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Uroczystości 
50-lecia OSP 
w Jagodniku

  W pierwszym numerze Pano-
ramy z tego roku przypomnieliśmy 
historię Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jagodniku i anonsowaliśmy 
obchody jubileuszu, które zapla-
nowane zostały na lipiec. W dzi-
siejszym numerze chcemy przed-
stawić krótką relację z obchodów, 
które miały miejsce 16 lipca br. 
Uroczystości rozpoczęte zostały 
Mszą Świętą w Kościele Parafi al-
nym pw. Św. Anny w Trzęsówce 
w intencji strażaków i ich rodzin. 
Po jej zakończeniu nastąpił uro-
czysty przemarsz jednostek OSP z 
terenu gminy – ze sztandarami w 
asyście orkiestry dętej z Dobryni-
na, na plac przed remizą w Jagod-
niku. Tu odbyła się część ofi cjalna 
uroczystości z ceremoniałem. W 
jej trakcie przypomniana została 
historia jednostki i jej dorobek. W 
wystąpieniach zaproszonych go-

JAGODNIK

ści m.in. Posła na Sejm RP – Zbi-
gniewa Chmielowca, Z-cy Komen-
danta Wojewódzkiego PSP – Pana 
Andrzeja Marczenia, Z-cy Komen-
danta Powiatowego PSP – Pana 
Krzysztofa Samojednego, Rad-
nej Sejmiku Województwa – Pani 
Ewy Draus, Wójta Gminy Cmolas 
- Pana Eugeniusza Galka, podkre-
ślano piękne tradycje OSP w Jagod-
niku i wkład, jaki jednostka wnosi 
w stan zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego mieszkańców. Oczywi-

ście elementem dominującym były 
gratulacje i życzenia dalszych suk-
cesów. Najbardziej zasłużeni dru-
howie zostali odznaczeni. Część 
ofi cjalną zakończyło poświęcenie 
przez księdza proboszcza nowo-
powstałych budowli – a więc zada-
szonej podłogi przy remizie, chod-
nika w centrum wsi. W uroczysto-
ści tłumnie uczestniczyli miesz-
kańcy wsi i gminy, którzy po wy-
słuchaniu na zakończenie popisu 
orkiestry dętej – bawili się do rana.

L.B.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich
serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Fotografi cznym 

„Piękno mojej okolicy”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV- VI i uczniów gimnazjów 
z terenu gminy Cmolas i Niwiska. Zostanie on przeprowadzony w dwóch kategoriach wieko-
wych:  szkoły podstawowe i gimnazja. Tematem prac jest ukazanie piękna najbliższej okolicy: 
zabytków, ciekawych budowli, bioróżnorodności otaczającej nas przyrody (fl ory i fauny), zja-
wisk przyrodniczych, ciekawostek przyrodniczych. Każdy uczestnik może zgłosić maksymal-
nie 3 fotografi e wykonane samodzielnie.  Fotografi e mogą być wykonane w dowolnej technice 
fotografi cznej i dostarczone w postaci odbitek formatu 15x21 cm oraz w postaci cyfrowej na CD 
(zapisane w formacie JPG,  o wymiarach rozdzielczości nie mniejszej niż 2480x3600 pikseli). 
Termin zgłaszania prac do 18 października 2017 r. 

Regulamin konkursu dostępny w szkołach.
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CMOLASCMOLAS
Komunikat w sprawie wymiany dowodów osobistych 

