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Lato 
z 

SOKiem

  W tym roku z wakacyjnej 
oferty Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie skorzysta-
ło blisko 40 dzieci z gminy Cmo-
las. Mimo, że dzieci były w różnym 
wieku, to każde z nich znalazło coś 
dla siebie w szerokim wachlarzu 
zaplanowanych gier, zabaw i kon-
kursów. Zajęcia odbywały się trzy 
razy w tygodniu od 7-31lipca. 
  W ramach wakacyjnego wy-
poczynku dzieci pojechały na wy-
cieczkę do Kurozwęk, gdzie zwie-
dziły m. in. dziedziniec, lochy peł-
ne bajek i legend, a także piwnice 
z historią pałacu. W piwnicach pa-
łacu obejrzały reprodukcje broni 
rycerskiej oraz zabytki znalezione 
podczas prowadzonego od  2000 
roku odgruzowania i porządko-
wania piwnic zamkowych. Dzie-
ci wraz przewodnikiem obejrza-
ły wnętrza kurozwęckiego Pała-
cu, poznały historię zamieszkują-
cych go rodów z aktualnymi cie-
kawostkami. Następnie udały się 
na przejażdżkę do jedynej w Pol-
sce zagrody z bizonami. Miały tak-
że możliwość obejrzenia mini zoo. 
Niemałym zainteresowaniem cie-

szyło się spotkanie dzieci ze stra-
żakami z  jednostki OSP Cmolas, 
którzy zaprezentowali sprzęt spe-
cjalistyczny i opowiedzieli o pracy 
strażaka. Dzieci chętnie wsiadały 
do wozu, naciskały wszystkie moż-
liwe przyciski, a ubrane w hełmy 
przymierzały się do roli strażaka.
  Niemałym wydarzeniem był 
wyjazd na kręgle do Mielca. Dla 
większości uczestników to pierw-

sza taka przygoda, mimo to gra 
poszła zupełnie sprawnie i z suk-
cesem.
  Ponadto uczestnicy „Lata 
z  SOK-iem” brali udział w zaję-
ciach plastycznych, rozgrywkach 
sportowych, projekcjach filmo-
wych.
  Wszystkim uczestnikom za-
jęć dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas. 
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„Pod naszymi pędzlami nowy świat się tworzy…”
  W dniach 25.09.2015 r. - 2.10.2015 r. w Zespo-
le Szkół w  Cmolasie została zorganizowana wysta-
wa twórczości artystycznej gimnazjalistów - uczest-
ników warsztatów plastycznych zorganizowanych 
i prowadzonych w czerwcu przez nauczycielkę pla-
styki p. Renatę Krakowską. Na wystawie tej znala-
zły się obrazy malowane na płótnie z zastosowaniem 
farb olejnych i akrylowych, a ich autorami są: Brygi-
da Bujak, Brygida Szczepanek, Paulina Pyra, Kamila 
Rabczak, Agata Rzeszutek, Karolina Serafin, Sylwia 
Maziarz, Marcelina Ruman, Kamil Wiśniewski i Pa-
weł Wilk. Już nie pierwszy raz młodzież udowodni-
ła, że jest otwarta na twórcze działania, które podej-
muje z wielkim zaangażowaniem, wrażliwością, za-
pałem i odwagą, przedstawiając w nich różnorodny 
świat, swoje doświadczenia, emocje, piękno – swo-
ją „młodzieńczą artystyczną” duszę. Sztuka odgry-
wa bardzo dużą rolę w życiu dzieci i młodzieży, któ-
ra ma wpływ na kształtowanie ich osobowości, od-
działuje na umysły, uczucia i wyobraźnię. Rozwija w 
nich to, co najszlachetniejsze, wartościowe i piękne.
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X edycja „Wesela 
Podkarpackiego” 

