą popatrzmy na załączone fotogra
fie sprzed i po remoncie.
Cieszymy się i przytaczamy także
pozytywne opinie osób przyjeżdża
jących tranzytem przez naszą miej
scowość.
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„Po złoto na Górę”  otwarcie
ścieżki przyrodniczoedukacyjno
kulturowej

W poniedziałek 27 października
2014 roku została oficjalnie otwar
ta ścieżka przyrodniczoedukacyj
nokulturowa „Po złoto na Górę” w
Ostrowach Tuszowskich. Jak z pew
nością wiedzą nasi Czytelnicy od
2,5 roku funkcjonuje w tej miejsco
wości Centrum Edukacji Ekologicz
nej „Puszcza Sandomierska”
wybudowana z udziałem środków
Unii Europejskiej z RPO na lata
20072014. Placówka ta jako jedna
z nielicznych na Podkarpaciu pro
wadzona przez gminę oferuje i re
alizuje szeroki zakres edukacji
ekologicznej nieformalnej adreso
wanej zarówno dla dzieci jak i osób
dorosłych. Przez swój okres funk
cjonowania osiągnęła znaczącą po
zycję wśród jednostek tego typu
zarówno w powiecie jak i woje
wództwie. Ponieważ Centrum zlo
kalizowane zostało w miejscowości
o wyjątkowych walorach przyrod
niczych i krajobrazowych powstał
pomysł aby wzbogacić Centrum
i Gminę Cmolas w ścieżkę przyrod
nicza dopełniającą obiekty Centrum
i Zielonej szkoły.
Prace koncepcyjne, przygotowaw
cze w tym opracowanie trasy ścież
ki, przystanków, opisów
przyrodniczych, przygotowanie prze
wodnika trwały od października

2013 roku do marca 2014 roku., kie
dy to projekt wraz z wnioskiem o
dofinansowanie został złożony do
Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Rzeszowie. Pozytywna decyzja
Funduszu i przyznanie dotacji w
wys. 18 tyś złotych otworzyło dro
gę do drugiej fazy wykonawczej za
kończonej do połowy października
2014 r. Zakończeniem realizacji by
ło jej uroczyste otwarcie zorganizo
wane w formie pikniku.
Uczestniczyły w nim przedstawi
cielstwa 9 szkół z terenu gminy
(uczniowie, nauczyciele, dyrekto
rzy) oraz zaproszeni goście – przed
stawiciele powiatu, rady Gminy
Cmolas, jednostek gminy, nadle
śnictwa Kolbuszowa i Mielca. Pierw
sza część odbyła się w Centrum i
składała się z wirtualnego spaceru

ścieżką oraz konkursu wiedzy przy
rodniczej. Następnie dzieci i mło
dzież udali się do Zielonej Szkoły
na konkursy i zabawy sprawnościo
we, a w tym czasie zaproszeni go
ście pojechali na kulminacyjny
przystanek 7 zlokalizowany na Zło
tej Górze i tam miało miejsce po
święcenie obiektu przez ks. Ryszarda
Madeja – proboszcza tutejszej pa
rafii oraz symboliczne otwarcie.
Niewątpliwą atrakcją było moco
wanie przez gości na szczycie tabli
czek z orientacją wybranych miejsc
– widocznych lub symbolicznych.
Trzecia część pikniku to wspólny
skromny posiłek na tzw. Grzybkach
Zielonej Szkoły, który upłynął w
bardzo miłej atmosferze. Co warto
wiedzieć o ścieżce „Po złoto na Gó
rę” w Ostrowach Tuszowskich? Pro
wadzi ona od Centrum Edukacji
Ekologicznej po gruntach gminnych,
prywatnych i nadleśnictwa Kolbu
szowa. Na trasie w kształcie pętli
posadowionych jest dziewięć przy
stanków wyposażonych w tablice,
ławki, kosze na śmieci. Tablice w
części przyrodniczej opisują m. In.
zjawiska ekotonu, biologię oraz zna
czenie gospodarcze i lecznicze wie
lu gatunków drzew i krzewów, świat
niektórych zwierząt – szczególnie
ptaków. W części kulturowej Sank
tuarium maryjne z cudownym ob
razem madonny z Puszczy, ciekawa
historie kapliczki przydrożnej oraz
figurę i postać Św. Floriana.
Opis walorów przyrodniczych, kul
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OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI W CMOLASIE

serdecznie zaprasza do udziału w
„XVI MISTRZOSTWACH GMINY CMOLAS W PŁYWANIU”,

które odbędą się w dniu 7 listopada 2014 na krytej pływalni w Cmolasie
Do udziału w zawodach zachęcamy: dzieci od lat 6 – 13 oraz młodzież od 14 – 16 lat

W mistrzostwach przewidywany jest start na następujących dystansach:
klasy I, II, III, IV – dystans 25 m (styl dowolny)

klasy V i VI oraz klasy gimnazjalne – dystans 50 m styl grzbietowy i dowolny
sztafeta mieszana (3 chłopców + 3 dziewczyny) szkół podstawowych i gimnazjalnych –

6 x 25 m stylem dowolnym

Serdecznie zapraszamy

turowych, krajobrazowych i histo
rycznych podany jest w przewod
niku terenowym, który nieodpłatnie
dostępny jest w Urzędzie Gminy
Cmolas, Samorządowym Ośrodku
Kultury w Cmolasie oraz Centrum
Edukacji Ekologicznej Puszcza San
domierska w Ostrowach Tuszow

skich. Ścieżka ma 5,5 km,
oznakowana jest białoczerwonymi
kwadratami malowanymi na drze
wach i zielonymi strzałkami. Cza
przejścia to 23 godz. Tytuł „po zło
to na Górę” symbolizuje wędrów
kę, dążenie do rzeczy wielkich i
pięknych i wykorzystaliśmy w niej

nazwę najwyższego wzniesienia
Złota Góra (250 m n. p. m.), a kto
stanie na szczycie i ujrzy przepięk
ny widok panoramę Puszczy San
domierskiej aż po horyzont,
zapamięta ten widok na całe Zycie.
Zapraszamy wszystkich o każdej
porze roku .

Spotkanie organizacji pozarządo
wych działających w Cmolasie

Realizując swoje zadania regulami
nowe w zakresie współdziałania z
samorządem gminnym i podejmo
wanie współdziałania ze wszystki
mi organizacjami pozarządowymi
działającymi w sołectwie CMOLAS

– Koło Gospodyń Wiejskich w Cmo
lasie zorganizowało spotkanie inte
gracyjne, które odbyło się 7
października 2014r. w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie.
Tematem spotkania było przedsta
wienie przez organizacje pozarzą
dowe swoich statutowych zadań i
ustalenie kierunków współpracy.
Uczestnicy spotkania zapoznali się

z zadaniami, które omówił Pan Wójt
i w dyskusji stwierdzili, że takie
spotkania integracyjne powinny się
odbywać, gdyż pobudzają aktyw
ność obywatelską i służą wypraco
waniu kierunków współdziałania,
zmierzających do tworzenia warun
ków do działania i rozwoju sołec
twa Cmolas.

CMOLAS
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25 października 2014 roku na Hali Widowiskowo
Sportowej w Cmolasie odbył się II Ogólnopolski Tur
niej Tańca Towarzyskiego o Nagrodę Wójta Gminy
Cmolas.

W Turnieju wystartowały pary reprezentu
jące 24 szkoły Tańca z południowej i po
łudniowowschodniej Polski, tj. AKSEL –
Rzeszów, AT MICZAŁOWSCY – Rze
szów, CLASSIC Tuchów, DŻET  Rze
szówBoguchwała, ELIDA – Mielec,
GALA – Mielec, GASIEK – Rze
szów,GOLDEN DANCE – Przemyśl,
GRACJA – Krosno, IMPULS – Biłgoraj,
JUST DANCE  Stalowa Wola, KICK –
Kielce, KLASA – Tarnów, MERENGUE 
Stalowa Wola, MYKA – Zamość, POD
KARPACIE – Jasło, SAMBA – Tarno
brzeg, SHOW DANCE – Rzeszów,
SIGNUM DANCE – Hyżne, TAKT –
Chorzelów, TAKT – Jarosław, TWIST 
Ostrowiec Świętokrzyski, ZAMEK – Lu
blin, ZŁOTA PARA – Dębica. Zmagania tancerzy oce
niała komisja sędziowska w składzie: KuszpitBachar
Patrycja (Wrocław) – Sędzia główny, Majewski Krzysz
tof Wrocław , Igielska Małgorzata Kraków, Kwaśniak
Piotr Rzeszów, Ćwik Dariusz Tarnów,
Wolak Mirosław Kraków , Kowalik Ma
ryla Kraków. W poszczególnych katego
riach zwyciężyli:

Kategoria wiekowa: 1011, Klasa: E, Styl:
Kombinacja 6T
1) Wal Hubert, Wójcik Aleksandra 
KLASA Tarnów,
2) Popiołek Karol, Różycka Katarzyna 
KLASA Tarnów,
3) Buszek Aleksander, Buszek Anna
ZŁOTA PARA Dębica

Kategoria wiekowa: 1213, Klasa: F, Styl:
Kombinacja 6T
1) Olas Jakub, Iwaniec Patrycja KLASA,
2) Szczygieł Daniel, Piejko Olga – DŻET
RzeszówBoguchwała,
3) Amano Mario, Szpond Klaudia AT MICZAŁOW
SCY Rzeszów

Kategoria wiekowa: 1213, Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
1) Kaczmarski Kamil, Szkutnik Natalia  SAMBA – Tar
nobrzeg,
2) Krempa Paweł, Niziołek Natalia  TAKT – Chorzelów,
3) Majos Michał, Zynek OliwiaKICK – Kielce

Kategoria wiekowa: 1011, Klasa: F, Styl: Kombinacja 6T

1) Tomkowicz Kamil, Blaszyńska Martyna  GRACJA
Krosno,
2) Zwoliński Jakub, Domka Emilia GOLDEN DANCE
Przemyśl,
3) Różanka Igor, Habel Aleksandra  KLASA – Tarnów.

Kategoria wiekowa: 1011, Klasa: D, Styl: Kombinacja 6T
1) Sobala Marek, Selwa Karolina  AT MICZAŁOW
SCY – Rzeszów,
2) Ryznar Marcin, Lechwar Julia  PODKARPACIE –

Jasło,
3) Palak Tymoteusz, Szymczak Natalia 
ZAMEK – Lublin.

Kategoria wiekowa: 1213, Klasa: D, Styl:
Kombinacja 8T
1) Mazur Jakub, Kisała Aniela  GASIEK
– Rzeszów,
2) Taper Jakub, Wolicka Sandra  MEREN
GUE  Stalowa Wola,
3) Skrobot Przemysław, Cygan Kinga 
KLASA – Tarnów.