dla których upływa lub upłynął termin ważności
  Urząd Gminy w Cmolasie, Referat Spraw Obywatelskich informuje, że w 2017 roku kończy się dziesięcio-
letni okres ważności dowodu osobistego wielu mieszkańców gminy Cmolas. Data ważności dowodu osobiste-
go umieszczona jest w prawym, dolnym rogu na stronie ze zdjęciem. Przypominam, że legitymowanie się nie-
ważnym dowodem osobistym powoduje dla jego posiadacza utrudnienia w załatwianiu spraw urzędowych, 
gdyż taki dokument jest nieważny w obrocie prawnym. Aby wyeliminować niedogodności, proszę mieszkań-
ców naszej gminy o sprawdzenie kiedy upływa termin ważności dowodu osobistego, a w razie upływu tego ter-
minu o złożenie wniosku o jego wymianę.
  Aby uniknąć kolejek w urzędach resort cyfryzacji wprowadził usługę elektronicznego wnioskowania 
o dowód osobisty. By ułatwić załatwienie tej sprawy zachęcamy do składania wniosków drogą elektronicz-
ną, przede wszystkim ze względu na uniknięcie kolejek w urzędzie a przez to zaoszczędzenie czasu. Dlatego 
teraz w systemie ePUAP funkcja składania wniosku jest widoczna jako główna. Dzięki wprowadzonym zmia-
nom nie będzie już możliwe składanie wniosków niekompletnych, np. takich, w których nie wpisano imienia 
czy miejsca urodzenia. System nie dopuści także do wysłania wniosku bez fotografi i osoby, a także bez jej pod-
pisu elektronicznego weryfi kowanego kwalifi kowanym certyfi katem lub potwierdzonego Profi lem Zaufanym 
ePUAP.
  Procedura złożenia wniosku przez Internet jest prosta. Jednak by to uczynić należy posiadać profi l zaufa-
ny, następnie wejść na stronę internetową epuap.gov.pl, założyć konto w systemie i potwierdzić Profi l Zaufany, 
czyli mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Posiadanie tego profi lu ułatwi nie tylko zło-
żenie wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną ale także pozwoli na załatwienie różnych innych spraw 
urzędowych drogą internetową.
  Wniosek o dowód osobisty można też złożyć osobiście odwiedzając urząd gminy. Aby zdobyć ten doku-
ment należy posiadać obywatelstwo polskie. Obecnie każdy obywatel Polski może być posiadaczem dowodu 
osobistego, nie tylko pełnoletni. Osoby pełnoletnie oraz te którym brakuje 30 dni lub mniej do osiągnięcia peł-
noletniości wniosek składają osobiście lub za pośrednictwem ePUAP, natomiast za osoby młodsze, wniosek 
składa jeden z rodziców, lub opiekun prawny. W przypadku osób, którzy posiadają już dowód osobisty wnio-
sek można złożyć na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego. Przed wizytą w urzę-
dzie należy zadbać o zdjęcie i wypełnić wniosek - można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy, 
wydrukować i wypełnić w domu. Pusty formularz otrzymamy też w urzędzie. Aby złożyć wniosek trzeba 
zabrać ze sobą dotychczasowy dowód osobisty. Po złożeniu wniosku dowód osobisty otrzymamy maksymalnie 
po 30 dniach od daty jego złożenia. 
  Ponadto nadmieniamy, że wiele osób do tej pory nie wymieniło dowodów osobistych a okres ważności 
dowodów osobistych będących w ich posiadaniu już dawno upłynął. Dowody osobiste, którym  upłynął ter-
min  ważności, są automatycznie unieważniane  „z urzędu„ w rejestrach komputerowych prowadzonych  przez 
Urząd Gminy Cmolas  oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Legitymowanie się  nieważnym 
dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw urzędowych.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do 
czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmia-
na danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowo-
dy osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymia-
ny tych dokumentów.

W Urzędzie Gminy Cmolas wnioski o wymianę dowodów osobistych przyjmowane   są w pokoju nr 10 
na I piętrze. Informacja w sprawach dowodów osobistych – pokój 10, tel. 17 28-37-799 wew. 43.

Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
        Aneta Fryc 
        Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
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PORĘBY DYMARSKIE-MIELEC

Literackie 
poczynania Anity
 
  Anita Róg - młoda poetka z Po-
rąb Dymarskich, obecnie uczenni-
ca II Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika w Mielcu, czło-
nek Mieleckiego Towarzystwa Li-
terackiego- ma na swoim koncie 
wiele sukcesów i literackich poczy-
nań.
  Anita od początku istnienia 
Mieleckiego Towarzystwa Literac-
kiego jest jego aktywnym człon-
kiem. W sierpniu wzięła udział w  
wakacyjnym spotkaniu członków  
towarzystwa. Był to tzw. „literacki 
czwartek”. Każdy poeta przyniósł 

swój utwór i zaprezentował go ko-
legom i koleżankom po piórze, 
a potem nastąpiła wymiana traf-
nych spostrzeżeń i uwag. Była to 
bardzo dobra okazja do ulepszenia 
swojego utworu, wydobycia z nie-
go tego, co najlepsze lub poprawie-
nia drobnych nieścisłości, których 
często piszący nie zauważają. Li-
teracki czwartek upłynął w miłej, 
poetyckiej atmosferze. We wrze-
śniu literaci spotkali się w środę.
  W sobotę 2 września Anita 
wzięła udział w narodowym czy-
taniu „Wesela” St. Wyspiańskiego, 
które odbyło się na Tarasie Pałacy-
ku Oborskich w Mielcu. Wcieliła 
się w jedną z postaci utworu – Ra-
chelę. Było to dla niej ciekawe do-
świadczenie, namiastka gry aktor-
skiej. 
Podczas wakacji został rozstrzy-

Trzeci tomik 
poezji już 
wydany!

  2 września br. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Mielcu od-
była się promocja trzeciego tomi-
ku wierszy Anity Róg „Pisane ci-

gnięty IV Ogólnopolski Konkurs   
im. Jarosława Zielińskiego „Zło-
ta Róża”. W trakcie obrad kapitu-
ła tegoż konkursu przyznała Złotą 
Różę poecie do 41 roku oraz rocz-
ne stypendia literackie młodym 
twórcom. Wśród nich znalazła 
się Anita Róg. Końcem września 
w Warszawie odbędzie się uroczy-
stość wręczenia stypendium. Cie-
szymy się, że jej poezja jest doce-
niana nawet na szczeblu ogólno-
polskim. Ponadto jej wiersze zo-
stały opublikowane w piśmie mło-
dzieży szkolnej „Las Kabacki”, 
wydawanym przez Fundację „Ar-
kona” oraz w miesięczniku „Nasz 
Dom Rzeszów” nr 143.
Największym wakacyjnym sukce-
sem Anity jest wydanie trzeciego 
tomiku poezji „Pisane ciszą”, o któ-
rym mowa w poniższym artykule.

szą”, wydanego przez Mieleckie 
Towarzystwo Literackie w Mielcu. 
  Na imprezę przybyli liczni go-
ście, m. in. członkowie Mieleckie-
go Towarzystwa Literackiego, re-
cenzent książki - członek ZLP 
Oddziału w Rzeszowie Ryszard 
Mścisz, delegacja poetów z Rud-
nika nad Sanem- członków Sto-
warzyszenia Literackiego „Witry-

na” w Stalowej Woli, rodzina i zna-
jomi poetki. Spotkanie otworzyła 
Pani Dyrektor Jolanta Strycharz, 
po czym przekazała głos prezesowi 
MTL Zbigniewowi Michalskiemu. 
Zapoznał on zebranych z działal-
nością i  aktualnościami dotyczą-
cymi stowarzyszenia. Następnie 
głos zabrała młodzież. Jako pierw-
sza, dwa swoje wiersze zaprezento-
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wała sama autorka, a po niej wy-
brane utwory odczytali przyjaciele 
Anity: Katarzyna Róg, Aleksandra 
Kościelna i Dawid Maciąg. Mło-
da poetka urozmaiciła spotkanie 
antraktami muzycznymi, w któ-
rych grała na keyboardzie i śpie-
wała. Po liryczno-muzycznych do-
znaniach przyszedł czas na wypo-
wiedź recenzenta tomiku oraz wy-
stąpienia gości. Padło wiele pozy-
tywnych uwag na temat twórczości 
Anity oraz książki „Pisane ciszą”, 
która rozpoczyna serię wydawni-
czą Biblioteczka Mieleckiego Towa-
rzystwa Literackiego. Autorka od-