  26 lipca 2015r. w Rymano-
wie Zdroju odbyła się jubileuszo-
wa, bo dziesiąta już, edycja „We-
sela Podkarpackiego. W widowi-
sku przygotowanym według kon-
cepcji reżyserskiej Danuty Litaro-
wicz i Czesława Drąga zaprezen-
towało się piętnaście zespołów ob-
rzędowych z naszego wojewódz-
twa, w tym Zespół Ludowy Cmo-
lasianie. „Wesele Podkarpackie” 
jest imprezą niezwykle ważną, słu-
żącą ochronie dziedzictwa kultu-
rowego i każdego roku skupia licz-
ne grono uczestników i odbiorców. 
Pozwala zachować w pamięci to, 
na co pracowały wszystkie prze-
szłe pokolenia. Cały dorobek ar-
tystyczny wszystkich zespołów jest 
skarbnicą tradycji ludowych na-
szego regionu. Każdy zespół przy-

gotował swój fragment wesela, 
przedstawiając go często humory-
stycznie, jednak z wielką dbałością 
o szczegóły i zachowanie trady-
cji. Na scenie został pokazany cały 
dawny obrzęd weselny  od zmówin 
po przenosiny. Co ważne każdy ze-
spół folklorystyczny pokazał inny 
fragment wesela, charakterystycz-
ny dla swojej miejscowości.Zespól 

Ludowy Cmolasianie zaprezen-
tował błogosławieństwo młodej 
pary. Ten kilkugodzinny, wspania-
ły spektakl łączył w sobie zarówno 
śpiew, taniec, muzykę i teatr, któ-
re porwały publiczność do zabawy 
jak na prawdziwym weselu. 
Gratulujemy zespołowi udziału w 
tak prestiżowej imprezie .

  Zespół Cmolasianie na Pikni-
ku Drobiowym w Dębicy 2 sierp-
nia 2015r. na Rynku w Dębicy od-
był się Piknik Drobiowy, którego 
organizatorami byli: Podkarpac-
ka Izba Rolnicza, Burmistrz Mia-
sta Dębica, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Dębicy oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich z powiatu dębickie-
go. Na scenie przygrywali laureaci 
XVI Ogólnopolskich Konfrontacji 
Kapel Ludowych i Zespołów Śpie-
waczych – Dębica 2015. Nie mo-
gło zabraknąć Zespołu Ludowe-
go Cmolasianie z Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie, któ-
ry w tegorocznych konfrontacjach 
zajął pierwsze miejsce za prezen-
tację publiczności utworów: „Hej 
płynie woda szeroko”, „Siałam 
proso na zagonie” oraz „Oj matu-
lu chłopcy za mną gonią”.

Obozowe wakacje
  Okres wakacji letnich postrzegany jako czas zasłużonego odpo-
czynku większości uczniów w Polsce jest jednocześnie okresem inten-
sywnej pracy dla wielu z nich. Świadczyć o tym mogą liczne grupy obo-
zowe, które w tym roku zagościły w Cmolasie. W okresie wakacji let-
nich w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie gościło blisko 370 
dzieci i młodzieży trenujących różnorodne dyscypliny sportowe w ro-
dzimych klubach na terenie całej Polski. Na obiektach Ośrodka i Zespo-
łu Szkół w Cmolasie gościliśmy m.in.:
- koszykarzy z Sochaczewa;
-grupę dzieci i młodzieży trenujących tenis stołowy z warszawskich Bie-
lan;
- Uczniowski Klub Sportowy z Łodzi;
- liczną ekipę piłkarek ręcznych z Kraśnika;
- piłkarzy nożnych z Unii Tarnów, Stali Rzeszów, Czarnovii Czarna,  Tar-
novii Tarnów, Akademii Piłkarskiej z Kolbuszowej, Orlików z Nowej 
Dęba, Junaka ze Słociny;
- Klub Pływacki z Janowa Lubelskiego oraz z Kraśnika.
  Z wielkim podziwem można było obserwować grupy młodych za-
wodników i ich trenerów, którzy nie zważając na  intensywne opady lub 
sierpniowe upały z wielkim zaangażowaniem trenowały na boisku pił-
karskim, hali sportowej  lub pływalni krytej. 
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Czas 
na aktywność 