Kategoria wiekowa: 1415, Klasa: D, Styl:
Kombinacja 8T
1) Kozłowski Łukasz, Siwy Michalina 
GRACJA – Krosno,

2) Rusin Przemysław, Wojtanowska Karolina  KLASA
– Tarnów,
3) Piech Dawid, Pieczonka Eliza  IMPULS – Biłgoraj.

Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: D, Styl: Kombina
cja 8T
1) Tadla Paweł, Tadla JolantaSIGNUM DANCE – Hyżne,
2) Nelec Oskar, Magda Anna  GALA –Mielec
3) Głowacki Rafał, Pietrucha Justyna  AKSEL – Rzeszów

Kategoria wiekowa: 89, Klasa: F, Styl: Kombinacja 6T
1) Farbaniec Maciej, Zygarowicz Olga – GRACJA Krosno,

CMOLAS
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2) Pyrek Karol, Łabno Zuzanna  KLA
SA Tarnów,
3) Sycz Bartosz, Lewkowicz Aleksandra
 AT MICZAŁOWSCY – Rzeszów,

Kategoria wiekowa: 1415, Klasa: E,
Styl: Kombinacja 8T
1) Kluch Patryk, Chocyk Wiktoria –
ZAMEK Lublin,
2) Skalski Paweł, Małek Faustyna 
DŻET RzeszówBoguchwała,
3) Stadnik Kacper, Sabat Oliwia 
TAKT – Jarosław.

Kategoria wiekowa: 1415, Klasa: C,
Styl: Standard
1) Pogorzelec Paweł, Krytak Małgorza
ta  GOLDEN DANCE – Przemyśl,
2) Oberda Jakub, Tracz Oliwia MYKA – Zamość,
3) Jucha Jakub, Falda Karina  TAKT – Jarosław.

Kategoria wiekowa: 1415, Klasa: C, Styl: Latin
1) Jucha Jakub, Falda Karina  TAKT – Jarosław,
2) Kwaśny Arkadiusz, Kwaśny Sara GOLDEN DAN
CE Przemyśl,
3) Jendo Marceli, Wal Aleksandra  KLASA – Tarnów

Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: C, Styl: Standard
1) Tylec Mikołaj, Gil Weronika  ZŁOTA PARA – Dębica,
2) Kasza Konrad, Skiba Wiktoria GALA –Mielec,
3) Pachla Paweł, Sierpniak Kaja  MERENGUE  Sta
lowa Wola

Kategoria wiekowa: Pow. 15, Klasa: C, Styl: Latin
1) Gura Tomasz, Pieczykolan Agata MYKA – Zamość,
2) Pachla Paweł, Sierpniak Kaja  MERENGUE  Sta
lowa Wola
3) Chuchro Szymon, Pijar Karolina  ZŁOTA PARA 
Dębica

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji składa serdeczne po
dziękowania wszelkim firmom i instytucjom, które
wsparły organizację Turnieju. Serdeczne podziękowa
nia składamy na ręce pana Wójta Gminy Cmolas Pana
Eugeniusza Galka, Pana Janusza Wiącek – Firma Eden
Net Group Przedbórz, Pani Józefy Mokrzyckiej – Pre
zez GS Samopomoc Chłopska w Cmolasie, Państwa
Doroty i Witolda Janusów – AC Klima Cmolas, Pana
Dominika Bajor i Firmy „Gabi” z Kolbuszowej, Panów:
Czesława Altamer i Stanisława Kapusty – P.P.H.U „Al
ka” Świerczów, Pana Wojciecha Daniel – Sklep „Podu
szeczka” Kolbuszowa, Pana Piotra Sawuła – Sawpol
Kolbuszowa, Pana Krzysztofa Mitura – Koltex Kolbu
szowa, Państwa Bożeny i Krzysztofa Maliborskich –
Firma Rekmal z Kolbuszowej, Pana Zygmunta Soko
łowskiego Bar Absynt w Kolbuszowej, Lokalnej Gru
pa Działania „Lasovia”, Pana Eugeniusza Zięby –
Piekarnia Cmolas oraz Jarosława Janus z Cmolasu. Dzię
kujemy za wszelką pomoc.

MISTRZOSTWA OKRĘGU Podkarpackiego w tań
cu towarzyskim – 26.X.2014 r. – hala Widowisko
woSportowa w Cmolasie.

W zmaganiach o tytuł najlepszych par Podkarpacia
walczyły pary z Szkół Tańca:
1 AKSEL  Rzeszów
2 AT MICZAŁOWSCY  Rzeszów
3 DŻET  RzeszówBoguchwała
4 GAMA  Rzeszów
5 GASIEK  Rzeszów
6 GRACJA  Krosno
7 JUST DANCE  Stalowa Wola
8 MERENGUE  Stalowa Wola
9 PODKARPACIE  Jasło
10 SAMBA  Tarnobrzeg
11 SKT AGH  Kraków
12 ZŁOTA PARA  Dębica

Komisja sędziowska:
Główny Sakowska Monika Warszawa
A Sakowska Monika Warszawa
B KuszpitBachar Patrycja Wrocław
C Sakowski Waldemar Warszawa
D Szarżanowicz Bartłomiej Olsztyn
E Majewski Krzysztof Wrocław
F Dragan Dariusz Kraków
G Błażejczyk Andrzej Olsztyn

1 Wolak Mirosław Kraków
2 Kowalik Maryla Kraków

Kategoria wiekowa: 89, Klasa: Open, Styl: Kombinacja 6T
1 Wielgosz Hubert, Węgiel Roksana PODKARPACIE  Jasło
2 Zięba Mikołaj, Marek Felicja PODKARPACIE  Jasło
3 Marek Maks, Janas Anna PODKARPACIE
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Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas
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Kategoria wiekowa: 1011, Klasa: Open, Styl: Standard4
1 Stopyra Hubert, Warchoł Julia JUST DANCE  Stalowa
Wola
2 Kamiński Michał, Płodzień Weronika GASIEK  Rzeszów
3 Boczar Kacper, Kozłowska Wiktoria AKSEL  Rzeszów

Kategoria wiekowa: 1011, Klasa: Open, Styl: Latin4
1 Kamiński Michał, Płodzień Weronika GASIEK  Rzeszów
2 Stopyra Hubert, Warchoł Julia JUST DANCE  Stalowa
Wola
3 Boczar Kacper, Kozłowska Wiktoria AKSEL  Rzeszów

Kategoria wiekowa: Pow 19, Klasa: Open, Styl: Standard
1 Kadłubowski Maciej, Kopacz Maja AKSEL  Rzeszów
2 Ples Wojciech, Częczek Julia MERENGUE  Stalowa Wola
3 Wiatrowicz Marcin, Adamiec Izabela MERENGUE  Sta
lowa Wola

Kategoria wiekowa: Pow 19, Klasa: Open, Styl: Latin
1 Ostrowski Mateusz, Dudek Marzena DŻET  Rzeszów
Boguchwała
2 Martoń Bartosz, Martoń Aleksandra DŻET  Rzeszów
Boguchwała
3 Szeliga Michał, Przydział Katarzyna AKSEL  Rzeszów

Kategoria wiekowa: 1213, Klasa: Open, Styl: Standard
1 Niedzielski Piotr, Kamińska Aleksandra AKSEL  Rzeszów
2 Micał Kamil, Murias Kinga  GASIEK  Rzeszów
3 Szczyrek Karol, Krystek Kinga ZŁOTA PARA  Dębica

Kategoria wiekowa: 1213, Klasa: Open, Styl: Latin
1 Niedzielski Piotr, Kamińska Aleksandra AKSEL  Rzeszów
2 Mazur Jakub, Bozacka Julia AKSEL  Rzeszów
3 Szczyrek Karol, Krystek KingaZŁOTA PARA  Dębica

Kategoria wiekowa: 1620, Klasa: Open, Styl: Standard
1 Prusak Piotr, Kaczmarzyk Adrianna DŻET  Rzeszów
Boguchwała
2 Tama Mikołaj, Kuśnierz Sylwia AKSEL  Rzeszów
3 Szewc Sebastian, Pęczak Aleksandra SAMBA  Tarnobrzeg

Kategoria wiekowa: 1620, Klasa: Open, Styl: Latin
1 Szeliga Michał, Przydział Katarzyna AKSEL  Rzeszów
2 Prusak Piotr, Kaczmarzyk Adrianna  DŻET  Rzeszów
Boguchwała
3 Chmiel Kamil, Sawuła Joanna  DŻET  RzeszówBogu
chwała

Kategoria wiekowa: Pow 34, Klasa: E+D, Styl: Standard4
1 Sadlik Jakub, Szmidtke Jolanta AKSEL  Rzeszów
2 Czop Włodzimierz, PiwkowskaBień Małgorzata SAM
BA  Tarnobrzeg

3 CiebieńAdam, Bijak Bożena GAMA  Rzeszów

Kategoria wiekowa: Pow 34, Klasa: E+D, Styl: Latin4
1 Sadlik Jakub, Szmidtke Jolanta AKSEL  Rzeszów
2 Mycek Krzysztof, Wełna Renata SKT AGH  Kraków
3 CiebieńAdam, Bijak Bożena GAMA  Rzeszów

Kategoria wiekowa: 1415, Klasa: Open, Styl: Standard
1 Polak Mikołaj, Stolarska Kinga GASIEK  Rzeszów
2 Tomaszewski Kacper, Sakowska Roksana MERENGUE
 Stalowa Wola
3 Depczyński Tomasz, Pyteraf Julia GRACJA  Krosno

Kategoria wiekowa: 1415, Klasa: Open, Styl: Latin
1 Styś Szymon, Kraska Klaudia AKSEL  Rzeszów
2 Polak Mikołaj, Stolarska Kinga GASIEK  Rzeszów
3 Tomaszewski Kacper, Sakowska Roksana MERENGUE
 Stalowa Wola

Kategoria wiekowa: 1618, Klasa: Open, Styl: Standard
1 Prusak Piotr, Kaczmarzyk Adrianna DŻET  Rzeszów
Boguchwała
2 Tama Mikołaj, Kuśnierz Sylwia AKSEL  Rzeszów
3 Jarmuł Krystian, Orkiszewska Aleksandra MERENGUE
 Stalowa Wola

Kategoria wiekowa: 1618, Klasa: Open, Styl: Latin
1 Tama Mikołaj, Kuśnierz Sylwia AKSEL  Rzeszów
2 Prusak Piotr, Kaczmarzyk Adrianna DŻET  Rzeszów
Boguchwała
3 Mospan Mateusz, Widz Marcelina MERENGUE  Stalo
wa Wola

Kategoria wiekowa: Pow. 45, Klasa: Open, Styl: Standard4
1 Sadlik Jakub, Szmidtke Jolanta AKSEL  Rzeszów
2 Czop Włodzimierz, PiwkowskaBień Małgorzata SAM
BA  Tarnobrzeg
3 Such Zbigniew, CzarneckaSuch Joanna AKSEL  Rzeszów