powiadała także na pytania, któ-
re zadawali starsi koledzy po pió-
rze. Rozmowy kontynuowane były 
podczas podpisywania tomików.
  „Pisane ciszą” to już trzeci to-
mik poezji Anity, który zawiera 
blisko 80 wierszy. To zbiór prze-
myślanych i bardzo dojrzałych 
utworów. Wspaniałym dopełnie-
niem poezji są ilustracje wyko-
nane przez samą poetkę. Książka 
ukazała się rok po wydaniu dru-
giego tomiku, co świadczy, że dro-
ga poetycka Anity rozwija się bar-
dzo szybko.

    Wł. S

TRZĘSÓWKA

Wiejski Dom Kultury w Trzęsów-
ce przy współpracy z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Cmolasie fi -
lia Trzęsówka zorganizował wa-
kacyjne zajęcia dla dzieci w wie-
ku szkolnym. Zajęcia odbywały 
się przez cały lipiec i cieszyły się 
dużą popularnością. Dzieci mogły 
skorzystać z różnego rodzaju za-
jęć plastycznych takich jak robie-
nie witraży, akwarium w słoiku, 
lepienie z masy solnej oraz malo-
wanie farbami i kredkami. Oprócz 
zajęć plastycznych były też zajęcia 
ruchowe, takie jak zabawy z pił-
ką, skakanką, chustą animacyjną, 
zawody sportowe oraz malowanie 
kredą na świeżym powietrzu. Jed-
nak największym zainteresowa-
niem cieszyły się wycieczki orga-
nizowane razem z Samorządowym 

Ośrodkiem Kultury w Cmolasie. 
W ramach zajęć dzieci mogły po-
jechać między innymi do FlyPar-
ku do Rzeszowa, gdzie nadmiar 
swojej energii mogły wyładować 
skacząc na trampolinach. Dużym 
powodzeniem cieszyła się rów-
nież wycieczka do stadniny koni 
w Dzikowcu. Dzieci pod czujnym 
okiem instruktorów mogły sko-
rzystać z przejażdżki konnej, więk-
szość pierwszy raz w życiu. Cieka-
wą atrakcją była również wyciecz-
ka rowerowa do Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Ostrowach Tu-
szowskich. Uczestnicy podążali 
ścieżką przyrodniczą „Po złoto na 
górę”, dowiedzieli się wielu cieka-
wych rzeczy odnośnie przyrody, a 
na koniec zjedli pyszną kiełbaskę 
z grilla, aby mieli siły na powrót 

Zajęcia wakacyjne w Trzęsówce. 
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do domu. Wakacje to czas relaksu 
i odpoczynku, ale nie można wte-
dy zapominać o bezpieczeństwie, 
dlatego dzieci z Trzęsówki wzięły 
udział w zajęciach z ratownikiem 
wodnym zorganizowanych przez 
SOK Cmolas, gdzie dowiedziały 
się wielu ciekawych i pożytecznych 
rzeczy na temat bezpieczeństwa w 
wodzie i nie tylko. Mogły też po-
ćwiczyć umiejętności w zakre-
sie sztucznego oddychania, ćwi-
cząc na fantomach przyniesionych 
przez pana ratownika. Zajęcia w 
Wiejskim Domu Kultury w Trzę-
sówce były ciekawą i wesołą formą 
spędzenia wolnego czasu, a duża 
frekwencja każdego dnia potwier-
dziła, że dzieci były zadowolone z 
przygotowanych dla nich atrakcji.