w Gminie 
Cmolas

  Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Cmolasie w latach 
2008-2015 realizował projekt sys-
temowy pt.: „CZAS NA AKTYW-
NOŚĆ W GMINIE CMOLAS” w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Pro-
mocja integracji społecznej, 
Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integra-
cji przez ośrodki pomocy społecz-
nej. Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa. 
  Celem głównym projektu 
było przede wszystkim przygoto-
wanie do aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym i zawodowym 
osób korzystających ze wsparcia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 
  W wyniku prowadzonych 
działań informacyjno-rekrutra-
cyjnych, do projektu w przeciągu 
kilkuletniej realizacji zrekrutowa-
no 98 osób zamieszkujących teren 
Gminy Cmolas. 
  Z każdym z uczestników zo-
stał zawarty kontrakt socjalny 
określający zasady współpracy i 
wsparcie jakie uczestnik otrzyma 
w ramach projektu. 
  W ramach projektu były po-

dejmowane działania z zakresu in-
strumentów aktywnej integracji  
po przeprowadzeniu diagnozy po-
trzeb potencjalnych uczestników: 

1.1 Instrument aktywizacji 
zawodowej: 

- Usługi wspierające aktywizację 
zawodową - doradztwo zawodowe, 
indywidualne zajęcia z doradcą za-
wodowym, omówienie kierunków 
rozwoju, problemów zawodowych, 
trudności na rynku pracy, opraco-
wanie CV itp.
- W odniesieniu do 2 osób w wieku 
15 -30 lat zrealizowano instrument 
aktywizacji zawodowej w zakresie 
skierowania na staż w innych pod-
miotach. 

1.2 Instrumenty aktywizacji 
edukacyjnej: 

- Skierowano uczestników na za-
jęcia w ramach podnoszenia klu-
czowych kompetencji o charakte-
rze zawodowym lub zdobywania 
nowych kompetencji i umiejętno-
ści zawodowych, umożliwiających 
aktywizację zawodową - Szkolenia 
wg. potrzeb m.in.: kurs gastrono-
miczny, kurs przedstawiciela han-
dlowego z kursem prawo jazdy kat. 
B, kurs z zakresu wizażu, makija-
żu i stylizacji paznokci, kurs sprze-

dawcy wraz z obsługą kasy fiskal-
nej i obsługą klienta, kurs opieku-
na osób starszych, niepełnospraw-
nych i dzieci z kursem pierwszej 
pomocy, kurs spawacza, kurs ope-
ratora koparko – ładowarki, kurs 
obsługi komputera i inne. 

1.3 Instrumenty aktywizacji 
społecznej: 

- Przeprowadzono warsztaty kom-
petencji społecznych - treningi i 
poradnictwo, wsparcie indywidu-
alne oraz grupowe w zakresie pod-
niesienia kompetencji życiowych i 
umiejętności społeczno-zawodo-
wych, tj. zajęcia z psychologiem, 
poznawanie pracy w zespole, auto-
prezentacja, zajęcia nad zwiększe-
niem pewności siebie itp.
  W ramach Projektu Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
każdemu uczestnikowi zagwaran-
tował refundacje dojazd, miejsce 
szkoleń i wyżywienie podczas spo-
tkań ogólnych, grupowych. Każdy 
uczestnik otrzymał zaświadczenie 
lub certyfikat z zakończonego da-
nego kursu, wsparcia od upraw-
nionej instytucji. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Cmolasie
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Słuchowiska 
radiowe 

w Zespole Szkół 
w Cmolasie

  Uczniowie z Zespołu Szkół 
w Cmolasie przez cały rok nagry-
wają słuchowiska radiowe dla naj-
młodszych. Są one emitowane 
w  ,,Twoim Radiu Cmolas” w każ-
dą sobotę o godz. 8.30.  
  W tym roku szkolnym 
uczniowie wcielą się w role boha-
terów fantastycznych i niesamowi-
tych baśni.  
  Uczniowie mają coraz więk-
sze trudności z czytaniem i pisa-
niem, ponieważ komputer i inne 
nowoczesne technologie ,,kuszą 
ich” do nieskończonego korzysta-
nia z różnorodnych gier i ,,wcho-
dzenia na strony”, które nie zawsze  
są adekwatne do ich wieku.
  Należy kontynuować nagry-
wanie słuchowisk, ponieważ przy-
najmniej część naszego społeczeń-
stwa będzie czytała książki, któ-
re zawierają w sobie tajemniczą 
siłę. Ci, co nie czytają, są pozba-
wieni wielu niesamowitych wra-