Kategoria wiekowa: Pow. 45, Klasa: Open, Styl: Latin4
1 Such Zbigniew, CzarneckaSuch Joanna AKSEL  Rzeszów
2 Sadlik Jakub, Szmidtke Jolanta AKSEL  Rzeszów
3 CiebieńAdam, Bijak Bożena GAMA  Rzeszów

Współorganizatorem Turnieju był Polski Towarzystwo
taneczne oddział w Rzeszowie. Zwycięzcy poszcze
gólnych kategorii wywalczyli w Cmolasie tytuły mi
strzów i wicemistrzów województwa podkarpackiego.
Pary uczestniczące w Turnieju walczyły o kwalifika
cje do startu w Mistrzostwach Polski.
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Pasowanie w Akademii Przed
szkolaka w Cmolasie

Wielkie Wydarzenie w Akademii
Przedszkolaka... 24 października
2014r. odbyło się Pasowanie na
Przedszkolaka i Starszaka.
To szczególnie ważne wydarzenie
dla dzieci nowo przyjętych. Jest to
również moment, w którym malu
chy stają się pełnoprawnymi
przedszkolakami lub starszakami.
Na ten dzień dzieci czekały bardzo
długo, ponieważ przygotowały dla
swoich rodziców niespodziankę.
Dzieci chciały przedstawić rodzi
com to czego nauczyły się w
przedszkolu do tej pory. W tym
dniu wszystkie zamieniły się w
małych aktorów, którzy tańczą,
śpiewają i recytują wierszyki.
Nasza uroczystość zaczęła się
więc od przedstawienia pt.,, W
smerfowym świecie”. Każdy z
Smerfów miał do wykonania ja

kieś zadanie: zaśpiewać piosenkę
lub powiedzieć wierszyk. Papa
Smerf sprawdził też czy małe
Smerfiki umieją tańczyć.
Ponieważ wszystkie Smerfy zdały
egzamin na przedszkolaka, można
było zacząć pasowanie. Dzieci
złożyły uroczystą przysięgę, w
której przyrzekały grzecznie się

bawić, pięknie zja
dać posiłki i po
rządnie się
zachowywać. Gdy
przedszkolaki zło
żyły przysięgę po
prosiliśmy naszego
gościa Pana Lesła
wa Budzisza o uro
czyste pasowanie
dzieci na Przed
szkolaka lub Star

szaka, poprzez dotknięcie każdego
dziecka zaczarowanym ołówkiem.
Następnie dzieci ściągnęły z głów
smerfowe czapki i założyły śliczne
birety.
Od tej chwili dzieci, które dołą
czyły w tym roku do naszej
przedszkolnej gromadki stały się
prawdziwymi Przedszkolakami.
Zaś przedszkolaki, które są z nami
drugi rok stały się pełnoprawnymi
Starszakami. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia dzieci otrzy
mały dyplomy i rogi obfitości.
Wszystkim Przedszkolakom ser
decznie Gratulujemy!!!

Dyrekcja, Nauczycielki I Pra
cownicy przedszkola

CMOLAS

Wieczór Męskiej Piłki

W dniu 19.10.2014r. na Hali Wido
wiskowo – Sportowej w Cmolasie
odbył się Wieczór Męskiej Piłki. W
miniturnieju udział wzięły drużyny
Oldbojów z Kolbuszowej, Dzikow
ca, Cmolasu oraz ekipa Księży. W
Turnieju zwyciężyła drużyna Kazi
ki Kolbuszowa. Kulminacyjnym
wydarzeniem podczas wieczoru mę
skiej piłki było starcie Oldbojów
Cmolas z Reprezentacją Polski Old
bojów w Futsalu. Wygrana przypa
dła Reprezentacji Polski Olbojów.

CMOLAS
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Żegnaj lato na rok ....

7 września 2014 r. na placu obok
Remizy OSP w Trzęsówce odbyło
się uroczyste pożegnanie lata. Boga
ty program był wypełniony liczny
mi atrakcjami między innymi odbyły
się lokalne targi rękodzieła i rzemio
sła połączone z degustacją lasowiac
kich przysmaków. Na imprezie można
było zapoznać się z ekspozycjami
prac lokalnych rękodzielników oraz
twórców wykonanych w różnych
technikach. Swoje prace przedstawi
li: Jan Bańka z Cmolasu – kowal
stwo artystyczne, Krzysztof Magda
z Ostrów Baranowskich – rzeźba,
Kazimiera Zagroba z Cmolasu – ma
larstwo, Zygmunt Kwaśnik z Trze
śni – rzeźba, Ryszard Kubik z
Przyłęka – malarstwo, rzeźba, Pa

nie z Grupy Plastycznej ARTPAS
SION w składzie: Bronisława
Prokopiec, Małgorzata Starzec, Ma
ria Serafin, Barbara Kopeć, Maria
Wilk, Patrycja Kosiorowska, Kazi
miera Zagroba i Bogusława Bąk,
KGW "Lesianki”z Ostrów Baranow
skich, Pracownia Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Cmolasie. To nie jedyne atrakcje
jakie czekały na przybyłych gości.
Na scenie w układzie tanecznym za

prezentowali się uczniowie z Zespo
łu Szkół w Trzęsówce, swoje walory
wokalne przedstawili Anna Chmie
lowiec i Maciej Gacek. Na najmłod
szych czekała trampolina, zjeżdżalnia,
dmuchany zamek. Były zabawy z
wodzirejem, konkurencje sportowe,
konkursy i quizy z nagrodami. Każ
dy z uczestników imprezy mógł po
częstować się lokalnymi przysmakami
przygotowanymi przez Panie z Trzę
sówki. Całość uświetnił występ Ze
społu Ludowego „Cmolasianie” oraz
koncert kapeli folkowej „HADRA”.
Miłośnicy tańca i dobrej zabawy ba

wili się do późna przy dźwiękach ze
społu „Dream”.Targi były okazją do
zapoznania się z potencjałem lokal
nych twórców oraz do nawiązania
nowych kontaktów, rozmów, czer
pania od siebie na wzajem dobrych
praktyk.
Organizatorami imprezy byli: Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek,
Sołtys Trzęsówki Ryszard Sukien
nik, Lokalna Grupa Działania „La
sovia”, Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie, Rada Sołecka
wsi Trzęsówka oraz in. organizacje
społeczne działające na terenie wsi.

Trzęsówka

Kompleksowa informatyzacja Urzę
du Gminy Cmolas

Gmina Cmolas jest jednym ze 179
partnerów biorących udziałw projek
cie PSeAP – Podkarpacki System e
Administracji Publicznej”. Koncepcja
PSeAP zakładała uruchomienie i wdro
żenie jednolitej platformy informa
tycznej, pozwalającej na świadczenie
usług publicznych drogą elektronicz
ną. Projekt obejmuje dostawę sprzętu
i oprogramowania systemowego, sta
nowiących podstawę funkcjonowania
eAdministracji, wdrożenie centralne
go „Systemu eUsług Internetowych
(SeUI)” oraz „Systemu Elektronicz
nego Obiegu Dokumentów (SEOD)”.
W pierwszej fazie projektu w urzędzie
gminy została zmodernizowana istnie
jąca infrastruktura sieciowa oraz za

montowano szafę serwerową. W
kolejnym etapie urząd otrzymał 17
komputerów stacjonarnych i 5 lapto
pów wraz z oprogramowaniem biuro
wym, wielofunkcyjne urządzenie
laserowe, urządzenia bezpieczeństwa
sieci i VPN, przełącznik sieciowy, ser
wer, urządzenie do backupu na łącz
ną kwotę 278.464,91 zł. Następnie w
wyniku zawartej umowy pomiędzy
generalnym wykonawcą – firmą ATOS
a firmą Sputnik Software został wy
konany i dostarczony system elektro
nicznego obiegu dokumentów –
„PROTON”. Kolejnym krokiem by
ło dostarczenie infomatu wewnętrzne
go z którego będą mogli korzystać
mieszkańcy gminy. Dostarczone zo
stały również zestawy umożliwiające
składanie bezpiecznych podpisów kwa
lifikowanych. W chwili obecnej, po

przeprowadzeniu szkoleń (zarówno
stacjonarnych jak i elearningowych)
pracownicy urzędu wykorzystują na
co dzieńw pracy potencjał jak możli
wości zarówno nowej sieci jak i opro
gramowania zainstalowanego na
nowych, dobrej klasy komputerach i
serwerze. Pełna wartość projektu to
419.144 zł. z czego wkład własny
Gminy Cmolas to zaledwie 15% tej
wartości – pozostałe 85% dofinanso
wałUrząd Marszałkowski Wojewódz
twa Podkarpackiego na podstawie
wniosku o dofinansowanie w ramach
osi priorytetowej 3 Społeczeństwo In
formacyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkar
packiego na lata 20072013. W tej
chwili projekt znajduje się w ostatniej
fazie – trwają odbiory końcowe tego
projektu.

CMOLAS
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Carvingowe cudeńka
Jak z rzepy zrobić różę, a z jabłka
łabędzia? Ile możliwości drzemie
w marchewce, buraku czy arbu
zie przekonali się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Porębach
Dymarskich.
Wszystko za sprawą warsztatów
carvingu. Czym jest carving? To
sztuka wykonywania dekoracji z
warzyw i owoców. Jej ojczyzną są
kraje azjatyckie, a za kolebkę
uważa się Tajlandię.
Warsztaty zostały przeprowadzo
ne 9 października br. przez na
uczycieli i uczniów z Zespołu
Szkół AgrotechnicznoEkono
micznych z Weryni. Pod bacznym
okiem p. Anny Tęcza i p. Wioletty
Majewskiej
uczniowie klas IV
VI niezmordo
wanie wycinali,
nacinali, drążyli,
łączyli...., zaś
dzieciaki z klasy
IIIII wykonywały
kolorowe koreczki
i dekoracyjne ka
napki. Podczas
dwugodzinnych
zajęć powstało
wiele pięknych prac. Wśród nich

były kolorowe róże z rzepy, mar
chewki i ogórka zabarwione bu

raczkiem ćwikłowym, puszyste

łabędzie z jabłka, owocowe jeże i
wiele innych barwnych dekoracji.

Podobne zajęcia zo
stały przeprowadzo
ne 25 września br.
dla najmłodszych
uczniów tej szkoły.
Wówczas to maluchy
z klas OI uczestni
czyli w prelekcji o
tematyce prozdro
wotnej pt. „Czym
skorupka za młodu
nasiąknie”.Dzieciaki
poznały zasady pra

widłowego odżywiania, zapozna
ły się z piramidą żywieniową,
dowiedziały jakich artykułów
spożywczych nie warto spożywać
oraz dlaczego należy ćwiczyć i
uprawiać sport. Wzięły też udział
w zajęciach warsztatowych.
Wszyscy uczniowie z wielkim za
interesowaniem i zaangażowa
niem uczestniczyli w warsztatach.
Było to dla nich nowe ciekawe
doświadczenie. Przekonali się, że
tworzenie oryginalnych dekoracji
nie wymaga ogromnych umiejęt
ności manualnych, a jedynie wy
obraźni i artystycznego podejścia
do tworzonych dekoracji.