  J.M.
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  Wakacje to wspaniały okres. 
Zwłaszcza dla dzieci. Jest to czas 
na rozwinięcie swoich zaintereso-
wań, zawarcie nowych znajomo-
ści, przyjaźni oraz przede wszyst-
kim na zabawę. W duchu tej my-
śli w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie po raz ko-
lejny przygotowany został waka-
cyjny plecak rozmaitości dedy-
kowany dzieciom z terenu gmi-
ny. Zajęcie odbywały się cztery 
razy w tygodniu od 4 - 28 lipca.
  Programowi tegorocznych za-
jęć towarzyszyły różnorodne roz-
rywki  tj.: zabawy integracyjne, wy-
cieczki krajoznawcze, zabawy mu-
zyczno‐ruchowe, zajęcia plastycz-
ne te i inne formy pracy z dzieć-
mi sprawiły, że każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. W ramach wa-
kacyjnego wypoczynku dzieci  po-
znały zasady bezpiecznego zacho-
wania nad wodą oraz przeszły kurs 
udzielania  pierwszej pomocy. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia plastyczne podczas których 
uczestnicy wykonywali między in-
nymi: fi gurki z masy solnej, biżu-
terie z papieru kolorowego, ram-
ki ze zdjęciem, akwarium, witraże 
i wiele innych ciekawych prac,  
które miały na celu rozwinięcie 
kreatywnego potencjału dzieci. 
26 lipca miało miejsce przedsta-
wienie pt „Pingwiny z zasadami” 
w wykonaniu aktorów z teatru 
„Fantazja”. Przedstawienie wy-
warło na wszystkich widzach miłe 
wrażenie. Dzieci mogły osobiście 

„Lato z SOKiem” w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie

poznać króla Juliana najbardziej 
barwną i wesołą postać przedsta-
wienia. W trakcie teatrzyku dzie-
ci śpiewały i bawiły się z bajko-
wymi postaciami. Wesołe dialogi, 
zabawne sytuacje, dużo piosenek 
i zabaw ruchowych oraz aktywny 
udział dzieci zapewniły dobrą za-
bawę i rozśmieszały do łez nie tyl-
ko małych widzów, również towa-
rzyszące im osoby dorosłe. Odwie-
dziły m.in. Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Ostrowach Tuszow-
skich, gdzie młodzi ekolodzy mo-
gli pogłębić swoją wiedzę na temat 
ochrony środowiska.  Ponadto zor-
ganizowany został wyjazd do Fly-
Park w Rzeszowie gdzie na przyby-
łych czekało wiele wyskokowych 
i miękkich atrakcji takich jak: wiel-
ki basen z gąbkami,  ścieżki tram-
polinowe, ścianka wspinaczko-
wa. Każde z dzieci znalazło coś dla 
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siebie. Kolejnym dniem pełnych 
atrakcji była wizyta w Zagrodzie 
Jeździeckiej „Mustang” w Dzikow-
cu, gdzie na świeżym powietrzu 
dzieci poznały różne zwierzęta go-
spodarcze (konie, kozy, owce, kró-
liki i inne), dowiedziały się o korzy-
ściach, jakie przynoszą nam różne 
gatunki zwierząt i jak należy się 
nimi zajmować. Główną atrakcją 
była przejażdżka w siodle. Wspól-
nie spędzone Lato z SOKiem było 
wypełnione szeregiem ciekawych 
zajęć. Odbywały się rozgrywki te-
nisa stołowego, gra w piłkarzyki, 
gry i zabawy stolikowe oraz licz-
ne zabawy z chustą animacyjną.
  Wszystkim uczestnikom za-
jęć dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas i życzymy na kolej-
ne dni wakacji dużo słońca, za-
bawy i wspaniałego wypoczynku!