żeń, które towarzyszą wszystkim 
molom książkowym. Można za-
pomnieć (przynajmniej na chwi-
lę) o kłopotach dnia codzienne-
go i przenieść się wraz z bohatera-
mi do innego świata, w którym nie 
ma nowoczesnych urządzeń, ale 
jest nieskazitelna miłość, dobroć, 
poczucie wartości i pokazanie, że 
skromność, cierpliwość i życzli-
wość w  relacjach międzyludzkich 
zawsze się wybronią. 
  XXI w.  inspiruje młodzież do 
poznawania świata wirtualnego, 
dlatego zadaniem nauczycieli jest 
zmotywować uczniów do wgłę-
biania się w tajniki wiedzy i emo-
cji, które są zawarte w książkach. 
Szukamy różnych metod, aby za-
chęcić ich do czytania lektur, które 
znacząco wpływają na wrażliwość 
i rozwój każdego z nas. 
  Zasób słów osób czytających 
jest niewyobrażalnie duży. ,,Poże-
racze książek” nie muszą obawiać 
się kontaktów słownych z inny-
mi ludźmi. Nie używają wulgary-
zmów, ponieważ potrafią wybro-
nić się piękną polszczyzną. Teksty 
prozatorskie i liryczne zawierają 
mnóstwo środków artystycznych, 
które potrafią niejednego czytel-
nika oczarować i podładować aku-
mulatory do dalszej pracy.
  Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie bardzo chętnie 

uczestniczą w nagrywaniu słucho-
wisk. Pracują nad dykcją, dbają o 
czystość swojego głosu, modulu-
ją nim i świetnie naśladują boha-
terów, których mają odegrać. A co 
najważniejsze – czytają i  bogacą 
swoje słownictwo.
  W tym roku szkolnym chce-
my włączyć do nagrywania słu-
chowisk również rodziców, którzy 
są wzorem dla swoich pociech. Je-
żeli dorośli zaczną świecić dobrym 
przykładem, to dzieci też będą czy-
tały książki dostosowane do wie-
ku. Bardzo gorąco zapraszam do 
współpracy!!! 
  Życzę wszystkim dzieciom 
miłych wrażeń i mnóstwo emocji, 
które płyną z dobrej książki, nato-
miast dorastającą młodzież proszę 
o oderwanie się (chociaż na chwi-
lę) od komputerów, telefonów ko-
mórkowych na rzecz magicznych 
utworów. ,,Kto czyta książki, żyje 
wielokrotnie.” (Zastanówcie się 
nad sensem tych słów). Pamiętaj-
cie, że żaden film, żadna gra kom-
puterowa nie zastąpi Wam świata 
przedstawionego, jaki pojawia się 
w ciekawych i fascynujących utwo-
rach, które są dostępne nie tylko w 
księgarniach, ale również w szkol-
nych i gminnych bibliotekach.

                                                                                                                  
Edyta Urban

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji 
w Cmolasie ogłasza nabór do 

sekcji pływackiej

Jeśli chcesz by Twoje dziecko:
• czuło się bezpiecznie w wodzie;
• prawidłowo kształtowało swoją 
postawę, wydolność serca i płuc, 
motorykę całego organizmu;
• aktywnie spędzało wolny czas;
• poznało nowych przyjaciół;

• trenowało umiejętności aby móc 
uczestniczyć w rywalizacji sporto-
wej;
• uczyło się pod okiem wykwalifi-
kowanej kadry trenerskiej

zapisz je na zajęcia sekcji pływac-
kiej
Miejsce: Pływalnia Kryta w Cmo-
lasie, 36 – 105 Cmolas 269 c 
Zapisy i informacja: 17 744 54 54
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OSTROWY TUSZOWSKIE