PORĘBY DYMARSKIE
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„Jak to drzewiej u Lasowiaków
bywało”

Od września do grudnia 2014r. w
Szkole Podstawowej w Porębach
Dymarskich realizowany jest pro
jekt pt. „Jak to drzewiej u Lasowia
ków bywało”. To kolejny projekt na
realizację którego szkoła otrzyma
ła grant w wysokości 3500 zł z Fun
dacji Banku Zachodniego WBK.
Główny cel projektu to: odkrywa
nie kultury ludowej, przekazywa
nie dawnych zwyczajów i obyczajów
młodemu pokoleniu , rozwijanie za
interesowań, budzenie szacunku do
dorobku przeszłych pokoleń, kształ
towanie wrażliwości na otaczający
świat oraz dowartościowanie dzieci.
W ramach projektu odbędą się
warsztaty taneczne połączone z za
bawami lasowiackimi, warsztaty
kulinarne oraz spotkanie z gospo

dynią domową i pokaz pieczenia
chleba. Ponadto uczniowie wyko
nywać będą drzewa genealogiczne,
wydana zostanie książeczka z prze

pisami potraw lasowiackich oraz z
przyśpiewkami lasowiackimi. Pod
sumowaniem projektu będzie uro
czysta wigilia lasowiacka.
Obecnie grupa 12 uczniów klas II
V uczestniczy w cotygodniowych
pozalekcyjnych warsztatach tanecz
nych, które prowadzi nauczyciel
MDK w Rzeszowie p. Halina Fijał
kowska – choreograf oraz p. Ry
szard Hołubowski – muzyk. Poza
tym zorganizowano wycieczkę do
gospodarstwa Pani Marii Dziuba,
która zaprezentowała dzieciom jak
się wyrabia ciasto na chleb, następ
nie każdy mógł własnymi rękami
wyłożyć ciasto na blaszaną formę,
a po wyrośnięciu wsadzić do pie
ca. Po upieczeniu można było spró
bować jak smakuje prawdziwy
wiejski chleb.
Gorąco dziękujemy Fundacji Ban
ku Zachodniego WBK za przyzna
nie nam kolejnego już grantu.

PORĘBY DYMARSKIE

Rajd rowerowy

W sobotę 20 września br. Uczniowie
Szkoły Podstawowej uczestniczyli
w rajdzie rowerowym. Jego celem
było poznanie ciekawych okolic
regionu, rozwijanie zainteresowania
turystyką rowerową oraz
kształtowanie nawyku aktywnego
wypoczynku. Grupa uczniów wraz

z nauczycielami udała się do
Zagrody Jeździeckiej „Mustang” w
Dzikowcu. Przemierzając kolejne
etapy trasy, młodzi rajdowicze
odkrywali nowe, urokliwe miejsca
oraz podziwiali piękne krajobrazy.
Podczas pobytu w zagrodzie
uczniowie mieli okazję przejechać
się bryczką, obejrzeli średniowieczny
gród oraz jeździli na koniu lub
kucyku, co było dla nich największą

frajdą. Było też ognisko, pieczona
kiełbaska i ciepła herbatka. Niestety,
deszczowa aura nie pozwoliła na
gry i zabawy sportowe. Mimo tego
wszystkim uczestnikom wyprawy
towarzyszy uśmiech i radość. Rajd
okazał się ogromnym, ale też miłym
przeżyciem. Była to barwna lekcja
wychowania fizycznego.

PORĘBY DYMARSKIE
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Gminny etap konkursu „LITE
RATURA I DZIECI – Czasem
słońce, czasem deszcz”

W dniu 30.10.2014 r. w Samorzą
dowym Ośrodku Kultury w Cmo
lasie odbyły się eliminacje gminne
Wojewódzkiego Konkursu „LITE
RATURA I DZIECI” adresowane
go do uczniów szkół podstawowych
z województwa podkarpackiego.
Hasłem przewodnim tegorocznej
edycji jest wszystko, co piękne i ra
dosne, a także szare i smutne w na
szym życiu, czyli  „CZASEM
SŁOŃCE, CZASEM DESZCZ”.
Celem konkursu jest popularyzacja
literatury dziecięcej, inspirowanie
do poszukiwań nowych form pracy
artystycznej i wychowawczej, roz

wijanie wyobraźni i spontaniczno
ści, promocja dokonań artystycznych
dzieci. W tegorocznych gminnych
eliminacjach ogółem udziałwzięło
56 uczestników m.in. z Zespołu
Szkół w Cmolasie, Zespołu Szkół
w Trzęsówce, Szkoły Podstawowej
w Hadykówce, Niepublicznej Szko
ły Podstawowej w Ostrowach Ba
ranowskich oraz Szkoły Podstawowej
w Porębach Dymarskich. Uczestni
cy zaprezentowali jeden utwór wy
branego autora w formie: recytacji
lub piosenki. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe dy
plomy i upominki, a dzieci, które
zajęły czołowe miejsca zakwalifi
kowały się do dalszego etapu kon
kursu, który odbędzie się 13 listopada
b.r. w MGOKSiR w Sokołowie Ma
łopolskim. Podczas gminnego eta

pu jury w składzie: Przewodnicząca
Bogumiła Kosiorowska Dyrektor
Samorządowego Centrum Kultury
w Dzikowcu, Janusz Radwański –

Redaktor Tygodnika Regionalnego
KORSO oraz Jakub Augustyn – In
struktor Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie, dokonało oce
ny i przyznało następujące miejsca:
Kategoria klas 0III
recytacja:
I miejsce – Oliwia Urban – ZS w
Cmolasie
II miejsce – Julia Gul – ZS w Cmo
lasie
II miejsce – Daria Misiak – ZS w
Cmolasie
III miejsce –Aleksandra Fryc – ZS
w Trzęsówce
piosenka:
I miejsce – Oliwia Urban – ZS w
Cmolasie
I miejsce – Zespół „Słoneczko” Na
talia Gaweł, Julia Serafin, Wiktoria
Brózda –

SP w Hadykówce
II miejsce –Alicja Elżbieciak – ZS
w Trzęsówce
III miejsce – Julia Pakłos – SP w

Hadykówce
Kategoria klas IVVI
recytacja:
I miejsce –Wiktoria Pakłos
II miejsce –Marek Posłuszny
II miejsce – Joanna Myszka
III miejsce – Patryk Brózda
III miejsce –Kamila Piechota
piosenka:
I miejsce –Daria Posłuszna
I miejsce – Joanna Myszka
II miejsce –Marcelina Serafin
II miejsce – Patrycja Karkut
III miejsce – Sandra Kochanowicz
III miejsce –Martyna Czachor, Kin
ga Serafin, Natalia Jadach
Za reprezentantów Gminy Cmolas
trzymamy mocno kciuki i życzymy
powodzenia w dalszej części kon
kursu!

CMOLAS
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OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Cmolasie
z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Cmolas
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Cmolasie podaje do wiadomości informację

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Cmolas:

1. GALEK Eugeniusz Jan, lat 58, wykształcenie średnie, zam. Cmolas, nie należy do partii politycznej,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Cmolasie

Tadeusz Kasza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,
poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r.
poz. 179, 180 i 1072.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Cmolasie
z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy w Cmolasie

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Cmolasie podaje do wiadomości informację

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Wybory samorządowe w Gminie
Cmolas

Wybory samorządowe odbędą się w
dniu 16 listopada 2014r. Podczas gło
sowania mieszkańcy naszej gminy
wybiorą Wójta Gminy oraz 15 rad
nych. Listy kandydatów na radnych
można było zgłaszać do 7 paździer
nika i swoich przedstawicieli do or
ganu stanowiącego gminy zgłosiło 6
komitetów wyborczych rejestrując
łącznie 39 kandydatów. Kandydatów
na Wójta należało zgłaszać do 17go
października i swojego przedstawi
ciela zgłosił tylko jeden komitet wy
borczy. Wyzwaniem tegorocznych
wyborów samorządowych w gminie

będzie nowy podział na 15 jednoman
datowych okręgów wyborczych a tak
że głosowanie na jednego tylko
kandydata na wójta. W każdym okrę
gu wyborczym wybieramy tylko jed
nego radnego –w praktyce wygląda
to tak, że każdy uprawniony do gło
sowania mieszkaniec naszej gminy
odda tylko jeden głos stawiając znak
„X” w kratce z lewej strony obok na
zwiska kandydata. Radnym w danym
okręgu zostanie ten kandydat, który
otrzymał największą liczbę ważnie
oddanych głosów.
W wyborach do Rady Powiatu i Sej
miku Województwa na kartach do
głosowania oddajemy także tylko po
jednym głosie.

W głosowaniu na Wójta Gminy w
tych wyborach mamy tylko jednego
kandydata, więc przy nazwisku i imio
nach kandydata będą umieszczone
dwie kratki obok ze słowami „TAK”,
„NIE”. Głosując za wyborem kandy
data wyborca stawia znak „X” w krat
ce oznaczonej słowem „TAK” z lewej
strony obok nazwiska kandydata. Gło
sując przeciwko wyborowi kandyda
ta, stawia się znak „X” w kratce
oznaczonej słowem „NIE” z lewej
strony obok nazwiska kandydata. Po
stawienie znaku „X”w obu kratkach
lub niepostawienie znaku „X” w żad
nej kratce powoduje nieważność gło
su.

M.P.