  SOK Cmolas
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CMOLAS-KRAKÓW 41 Międzynarodowe Targi 
Sztuki Ludowej w Krakowie  Od lat na Krakowskim Ryn-

ku, w miesiącu sierpniu, organi-
zowane są Międzynarodowe Tar-
gi Sztuki Ludowej, cieszące się naj-
większą prezentacją sztuki oraz rę-
kodzieła ludowego i artystyczne-
go w Europie. W tym roku na sce-
nie pod Wieżą Ratuszową promo-
wały się miasta i powiaty z Polski, 
a także Słowacji, Ukrainy, Rumu-
nii i Węgier. Szesnasty dzień tar-
gów tj.25 sierpnia 2017 r., poświę-
cony był „Powiatowi Kolbuszow-
skiemu”. Impreza rozpoczęła się 
o godzinie 14.00 uroczystym koro-
wodem dookoła Rynku Głównego. 
W tym dniu przed krakowską pu-
blicznością oraz licznymi turysta-
mi z całego świata zaprezentowa-
ły się zespoły i kapele reprezentu-
jące gminy naszego powiatu: Ka-
pela Dzikowianie, Kapela Widela-
nie, Zespół Ludowy Górniacy, Ze-
spół Pieśni i Tańca Lesiaki  Orkie-
stra Dęta MDK i Mażoretki. Sztu-
kę ludową Gminy Cmolas repre-
zentował Zespół Ludowy Cmola-
sianie przy akompaniamencie Ka-
peli Jarosława Mazura. Odwiedza-
jący targi mogli podziwiać sto-
iska z pięknymi ozdobami ręko-
dzielniczymi, które zostały przy-
gotowane przez mieszkańców po-
wiatu kolbuszowskiego. Na sto-
iskach wystawowych były wyroby 
z bibuły, koronki, serwetki, obrazy 
malowane na szkle, modele stat-
ków drewnianych, a nawet miód. 
Podczas targów nie zabrakło tak-
że prezentacji rękodzieł z Gminy 
Cmolas. Oryginalne Ikony pisane 
w sposób tradycyjny wystawiała 
Pani Kazimiera Zagroba z Cmola-
su, piękne rzeźby w drewnie i pła-
skorzeźby o tematyce ludowej, sa-
kralnej prezentował Pan Krzysz-
tof Magda z Ostrów Baranowskich 
natomiast okazałe wyroby kowal-
stwa artystycznego przygotował 
Pan Jan Bańka z Cmolasu.  
  Dzień ten był okazją dla 
wszystkich gmin powiatu kolbu-

szowskiego do pokazania pięk-
nej i nadal żywej kultury ludowej, 
folkloru i tradycji naszego regio-
nu. Prezentacje te przybliżyły licz-

nym uczestnikom Targów nasze 
bogactwo kulturowe i z pewnością 
stały się dla turystów miejscem 
na mapie, które warto odwiedzić.
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TRZĘSÓWKA

W dniach 14-15 września 2017 
roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Trzęsówce uczestniczyli 
w gminnych zawodach lekkoatle-
tycznych w ramach Igrzysk Dzie-
ci, które odbyły się w Trzęsówce 
oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
rozgrywanych w Cmolasie. Zawo-
dy gminne były jednocześnie eli-
minacjami do etapu powiatowe-
go. Awansowało 21 uczniów naszej 
szkoły, którzy kilkukrotnie stawa-
li na najwyższym stopniu podium 
wygrywając swoje konkurencje. 

SUKCES 
SPORTOWY 
UCZNIÓW 

Z TRZĘSÓWKI 

W kategorii klas VI i młodszych 
najlepsze wyniki i awans uzyskali;

1 miejsce – Kaczmarska Karolina  - rzut piłeczką palantową
1 miejsce – Magda Weronika – skok w dal
2 miejsce – Magda Karolina – bieg na 60 m
1 miejsce – Szymon Mierzejewski – skok w dal
2 miejsce – Marzec Kamil – rzut piłeczką palantową
4 miejsce – Ozimek Kacper – rzut piłeczką palantową
3 miejsce – Flis Dawid – bieg na 60 m
3 miejsce – Mokrzycki Szymon – bieg na 1000 m