  Pikniki Rodzinne organizo-
wane przez Stowarzyszenie „Ostro-
wy” (w tym roku wespół z Samo-
rządowym Ośrodkiem Kultury 
w Cmolasie i Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ostrowach) stały 
się tradycją Ostrów Tuszowskich. 
W tym roku 2 sierpnia  już po raz 
siódmy z rzędu impreza zgroma-
dziła liczne grono chętnych do do-
brej zabawy. Na wszystkich uczest-
ników czekała świetna zabawa 
i wiele atrakcji. Najmłodsi uczest-
nicy pikniku brali udział w zaba-
wach prowadzonych przez wodzi-
reja , a także korzystali z atrak-
cji wesołego miasteczka. W trak-
cie trwania Pikniku Rodzinnego 

na boisku w Ostrowach Tuszow-
skich rozegrano turniej finałowy 
Pucharu Wójta Gminy Cmolas. 
Kibice byli świadkami pasjonują-
cej rywalizacji w meczu o główne 
trofeum. Tempo Cmolas zmierzy-
ło się w nim z Vigorem Trzęsów-
ka. O losach głównej nagrody zde-
cydowały rzuty karne, w których 
najlepiej spisali się zawodnicy Vi-
goru Trzęsówka. Trzecie miejsce 
w zawodach zajęła Ostrovia, a dru-
gie Tempo Cmolas. Sporo emo-
cji dostarczyli motocykliści, któ-
rzy Ostrowy Tuszowskie odwie-
dzili już po raz drugi. Podczas pik-
niku można było zdobyć interesu-
jące informacje o bioróżnorodno-

ści naszych terenów. Na scenie po-
jawiły się także młode początkują-
ce adeptki sztuki muzycznej Syl-
wia Maziarz i Angelina Gancarz. 
  Dla wszystkich uczestników 
pikniku zaśpiewała gwiazda wie-
czoru Roberto Zucaro i Alberto 
Amati których energetyczny kon-
cert rozgrzał publiczność do czer-
woności. Następnie wszyscy zo-
stali zaproszeni do wspólnej za-
bawy pod gwiazdami prowadzo-
nej przez DJ. Przez cały czas trwa-
nia pikniku można było korzystać 
z dobrze zaopatrzonego bufetu.
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Ogólnokrajowe Referendum w gminie Cmolas
  6 września 2015r. odbyło się 
Referendum Ogólnokrajowe. Gło-
sujący odpowiedzieli w nim na trzy 
pytania, dotyczące wprowadze-
nia jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sej-
mu, stosunku do dotychczasowego 

sposobu finansowania partii poli-
tycznych z budżetu państwa oraz 
interpretacji zasad prawa podat-
kowego w razie wątpliwości na ko-
rzyść podatnika. W Gminie Cmo-
las  liczba uprawnionych do gło-
sowania to 6446 osób. Frekwencja 

wyniosła 6.83%. Mieszkańcy gło-
sowali w  9 Obwodowych Komi-
sjach Wyborczych. Wyniki Refe-
rendum w naszej Gminie przed-
stawiają się następująco:

OSTROWY TUSZOWSKIE

Zajęcia wakacyjne 
w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej 
w Ostrowach 
Baranowskich

  W Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach Baranow-
skich już drugi rok z rzędu realizo-
wano wakacyjne zajęcia edukacyj-
ne pod nazwą „Bawimy się i uczy-
my” w ramach zadania publiczne-
go zleconego przez Gminę Cmolas. 

Podczas zajęć zapewniono opiekę 
wychowawczą dla grupy chętnych 
dzieci w wieku od 4 do 9 lat przez 
okres 10 wakacyjnych dni.
  Dzieci miały możliwość 
uczestnictwa w różnorodnych 
ciekawych zajęciach: plastycz-
no -  technicznych, eksperymen-
talnych, muzyczno - teatralnych 
i sportowych. Odbył się wyjazd na 
pływalnię krytą do OWiR w Cmo-
lasie. Miały także możliwość ko-
rzystania z nowoczesnej pracowni 
komputerowej z dostępem do In-
ternetu. 
  Dzieci bardzo chętnie i ak-
tywnie uczestniczyły we wspól-

nych spotkaniach prowadzo-
nych przez miejscowych nauczy-
cieli. Uczyły się  postrzegania sie-
bie, ukazywania pozytywnych 
cech osobowości, współdziałania 
w  grupie, radosnego i twórczego 
spędzania czasu wolnego.
  Na koniec wspólnych spo-
tkań został zorganizowany piknik 
z zabawami i grillem.  Zrealizowa-
ne zajęcia były dla dzieci namiast-
ką zorganizowanego wypoczyn-
ku w miejscu zamieszkania, a dla 
rodziców pomocą w opiece nad 
dziećmi.
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OSTROWY TUSZOWSKIE