CMOLAS
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1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,
poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r.
poz. 179 i 180.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Cmolasie

Tadeusz Kasza
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„ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W
OSTROWACH BARANOW
SKICH”

Pod powyższym tytułem Stowarzy
szenie Rozwoju Gminy Cmolas zre
alizowało wakacyjny projekt na
terenie Niepublicznej Szkoły Pod
stawowej w Ostrowach Baranow
skich. Zadaniem objęto grupę 15
dzieci w wieku od 4 do 9 lat z na
szej miejscowości. Zajęcia te były
prowadzone przez nauczycieli w
ciągu 10 dni wakacyjnych w godzi
nach dopołudniowych. W czasie
spotkań prowadzone były zajęcia
socjoterapeutyczne, plastyczno
techniczne, eksperymentalne oraz
ruchowe na świeżym powietrzu. Ce
lem organizacji zajęć było umożli

wienie dzieciom ciekawego i
aktywnego spędzenia czasu wolne
go, rozwijanie zainteresowań dzie
ci i umocnienia wiary we własne
siły i możliwości. Dzieci miały moż
liwość korzystania z sali zabaw,
różnorodnych przyborów gimna
stycznych. Bawiły się wspólnie i

uczestniczyły w konkursach spraw
nościowych na boisku szkolnym i

stadionie sportowym „Ostrovii”.
Wykonywały prace plastyczne i
techniczne wykorzystując różne
techniki i materiały m. in. lepiły z
masy solnej, plasteliny, wycinały ,
malowały farbami i kredkami, ro
biły wydzieranki z papieru i inne.
Dzięki temu doskonaliły umiejęt

ność wyrażania własnych emocji w
procesie twórczym. Miały okazję
uczestniczyć w różnorodnych zaję
ciach mających na celu zdobycie
umiejętności społecznych, autopre
zentacji, przyjaznego współdziała
nia w grupie rówieśniczej, mówienia
„nie”, przezwyciężania trudności,
oraz radzenia sobie z agresją, stre
sem i negatywnymi emocjami
Udział w zajęciach sprawił dzie
ciom wiele radości, przyczynił się
do wytworzenia poczucia wspól
notowości, aktywnego wypoczyn
ku wakacyjnego w miejscu
zamieszkania oraz wspomógł rodzi
ców w opiece nad dziećmi.
Na zakończenie wspólnie spędzo
nych dni został zorganizowany przy
stadionie sportowym piknik z gril
lem w którym uczestniczyły nie tyl
ko dzieci, ale także niektórzy rodzice.
Dzieci z żalem rozstawały się z
przyjaciółmi wspólnych letnich za
baw, a rodzice byli bardzo zadowo
leni z takiej propozycji wypoczynku
i opieki zorganizowanej w szkole
przez Stowarzyszenie.

OSTROWY BARANOWSKIE
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Remont Pływalni w Cmolasie

17 maja 2014 roku minęło 15 lat od
rozpoczęcia działalności Ośrodka
Wypoczynku i Rekreacji w Cmola
sie. Przez ostatnie 12 lat Ośrodek
swą działalność opierał głównie na
odpłatnym świadczeniu usług szko
leniowych i rekreacyjnych dla osób
indywidualnych jak i grup zorgani
zowanych na krytej pływalni. 15
letnia eksploatacja obiektu oraz
ogromna konkurencja na rynku po
woduje konieczność inwestycji w
modernizację i uatrakcyjnienie obiek
tu. Na przestrzeni ostatnich dwóch
lat na obiekcie zainstalowano no
woczesny system obsługi Klienta
wraz z elektronicznie sterowanymi
szafkami oraz oprogramowaniem.
W bieżącym roku całkowitej odmia
nie uległ zewnętrzny wizerunek bu
dynku. Dzięki dotacji pozyskanej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Rzeszowie w miesiącach
lipiecwrzesień 2014 roku trwały
prace związane z termomoderniza
cją budynku pływalni. W ramach
inwestycji wykonano prace w za
kresie:

 docieplenia ściany zewnętrznych,
 wymiany stolarki drzwiowej,
 wymiany stolarki okiennej.
Oprócz prac termomodernizacyj
nych odnowiona została zjeżdżal
nia wodna, zmieniło się również
zagospodarowanie terenu wokół bu
dynku. Wykonane prace były nie
zwykle ważne z punktu widzenia
zarządzania obiektem. Nieszczel
ność stolarki okiennej oraz drzwio
wej oraz brak ocieplenia ścian
powodowały duże straty ciepła. Za
kres wykonanych prac istotnie wpły

nie zarówno na koszty utrzymania
obiektu (niższe koszty ogrzewania)
jak również na nowoczesny i este
tyczny wygląd budynku. Obecny
wizerunek obiektu dorównuje no
wo budowanym pływalniom. Po
nadto termomodernizacja budynku
pływalni pozwoliła dopełnić nowy
image całego kompleksu budynków
Zespołu szkół w Cmolasie, w skład
którego wchodzi budynek pływal
ni. Koszt wykonanych prac kształ
tował się na poziomie 151 tyś.
złotych.

CMOLAS
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Spektakl pt. „BELLA” w SOK w
Cmolasie

W Samorządowym Ośrodku Kultu
ry w Cmolasie 24 października b.r
w ramach projektu „Mimo Wszyst
ko” młodzież zgromadziła się w sa
li widowiskowej, gdzie odbył się
spektakl teatralny pt. „Bella”, o cha
rakterze profilaktyczno  edukacyj
nym w wykonaniu teatru Moralitet
z Krakowa. Tematem przewodnim
sztuki było zwrócenie uwagi dzie
ci i młodzieży na temat agresji, prze
mocy oraz cyberprzemocy. W
widowisku opisane zostały nie tyl
ko te negatywne, ale i pozytywne
wzorce i idee, odwołujące się do
marzeń, posiadania pasji i zaintere
sowań.
Widowisko ukazało nam wielką
prawdę. A mianowicie, że najczęst

szą przyczyną, przez którą młody
człowiek staje się agresorem jest
brak zainteresowań, nieasertywna
postawa życiowa, błędne przekona
nie, że w dzisiejszych czasach takie
właśnie zachowanie jest właściwe.

Brak miłości i pozytywnych wzor
ców wytwarza postawy agresji i
wrogości u dzieci. Dostrzeganym
zjawiskiem jest również nękanie
psychiczne za pomocą głuchych te
lefonów, smsów, emaili lub dzia
łań w Internecie. Sztuka miała na
celu wzbogacić postrzeganie świa
ta przez młodzież. Ukazać właści
we, wartościowe wzorce, wolne od
przemocy zarówno fizycznej jak i
psychicznej, przedstawić rolę doro
słych, jako opiekunów, zawsze sto
jących w obronie pokrzywdzonych.
W trakcie przedstawienia aktorzy
wchodzili w interakcję z widzami,
co zmuszało do myślenia, a czego
owocem były ciekawe i niebanalne
wnioski.
Spektakl bardzo się podobał wi
dzom, którzy gromkimi brawami
podziękowali aktorom za ich wspa
niałą grę.

CMOLAS

Propozycje Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie.

Samorządowy Ośrodek Kultury w
roku szkolnym 2014/2015 od paź
dziernika do czerwca oferuje nastę
pujące zajęcia dla mieszkańców
Gminy Cmolas. Dzieci i młodzież
mogą rozwijać swoje zainteresowa
nia z zakresu zajęć tańca współcze
snego, zajęć szachowych oraz tenisa
stołowego. Dla dorosłych oferuje
my zajęcia plastyczne, tenis stoło
wy oraz gimnastykę.

W każdą sobotę w SOK w Cmola
sie około 50 osób podzielonych na
trzy grupy bierze udział w zajęciach
tańca współczesnego prowadzonych
przez choreografa  Panią Magda
lenę Chlebek. Z uwagi na duże za
interesowanie tą formą zajęć
powstały także dwie grupy tanecz
ne, których zajęcia odbywają się w
Domu Kultury w Trzęsówce. Trud
no wymienić wszystkie zalety tań
ca. Plusem zajęć tanecznych jest
uwolnienie nadmiaru energii, po
prawienie koordynacji ruchowej
oraz korekcja ewentualnych wad

postawy ciała. W każdy czwartek
pod okiem instruktora Roberta Ste
fańskiego odbywają się treningi gry
w szachy, na które uczęszcza kilka
naście młodych osób, aby wzmac
niać takie cechy jak: zdolność
koncentracji uwagi, pobudzanie wy
obraźni. Szachy uczą także cierpli
wości, samodzielności, to najlepszy
trening dla doskonałej pamięci. W
SOK w Cmolasie od wtorku do
czwartku dzieci, młodzież i dorośli
mogą korzystać z tenisa stołowego.
Dorosłym mieszkańcom Gminy
Cmolas oferujemy udział w zaję

CMOLAS



Przedszkolaki w Nadleśnictwie
Kolbuszowa

Dla przedszkolaków z Akademii
Przedszkolaka w Cmolasie 14 paź
dziernika 2014r. był dniem peł
nym wrażeń. Dzieci wraz z paniami
nauczycielkami udały się autoka
rem do siedziby Nadleśnictwa Kol
buszowa w Świerczowie.
Gdy dojechaliśmy na miejsce mi
łym uśmiechem przywitała nas Pa
ni Leśnicza, która była
przewodnikiem naszej wycieczki.
Krętymi ścieżkami udaliśmy się
pod wiatę, gdzie zobaczyliśmy
różne maszyny wykorzystywane
w pracy przez leśniczych. Znajdo
wały się tam również pnie różne
go rodzaju drzew, dzięki czemu
dzieci mogły zobaczyć jak wyglą
da drzewo w środku i porównać
je ze sobą.
Idąc dalej krętymi ścieżkami do

tarliśmy do dwóch małych stawów,
pośrodku których znajdował się
urokliwy mostek. W stawach tych
pływało dużo różnokolorowwych
rybek, dzieci próbowały policzyć
wszystkie rybki i odgadywały ja
kiego są koloru.

Kolejną atrakcją dla dzieci był la
birynt, po którym dzieci mogły się
swobodnie poruszać, a nawet bie
gać. Labirynt był pełen ślepych
uliczek , więc dzieci musiały za
pamiętać, którą drogą szły, aby
umieć z niego wyjść.
Następnie udaliśmy się do Cen
trum Edukacji Ekologicznej, aby
dowiedzieć się czegoś więcej o
zwierzętach zamieszkujących na
sze lasy. Główną atrakcją tego
miejsca jest diorama, w której znaj
dują się takie zwierzęta jak: jeleń,
sowa, borsuk, sarna, a także wie

le gatunków
owadów. Do
datkowo mo
gliśmy
posłuchać na
turalnych od
głosów tych
zwierząt. Póź
niej udaliśmy
się do sali wy
kładowej gdzie
dzieci ogląd
nęły dwie,
krótkie bajecz

ki o tematyce ekologicznej.
Gdy wszystko już zwiedziliśmy,
przyszedł czas na poczęstunek.
Ruszyliśmy do miejsca gdzie znaj
dował sie grill, mogliśmy więc
upiec kiełbaski i napić się herba
ty. Jednocześnie mogliśmy podzi
wiać cały teren Nadleśnictwa
Kolbuszowa, które zrobiło na nas
ogromne wrażenie.
Na koniec udaliśmy się na spacer
po pobliskim lesie, by zaobserwo
wać jakie zmiany zachodzą obec
nie w przyrodzie. Pogoda nam
sprzyjała więc, nazbieraliśmy du
żo pięknych liści, kasztanów i żo
łędzi, które zawieźliśmy do
przedszkola.
Na pamiątkę wycieczki dzieci
otrzymały kolorowanki ze zwie
rzętami i zakładki do książek, któ
re ufundowało Nadleśnictwo
Kolbuszowa.
"Wszystko co dobre szybko się
kończy”,więc wszyscy pięknie się
pożegnaliśmy z Panią Leśniczą i
wróciliśmy do naszego przedszko
la.

ciach plastycznych oraz aerobiku.
Pierwsze z nich odbywają się w każ
dy wtorek, w tych zajęciach udział
biorą Panie skupione wokół grupy
,,ArtPassion”. Podczas spotkań Pa
nie wykonują m.in. malowidła na
szkle, obrazy malowane na płótnie
i drewnie, ceramikę, kompozycje z
liści, kwiaty z bibuły, obrazy ze skó

ry. Bez względu na wiek i figurę ,
nie ma kobiety, która nie lubiłaby o
siebie zadbać i spędzić czas w mi
łym gronie. Dlatego też wszystkie
chętne Panie zapraszamy na odby
wające się w piątki, zajęcia aerobi
ku prowadzone przez panią instruktor
Agnieszkę Kosiorowską.
Ponadto w każdą środę spotyka się

Zespół Ludowy Cmolasianie, któ
ry doskonali swój niemały dorobek
artystyczny oraz opracowuje nowe
scenariusze i szkoli swoje umiejęt
ności śpiewacze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców Gminy Cmolas do ak
tywnego spędzania wolnego czasu.

CMOLAS
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XX Ogólnopolska Olimpiada Mło
dzieży w lekkiej atletyce – Wro
cław 2014r.

Na stadionie olimpijskim od 13 do
15 lipca w XX Ogólnopolskiej Olim
piadzie Młodzieży w lekkoatlety
ce rywalizowało blisko 1000
zawodniczek i zawodników. Wśród
nich znalazły się Sylwia Bąba i Alek
sandra Gul pochodzące z Porąb Dy
marskich.
Podczas zawodów w biegu na 2000
m z przeszkodami Sylwia Bąba za
jęła 4 miejsce z bardzo dobrym cza
sem – 7,10,64 poprawiając swój
rekord życiowy o 15 sek.
Natomiast złoty medal w sztafecie
4 x 100 m wywalczyła Aleksandra
Gul z koleżankami z drużyny. Obie
zawodniczki na zebraniu wiejskim,
które odbyło się 21 września 2014r.
Otrzymały puchary i dyplomy od
Wójta Gminy Cmolas za osiągnię
cia sportowe.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

SYLWIA BĄBA  tegoroczna ab
solwentka Publicznego Gimna
zjum im. ks. W. Borowiusza w
Cmolasie. Od samego początku
dała się poznać z jak najlepszej
strony; skromna, ambitna, pra
cowita i wytrwała. Na co dzień
Sylwia trenuje lekkoatletykę w
klubie MKS Stal Nowa Dęba ,
gdzie pod czujnym okiem trene

ra Juliana Zięby przygotowuje się
do kolejnych zawodów. W bardzo
krótkim czasie potwierdziła swo
ją przynależność do czołówki naj
lepszych młodych lekkoatletek
województwa podkarpackiego.

Wywiad z Sylwią Bąbą przepro
wadzony przez Twoje Radio Cmo
las.
TRC: Wydaje mi się, że na samym
początku warto byłoby opowiedzieć
wszystkim, jak rozpoczęła się Two
ja przygoda z lekkoatletyką?
Sylwia: Moja przygoda ze sportem
rozpoczęła się w IV klasie Szkoły
Podstawowej wtedy to zaczęłam
brać udział w rożnego rodzaju za
wodach i odnosić pierwsze sukce
sy, stawać na podium. Na pewnych
zawodach na szczeblu wojewódz
kim w biegach przełajowych w

Przemyślu, zostałam dostrzeżona
przez trenera Juliana Ziębę. Z po
czątkiem 2012 roku rozpoczęłam
regularne treningi w MKS Stal No
wa Dęba , gdzie stawiałam pierw
sze kroki jako zawodniczka i tak to
się zaczęło...
TRC: Czy musisz stosować jakąś
dietę?
Sylwia: Nie stosuję żadnej diety,
wiadomo niezdrowe jedzenie i sło
dycze należy ograniczać. Jem
wszystko, ale z umiarem. Oczywi
ście dbam też o to, żeby moja die
ta była zbilansowana. Jem dużo
warzyw i owoców. I oczywiście pi
ję dużo płynów.
TRC: Twoje największe osiągnię
cie to...? Czym chciałabyś się po
chwalić przed wszystkimi. Na jedną
chwilę możesz przestać być skrom
na :)
Sylwia:
Imiejsce w biegu przełajowym
dziewcząt klas 34 podczas Gmin
nych Igrzysk Młodzieży szkolnej
(Poręby Dymarskie 29.09.2008),
Imiejsce w Powiatowych Igrzy
skach Młodzieży szkolnej w indy
widualnych biegach przełajowych
kat. Dziewcząt kl.34 (Kolbuszo
wa13.10.2008),
IIImiejsce w Powiatowych Igrzy
skach Młodzieży szkolnej w ind.
Mistrz. w lekkoatletyce bieg na
600mdziewcząt (Kolbuszo
wa24.09.2009),
IIImiejsce w Powiatowych Igrzy
skach Młodzieży szkolnej w indy

PORĘBY DYMARSKIE
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widualnych biegach przełajowych
kat. dziewcząt kl. 56 (Kolbuszowa
07.10.2009),
IImiejsce w Gminnych indywidu
alnych biegach przełajowych na dy
stansie 1000m (Poręby Dymarskie
04.10.2010),
IIImiejsce w Powiatowej Gimna
zjadzie w ind. mistrz.w lekkoatle
tyce bieg na 600mdziewcząt
(Kolbuszowa 26.09.2011),
IImiejsce w Powiatowej Gimna
zjadzie w indywidualnych biegach
przełajowych kat. dziewcząt kl.1
(Kolbuszowa 10.10,2011),
VI miejsce na 800m w XIX Ogól
nopolskim Ulicznym Biegu Niepod
ległości (Stalowa Wola 11.11.2011),
X miejsce na 1500m Ustrzyki Dol
ne w Mistrzostwach Polski w bie
gach górskich,
Imiejsce w XXIV Międzynarodo
wym ulicznym biegu Konstytucji 3
Maja (Stalowa Wola 3.05.2012),
IIImiejsce w XIII biegu ulicznym
na 800m (Nowa Dęba09.06.2012),
IImiejsce w Powiatowej Gimna
zjadzie w indywidualnych biegach
przełajowych kat. dziewcząt kl.23
(Kolbuszowa 10.10.2012),
IIImiejsce w XX Ogólnopolskim
ulicznym biegu Niepodległości (Sta
lowa Wola 11.11.2012), 6miejsce w
biegu na mile w KrynicyZdroju Fe
stiwal Biegowy Forum Ekonomicz
nego (2012)
Imiejsce na Mistrzostwach Woje
wództwa Podkarpackiego w biegach
przełajowych (Stalowa Wola
2.03.2013),
Imiejsce 1250m Mielec w XIX bie
gu ulicznym o Puchar Prezydenta
Mielca (04.05.2013)
IImiejsce na 2500m, Międzywoje
wódzkie Mistrzostwa młodzików w
biegach przełajowych (Tarnów
06.04.2013),
Imiejsce w Powiatowej Gimnazja
dzie w ind. mistrz w lekkoatletyce
bieg na 600mdziewcząt (Kolbuszo
wa24.09.2013),
IVmiejsce w Finale Wojewódzkim
Gimnazjady w lekkoatletyce 600m
(Rzeszów 02.10.2013),
Imiejsce w XIV biegach ulicznych
na dystansie 800m w kategorii
dziewcząt szkoły gimnazjalne (No

wa Dęba 5.10.2013),
Imiejsce w XIV biegach ulicznych
na dystansie 1600m w kategorii bieg
otwarty kobietOPEN (Nowa Dęba
5.10.2013), Imiejsce w Powiato
wej Gimnazjadzie w ind. biegach
przełajowych kat. dziewcząt kl 23
(Kolbuszowa 08.10.2013),
IIImiejsce w Finale Wojewódzkim
Gimnazjady w biegach przełajo
wych 1000mdziewcząt (Kolbuszo
wa 17.10.2013),
Xmiejsce 2000m Międzyzdroje Mi
strzostwa Polski w biegach przeła
jowych, IIImiejsce w XXI
Ogólnopolskim ulicznym biegu Nie
podległości (Stalowa Wola
11.11.2013),
IIImiejsce w Mistrzostwach Woje
wództwa Podkarpackiego w biegach
przełajowych (Stalowa Wola
15.03.2014), VImiejsce na 2500m
w Mistrzostwach Polski młodzików,
juniorów młodszych i juniorówXIII
Mistrzostwach Podkarpacia w Bie
gach górskich (Ustrzyki Dolne
12.04.2014),
IV MIEJSCE 2000m z przeszko
dami, Ogólnopolska Olimpiada Mło
dzieży w Lekkiej Atletyce!!
(Wrocław 1315.07.2014)
TRC: Aby osiągać takie sukcesy
trzeba spędzić wiele czasu na tre
ningach, a to wymaga nieraz ogrom
nego poświęcenia ze strony tak
młodej osoby jaką jesteś.
Jak wyglądają Twoje treningi ? Ile
razy w tygodniu trenujesz i w jakim
klubie?
Sylwia: Jak już wspominałam mo

im trenerem jest Julian Zięba , a re
prezentuje i trenuje obecnie w klubie
MKS Stal Nowa Dęba. Trenuje sześć,
siedem razy w tygodniu.
TRC: Jak godzisz obowiązki szkol
ne ze sportem? Na pewno nie jest
to proste zadanie.
Sylwia: Nie jest to łatwe zadanie,
ale dla chcącego nic trudnego:) Wy
starczy tylko dobra motywacja. Za
wsze powtarzam sobie, że jeśli
chcemy coś naprawdę osiągnąć, to
nic nie stoi nam na przeszkodzie.
Szczególnie fakt, że jest jej coraz
więcej, jednak do wszystkiego da
się przyzwyczaić. Można by pomy
śleć, że sport zabiera mi cenny czas,
który mogłabym poświecić wyłącz
nie na naukę, lecz jest odwrotnie.
To on motywuje mnie każdego dnia
i daje natchnienie do dalszych dzia
łań.
TRC: Jakie są Twoje plany na naj
bliższą przyszłość? Czy wiążesz ją
ze sportem?
Sylwia: Chciałabym bardzo zdobyć
jakiś medal na Mistrzostwach Pol
ski w lekkiej atletyce to jest moim
celem , planem na najbliższą przy
szłość. Sport uczy mnie przede
wszystkim systematyczności, wy
trwałości w dążeniu do celu, radze
nia sobie w sytuacjach stresowych,
umiejętności zachowania w momen
tach sukcesów i porażek , które do
tykają nas także w życiu
codziennym. Nie mówiąc już o
zdrowszym stylu życia, który staje
się w zasadzie standardem.
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ALEKSANDRA GUL  Młoda,
niezwykle ambitna, a przy tym
bardzo skromna mieszkanka Po
rąb Dymarskich. Wie, co chciała
by osiągnąć i wkłada w realizacje
swoich planów wiele pracy. Uro
dziła się w 1997 roku. Uczęszcza
ła do Szkoły Podstawowej w
Porębach Dymarskich i już wte
dy interesowała się sportem, bra
ła udział w zawodach
lekkoatletycznych zajmując czo
łowe miejsca. Chodziła do Gim
nazjum w Cmolasie, gdzie
kontynuowała przygodę ze spor
tem. W XX Ogólnopolskiej Olim
piadzie Młodzieży w lekkoatletyce
Wrocław 2014r. w sztafecie 4x100
m wraz z drużyną wywalczyła zło
ty medal.