Zajęcia 
przyrodniczo-edukacyjne 

i plener malarski 
w Ostrowach Tuszowskich

  We wtorek, 22 września, 
na  Ścieżce przyrodniczo-dydak-
tyczno- kulturowej „Po złoto na 
Górę” w Ostrowach Tuszowskich 
odbyły się zajęcia przyrodniczo-
edukacyjne połączone z plenerem 
malarskim. Organizatorem za-
jęć było Centrum Edukacji Eko-
logicznej „Puszcza Sandomierska”. 
Wzięli w  nich udział uczniowie- 
przedstawiciele szkół z terenu na-
szej gminy, ich opiekunowie oraz 
zaproszeni goście: zastępca wójta 
Pan Lesław Budzisz i Danuta Zuba 
- dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Cmolasie, pod auspi-
cjami której znajduje się centrum. 
Celem spotkania było zapoznanie 
uczestników z walorami przyrod-
niczymi ścieżki. 
  Początek zajęć miał miej-
sce na Złotej Górze (najwyższym 
wzniesieniu na Płaskowyżu Kol-
buszowskim- ok. 250 m n.p.m.), 
siódmym przystanku, skąd wszy-
scy mogli podziwiać piękne wi-
doki. Tam też część grupy pozo-
stała, aby namalować roztaczający 
się przed nimi krajobraz. Pozosta-
li udali się na ścieżkę, gdzie mieli 
okazję poznać jej charakterystycz-
ne miejsca, florę i faunę poszcze-
gólnych ekosystemów czy ekoto-
nu.
  Na zakończenie zajęć odbyło 
się wspólne ognisko pod „grzyb-
kami” na terenie Zielonej Szkoły 
obok centrum.
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CMOLAS

Przystankowe 
„nowinki”
  Druga połowa roku zazna-
czyła się dość istotnymi zmianami 
w funkcji i estetyce naszych przy-
stanków. Przypomnijmy – w roku 
ubiegłym ze względu na zły stan 
techniczny zaszła konieczność wy-
burzenia dwóch przystanków mu-
rowanych w Hadykówce. W  ich 
miejsce zamontowane zostały 
nowe – o lekkiej konstrukcji. Po-
nieważ natężenie i koncentracja 
pasażerów na przystanku „odjaz-
dowym” w kierunku Kolbuszowej 
i Rzeszowa okazało się znaczne, 
końcem lata dotychczasowa kon-
strukcja powiększona została o na-
stępny moduł. Tak więc komfort 
oczekiwania odjeżdżających z Ha-
dykówki zdecydowanie się po-
prawił. Zmodernizowane w  ubie-
głym roku mini dworce przy dro-
dze krajowej nr 9 w Cmolasie uzy-
skują nowy wystrój wewnętrz-
ny tj.  zamontowane zostały tabli-
ce promujące i opisujące ścież-
ki ekologiczne „Dymarka” w Po-
rębach Dymarskich i „Po złoto na 
Górę” w Ostrowach Tuszowskich. 
Zawieszone zostaną ponadto tabli-
ce informacyjno-reklamowe nad-
leśnictw Kolbuszowa i Mielec oraz 
– w porozumieniu z przewoźnika-

mi – estetyczne plansze z rozkła-
dami jazdy. Tę przystankową ewo-
lucję dopełnia kapitalny remont 
czterech murowanych przystan-
ków – dwóch przy drodze Cmo-
las-Trzęsówka i dwóch w Trzęsów-
ce (Izdebnik). Wymienione zosta-
ły konstrukcje i pokrycia dachowe, 
wykonano malowanie wnętrz i ele-

wacji oraz wykonano nowe opaski 
i łączniki z jezdnią (koszt 30 tys. 
zł.). Całość dopełnia ładna i przy-
jemna dla oka kolorystyka. Wszy-
scy mamy nadzieję, że nowy wize-
runek przystanków zostanie usza-
nowany przez mieszkańców i będą 
one służyć przez długi czas w obec-
nym stanie.

Wydawca: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 

36-105 Cmolas, Cmolas 212a, tel./fax 17 28 37 295, 
www.sok.cmolas.org         e-mail: sok.cmolas@o2.pl

Skład i druk: 
Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek

ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec, tel. 17 581 03 11
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