Wywiad z Aleksandrą Gul przepro
wadzony przez Twoje Radio Cmolas.

TRC: Wydaje mi się, że na samym
początku warto byłoby opowiedzieć
wszystkim, jak rozpoczęła się Two
ja przygoda z lekkoatletyką?
Ola: Od kiedy pamiętam zawsze in
teresowałam się sportem a w szcze
gólności lekkoatletyką. Już w Szkole
Podstawowej brałam udział w za
wodach zajmując czołowe miejsca.
Na pewnych powiatowych zawo

dach lekkoatletycznych, zajmując
pierwsze miejsce na 100m, obecny
na zawodach trener Julian Zięba z
MKS Stal Nowa Dęba zapropono
wał mi trenowanie w tym klubie.
Po pewnym czasie pojechałam na
pierwszy trening. Od początku
spodobały mi się treningi i zawody
wyższej rangi. I tak zaczęłam tre

nować na poważnie, trenuje już po
nad dwa lata. Biegam na dystansie
100 i 200 m. a także w sztafecie
4x100m. razem z koleżankami z
klubu.
TRC: Czy musisz stosować jakąś
dietę? Czy w tym sporcie występu
ją kontuzje?
Ola: Nie stosuję żadnej konkretnej
diety lecz nie mogę jeść niezdrowe
go jedzenia np. fast foodów, a tak
że słodyczy. Muszę jedynie
utrzymywać odpowiednią wagę.
Podczas treningów spożywam do
datkowo napoje odżywcze, które
uzupełniają witaminy i minerały
utracone podczas wysiłku. A jeśli
chodzi o kontuzje to myślę, że w
każdym sporcie się zdarzają i to nie
rzadko . Bardzo często zdarzają się
różne naciągnięcia mięśni czy ze
rwania ścięgien ,a także ogólne prze
męczenia.
TRC: Twoje największe osiągnię
cie to...? Czym chciałabyś się po
chwalić przed wszystkimi. Na jedną
chwilę możesz przestać być skrom
na :)
Ola:
I miejsce w biegu na 100m w VII
Memoriale lekkoatletycznym im.
Kazimierza Świerzowskiego; Kro
sno 2012
III miejsce w biegu na 100m w Wo

jewódzkiej Gimnazjadzie Szkolnej;
Rzeszów rok szkolny 2012/2013
II miejsce w biegu na 100m w
Otwartych Mistrzostwach Przemy
śla w Lekkoatletyce; Przemyśl 2013
III miejsce w sztafecie szwedzkiej
w Wojewódzkim Festiwalu sztafet;
Rzeszów rok szkolny 2012/2013
III miejsce w biegu na 300m w VIII

Memoriale lekkoatletycznym im.
Kazimierza Świerzowskiego; Kro
sno 2013
II miejsce w biegu na 300m w Ha
lowych Mistrzostwach Wojewódz
twa Podkarpackiego Juniorów;
Mielec 2014
III miejsce w biegu na 100m w Mi
strzostwach Województwa Podkar
packiego; Rzeszów 2014
III miejsce w sztafecie szwedzkiej
w Otwartych Mistrzostwach Stalo
wej Woli w lekkoatletyce; Stalowa
Wola 2014
III miejsce w biegu na 100m w Wo
jewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży
w lekkoatletyce; Mielec 2014
II miejsce w biegu na 100m w Mi
strzostwach Przemyśla w lekkoatle
tyce; Przemyśl 2014
I miejsce w sztafecie 4x100m w Ma
łopolskim Memoriale Trenerów;
Kraków 2014
II miejsce w biegu na 100m w Ogól



Strona 215/14 · Listopad 2014 r.

nopolskiej Espartakiadzie Młodzie
ży, rok szkolny 2013/2014
I miejsce w sztafecie 4x100m w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło
dzieży, Wrocław 2014
TRC: Aby osiągać takie sukcesy
trzeba spędzić wiele czasu na tre
ningach, a to wymaga nieraz ogrom
nego poświęcenia ze strony tak
młodej osoby jaką jesteś.
Jak wyglądają Twoje treningi ? Ile
razy w tygodniu trenujesz i w jakim
klubie?
Ola: Decydując się na naukę w szko
le średniej w Rzeszowie (IV Liceum
Ogólnokształcące) otrzymałam zwol
nienie czasowe z MKS Stal Nowa
Dęba i obecnie reprezentuję klub

CWKS Resovia Rzeszów. W sezo
nie trenuje pięć razy w tygodniu,
ponieważ w sobotę lub w niedzie
lę mam zawody. Poza tym mam
sześć razy w tygodniu treningi . Mo
je treningi wyglądają bardzo różnie
w zależności od okresu w roku, np.
w okresie przygotowawczym czyli
przed sezonem dwa razy w tygo
dniu mam siłę, dwie wytrzymałości
, szybkość i sprawność ogólną. Pod
czas sezonu z trenerem większą uwa
gę skupiamy na szybkości bym
mogła być lepiej przygotowana do
startów. Poza tym kilka razy w ro
ku jeżdżę na kilkunastodniowe zgru
powania sportowe podczas których
ćwiczymy dwa razy dziennie.

TRC: Jak godzisz obowiązki szkol
ne ze sportem? Na pewno nie jest
to proste zadanie.
Ola: Tak. Nie jest łatwo to wszyst
ko pogodzić, ale myślę, że im ktoś
ma więcej obowiązków tym bar
dziej jest zorganizowany. Naukę sta
wiam zawsze na pierwszym miejscu
lecz sport jest bardzo ważną częścią
mojego życia.
TRC: Jakie są Twoje plany na naj
bliższą przyszłość?
Ola: W przyszłym roku będę pisać
maturę i nie wiem czy pogodzę mo
ją pasję z dodatkowymi obowiąz
kami szkolnymi. Mam nadzieję że
uda mi się to wszystko pogodzić.

Założenia najważniejszych dzia
łań inwestycyjnych i remontowych
w Cmolasie w latach 20152018

Pierwszoplanową inwestycją będzie
rewitalizacja centrum Cmolasu, a
więc uporządkowanie terenu od fir
my „Makro” aż do Hadykówki. Kry
ją się tu takie działania jak
dokończenie drogi serwisowej oraz
budowa małej architektury w obrę
bie skrzyżowań UG, piekarni, Ośrod
ka Zdrowia i placu GS.
Kolejnymi zadaniami w tym zakre
sie będzie poprawa estetyki otocze
nia zespołu szkolno – basenowego,
przebudowa oświetlenia na energo
oszczędne, poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego. Kolejnym dzia
łaniem inwestycyjnym będzie do
kończenie remontu OWiR oraz
przebudowa kotłowni w Zespole
Szkół. Przewiduje się remonty
Ośrodka Zdrowia, Posterunku Po
licji oraz Biblioteki. Pilnym zada
niem będzie remont oczyszczalni
ścieków oraz przepompowni siecio
wych, co poprawi ekonomię funk
cjonowania. Tradycyjnie już będzie
kontynuacja remontów kapitalnych
dróg gminnych:
1. Droga gminna przez Pogorzałki.
2. Droga gminna na osiedlu Zako
ściele w kierunku dawnego SKRu.
3. Droga osiedlowa na Pańskich Po

lach.
4. Droga osiedlowa
na Dąbrówce.
5. Droga gminna w
centrum Cmolasu od
Banku Spółdzielcze
go do drogi powia
towej.
6. Droga gminna w
kierunku dawnych
pastwisk.

Niewątpli
wie strategicznym
działaniem będzie budowa elektrow
ni słonecznych dla Krytej Pływal
ni, Zespołu Szkół, oczyszczalni a w
ślad za tym wymiana lamp ulicz
nych na energooszczędne.

Niezależnie od tego, że
Cmolas posiada dobrą bazę sporto
wą, to przewiduje się uzupełnienie
trybun na stadionie TEMPA Cmo
las. Bardzo ważnym działaniem wie
lokierunkowym będzie wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości: m.in.
uzbrojenie terenów budowlanych,
zmiany miejscowych planów zago
spodarowania przestrzennego pod
potrzeby inwestorów, otoczenie opie
ką przedsiębiorców rozpoczynają
cych swoją działalność.
Wiele projektów budowlanych zo
stało już wykonanych. Inne są w re
alizacji z takim wyliczeniem, aby
wnioski aplikacyjne do Urzędu Mar
szałkowskiego można było składać

w okresie wiosennym.
Oczekiwania inwestycyjne naszych
mieszkańców w zakresie budowy
dróg, oświetlenia i nie tylko, hamo
wane są przez osoby, które nie wy
rażają zgody na posadowienie na
ich terytorium słupa czy też posze
rzenie drogi. Dlatego tak wiele za
leży od nas samych. A więc żadne
obietnice, ale konkretne zadania,
konkretne terminy, realne pieniądze
zawarte w budżecie gminy w latach
20152018 oraz w budżecie Unii
Europejskiej w części dotyczącej
Polski. Program miejscowo
ści Cmolas jest przykładem dbało
ści o wszechstronny rozwój wsi.
Bogate są również programy dla po
szczególnych miejscowości naszej
gminy, co w perspektywie dopro
wadzi do zrównoważonego rozwo
ju całej Gminy Cmolas.

CMOLAS
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„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Cmo
las”

Jest nam niezmiernie miło poinfor
mować, że Gmina Cmolas realizu
je projekt pod nazwą:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cy
frowemu na terenie Gminy Cmo
las” współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Fundu
szu Rozwoju Regionalnego. Gmi
na Cmolas otrzyma blisko 900
tysięcy złotych na działania zmie
rzające do zminimalizowania gru
py społecznej, która z różnych
względów nie ma dostępu do Inter
netu.
Czynniki uniemożliwiające niektó
rym z naszych mieszkańców korzy
stanie ze zdobyczy współczesnych
technologii, w tym także z boga
tych zasobów Internetu bardzo czę
sto są od nich niezależne. Wśród
najważniejszych z nich można wy
mienić: trudną sytuacje finansową,
zdrowotną czy uwarunkowania śro
dowiska społecznego, a więc czyn
niki, które niekiedy niełatwo zmienić
nawet przy dużej determinacji i
wkładzie własnej pracy.
Dlatego Unia Europejska, dostrze
gając wartość posiadania umiejęt
ności informatycznych w obecnym
społeczeństwie informacyjnym,
przeznacza część swoich funduszy
na wsparcie ludzi, którzy pragną
wydobyć się ze stagnacji, ale nie
mogą sami wyłożyć potrzebnych na
to środków, a Gmina Cmolas jako
jednostka samorządu terytorialne
go dołożyła wszelkich starań, aby
te fundusze pozyskać.

Projekt „Przeciwdziałanie wyklu
czeniu cyfrowemu na terenie Gmi
ny Cmolas” realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego In
nowacyjna Gospodarka. Oś priory
tetowa: 8. Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie inno
wacyjności gospodarki. Działanie:
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion.
Realizacja projektu zakończy się 30

września 2015r.

Głównym celem Projektu jest prze
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe
mu mieszkańców naszej Gminy.
Osiągnięcie tego możliwe będzie
dzięki:
 Zapewnieniu dostępu do Interne
tu uprawnionym członkom 80 go
spodarstw domowych w tym 5
osobom niepełnosprawnym, a tak
że 14 jednostkom podległym Bene
ficjentowi;
 Zakupieniu sprzętu komputerowe
go dla 30 gospodarstw domowych
oraz jednostek podległych Benefi
cjentowi i przeprowadzenie szko
leń dla tejże grupy docelowej,
 Przekazaniu sprzętu komputero
wego pozyskanego od jednostek
podległych dla 50 gospodarstw do
mowych i przeprowadzenie szko
leń dla tejże grupy,
 Podniesieniu umiejętności korzy
stania z nowoczesnych technologii
informatycznych  sprzętu kompu
terowego i Internetu;
 Umożliwieniu podnoszenia kom
petencji zawodowych;
 Wsparciu młodzieży dorastającej
w trudnych społecznie środowiskach
w kreowaniu swojej przyszłości;
 Zapobieżeniu mentalnemu wyklu
czeniu społecznemu,
 Aktywizacji zawodowej osób wy
kluczonych społecznie oraz niepeł
nosprawnych.

Projektem objęto gospodarstwa do
mowe zagrożone wykluczeniem cy
frowym ze względu na
niepełnosprawność bądź niekorzyst
ną sytuację materialną – tj. 80 go
spodarstw, które otrzyma zestawy
komputerowe oraz trwały dostęp do
Internetu.

Dodatkowo wspartych zostanie 14
jednostek podległych Gminie w za
stępującym zakresie:
1. Zespół Szkół w Cmolasie Szko
ła podstawowa – 20 szt. komputerów
2. Zespół Szkół w Cmolasie Pu
bliczne gimnazjum 22 szt. kompu
terów
3. Szkoła Podstawowa w Hadyków

ce – 15 szt. komputerów,
4. Szkoła Podstawowa w Ostrowach
Tuszowskich – 28 szt. komputerów,
5. Szkoła Podstawowa w Ostrowach
Baranowskich – 6 szt. komputerów,
6. Szkoła Podstawowa w Porębach
Dymarskich – 12 szt. komputerów,
7. Zespół Szkół w Trzęsówce  23
szt. komputerów,
8. Biblioteka Publiczna w Cmola
sie – 11 szt. komputerów,
9. – filia Biblioteki Publicznej w
Cmolasie w Ostrowach Tuszow
skich – 5 szt. komputerów,
10. – filia Biblioteki Publicznej w
Cmolasie w Porębach Dymarskich
– 5 szt. komputerów,
11. – filia Biblioteki Publicznej w
Cmolasie w Trzęsówce – 6 szt. kom
puterów,
12. – Centrum Edukacji Ekologicz
nej Puszcza Sandomierska w Ostro
wach Tuszowskich – 10 szt.
komputerów
13. Samorządowy Ośrodek Kultu
ry w Cmolasie – 6 szt. komputerów,
14. Ośrodek Wypoczynku i Rekre
acji w Cmolasie – 2 szt. komputerów.

Wszystkie w/w jednostki otrzyma
ją również szerokopasmowy dostęp
do Internetu.
Wsparcie Unijne będzie przezna
czone także na serwisowanie i ubez
pieczenie zakupionych w projekcie
urządzeń.

Realizacja naszego Projektu jest
wsparciem działań Władz Gminy
mających na celu wszechstronny
rozwój mieszkańców oraz równe
szanse dla wszystkich niezależnie
od sytuacji materialnej i pozwalają
na dotarcie do wszystkich grup spo
łecznych i wsparcie procesu edukacji.

Więcej informacji o Projekcie moż
na znaleźć na stronie internetowej:
www.cmolas.pl lub osobiście w sie
dzibie Urzędu Gminy Cmolas.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

CMOLAS
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Targi Lokalnych Grup Działania
i Lokalnych Grup Rybackich
z terenu Województwa Podkar
packiego  Rzeszów 31.08.2014r.

Już po raz szósty Lokalna Grupa
Działania LASOVIA uczestniczyła
w rzeszowskich Targach Lokal
nych Grup Działania i Lokalnych
Grup Rybackich z terenu Woje
wództwa Podkarpackiego. Głów
nym organizatorem imprezy był
Samorząd Województwa Podkar
packiego przy współorganizacji
Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Pol
skiego Radia Rzeszów. Swoje pre
zentacje przedstawiły 24 grupy
spośród 31 zarejestrowanych na te
renie Podkarpacia. Impreza była
doskonałą okazją do przedstawie
nia dorobku pracy lokalnych grup,
a także do promocji dziedzictwa
kulturowego, turystyki, rękodzieła
oraz walorów kulinarnych regio
nu.
Prezentacja wystawowa Lokalnej
Grupy Działania LASOVIA zawie
rała szereg publikacji promują
cych LGD oraz obszar gmin
członkowskich tj.: Cmolas, Niwi
ska, Ostrów. Wśród publikacji zna
leźć można było albumy,
przewodniki, pocztówki, broszury,
ulotki dotyczące m.in. przykładów
dobrych praktyk projektów reali

zowanych za pośrednictwem LGD,
atrakcji turystycznych znajdują
cych się w gminach członkow
skich: zabytków, bazy
turystycznej, szlaków i ścieżek tu
rystycznych; bazy rękodzielników
oraz lokalnych specjałów kulinar
nych.
Wystawę urozmaicały prace udo
stępnione przez lokalnych rze
mieślników oraz twórców. Wśród
wystawianych dzieł można było
podziwiać prace: Pana Krzysztofa
Magdy – rzeźba w drewnie, Pana
Jana Bańki – kowalstwo artystycz
ne, Pana Zygmunta Kwaśnik 
rzeźba w drewnie, Pani Kazimiery
Zagroba – malarstwo, Pana Ry

szarda Kubik –
malarstwo, rzeź
ba w drewnie,
Grupy plastycz
nej ART – PAS
SION
działającej przy
Samorządowym
Ośrodku Kultury
w Cmolasie – rę
kodzieło arty
styczne.
Ważnym elemen

tem naszego stoiska były również
kulinarne przysmaki przygotowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich
„LESIANKI” z Ostrów Baranow
skich reprezentowane przez Panie:
Stanisławę Rożniał, Zofię Ziętek,
Zofię Szczur, Dorotę Cieślik i Sta
nisławę Chmielewską.
W pięknej aranżacji stołu Panie
przedstawiły bogatą prezentację
potraw regionalnych, nawiązują
cych do tradycji naszego obszaru.

Dodatkowo Pan Jan Marzec –
skrzypek z Kosów przygotował
występ muzyczny, prezentując
swoje umiejętności na scenie na
rzeszowskim rynku.
Stoisko LGD jak również występ
Pana Jana Marzec, zostały wyróż
nione przez jury konkursowe.
Składamy serdeczne podziękowa
nia rękodzielnikom, Grupie pla
stycznej ART – PASSION, Kołu
GospodyńWiejskich „LESIANKI”
z Ostrów Baranowskich oraz Panu
Janowi Marzec, za uświetnienie
stoiska LGD LASOVIA oraz
wstęp.



"Nauka potrzebna jest do pozna
wania, a wiara konieczna jest do
czynów i postępowania"

Pod takim hasłem 9 października ob
chodzony był Dzień Patronów w Ze
spole Szkół w Trzęsówce.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
św. w kościele parafialnym. Następ
nie wszyscy udali się do szkoły, gdzie
złożone zostały kwiaty pod tablica
mi pamiątkowymi i gdzie odbyła się
akademia. Zebranych na sali gimna
stycznej uczniów, rodziców oraz za
proszonych gości: Wójta Gminy
Cmolas p. Eugeniusza Galka, rad
nych: Ryszarda Sukiennika i Walde
mara Zielińskiego oraz przedstawicieli

Rady Rodziców powitał dyrektor
szkoły p. Krzysztof Wrona. W kilku
słowach przypomniał on, jak donio
słym wydarzeniem było nadanie
imion Szkole Podstawowej i Gim
nazjum. Podziękował również rad
nym naszej gminy: Stanisławowi
Sukiennikowi i Grzegorzowi Fryc,

którzy ufundowali znaczki poczto
we z wizerunkiem sztandarów Ze

społu Szkół w Trzęsówce. Z kolei
Wójt p. Eugeniusz Galek w uznaniu
za wykonywaną pracę wręczył go
spodarzowi uroczystości nagrodę
Wójta Gminy Cmolas, a Radzie Pe
dagogicznej złożył serdeczne życze
nia z okazji zbliżającego się święta
Edukacji Narodowej. W dalszej czę

ści głos zabrali gimnazjaliści, którzy
w programie artystycznym wspomi
nali postać Jana Pawła II i Zygmun
ta Nowakowskiego. Wiersze i
prezentacje były wstępem do waż
nego wydarzenia, jakim było paso
wanie uczniów klas pierwszych.
Wychowawczynie klas: p. Małgo
rzata Jemioła i p. Halina Rzeszutek
przygotowały najmłodszych do po
myślnego przejścia „mini egzami
nu”, do którego włączyła się cała
sala. Nadmienić należy, że tego dnia
nie tylko maluchy stały się pełno
prawnymi uczniami. Samorząd
Uczniowski dokonał oceny uczniów
klasy I Gimnazjum. W czterech kon
kurencjach „na wesoło” uczniowie
udowodnili, że zasługują na miano
gimnazjalistów i zostali oficjalnie
pasowani przez starszych kolegów.
Uroczystość zakończono rozdaniem
słodyczy ufundowanych przez Ra
dę Rodziców oraz wręczeniem na
gród zwycięzcom w konkursie
plastycznym „Moja szkoła. Mój pa
tron”.

S. Magda

Trzęsówka

Znaczki ze sztandarami Szkoły Podstawowej w Trzęsówce im. Zygmunta Nowakowskiego oraz Gimnazjum
w Trzęsówce im. Jana Pawła II