1 miejsce – Magda Klaudia – skok w dal
3 miejsce – Krupa Patrycja – skok w dal
1 miejsce – Stypa Katarzyna – rzut oszczepem
2 miesjce – Gazda Wiktoria – rzut oszczepem
2 miejsce – Czajkowska Justyna - bieg na 100 m
4 miejsce – Flis Gabriela – bieg na 100 m
3 miejsce – Lewandowska Karolina – bieg na 600 m
1 miejsce – Magda Kacper – rzut oszczepem
2 miejsce – Czajkowski Konrad – bieg na 100 m
3 miejsce – Rajpold Radosław – skok w dal
3 miejsce – Bujak Dawid – bieg na 1000 m
4 miejsce – Chociaj Bartłomiej – bieg na 1000 m
4 miejsce – Jachyra Dawid – pchnięcie kulą

TRZĘSÓWKA

Witaj Szkoło!
  I znów mamy jesień, a jesz-
cze nie tak dawno podsumowy-
waliśmy poprzedni rok szkolny. 
Po dwumiesięcznej przerwie, opa-
leni, wypoczęci i zrelaksowani 
rozpoczynamy nowy rozdział na-
szego życia w Szkole Podstawo-

W kategorii klas Gimnazjalnych + kl. VII awans uzyskali;
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wej w Trzęsówce. Akademię z tej 
okazji przygotowali uczniowie 
klasy V. Były piękne wiersze i hu-
morystyczne scenki oraz życze-
nia samych piątek i szóstek dla 
wszystkich uczniów. Mamy na-
dzieję, że nikt nie spocznie na lau-
rach i wszyscy będą brać aktyw-
ny udział w życiu szkoły. Nie za-
pomniano też o przedszkola-
kach i pierwszakach – początki 
nie są łatwe, ale wierzymy, że na-
uka w naszej szkole będzie owoc-
na i przyjemna. Nauczycielom ży-
czono, aby współpraca z ucznia-
mi układała się jak najlepiej i przy-
nosiła satysfakcję i zadowolenie.
  Rozpoczęcie kolejnego roku 
szkolnego to również kolejna rocz-
nica wybuchu II Wojny Świato-
wej. Nie zapominajmy o tych, 
którzy w tamtym okresie odda-
li życie za Ojczyznę, bronili ho-
noru Polski. To dzięki nim mo-
żemy żyć i uczyć się w pokoju.

     E.P.
 ZS w Trzęsówce

  W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Cmolasie w miesią-
cu sierpniu odbyły się zajęcia wa-
kacyjne dla dzieci. W progra-
mie  przygotowano wiele cieka-
wych propozycji m.in. gry, zaba-
wy, konkursy, quizy, głośne czyta-
nie bajek, zajęcia plastyczne i ma-
nualne oraz ruchowe i sportowe.
  Wśród dzieci biorących udział 
dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się zajęcia ruchowe na świe-
żym powietrzu: gry w piłkę, zaba-
wy z chustą animacyjną czy ryso-

CMOLAS

wanie kredą. Poza tym dzieci na-
uczyły się jak bezpiecznie korzy-
stać z internetu i komputera oraz 
jak wykorzystać do pożytecznych 
celów odpady plastikowe czy tek-
turowe aby zrobić z nich cieka-
we przedmioty. Dzieci  które ko-
rzystały z tych zajęć mogły nie tyl-

ko aktywnie spędzić czas, ale także 
nauczyć się czegoś nowego. Na za-
kończenie dzieci stworzyły piękną 
galerię swoich prac oraz otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i upominki. 

   GPP 
w Cmolasie

Wakacyjne 
zajęcia pt. 

„Biblioteka czeka 
na was”
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JAGODNIK

,,Lego robotyka – 
od teorii 

do robocika”
  Od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 
r. w Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej w Jagodniku realizo-
wany jest projekt pt. ,,Lego ro-
botyka – od teorii do roboci-
ka” który finansowany jest przez 
Regionalną Fundację ,,Serce’’ 
w Kolbuszowej w ramach kon-
kursu ,,Akademia Kreatywności 
2017”.
W roku szkolnym 2016/17 realizo-
wane były zajęcia z teorii oraz za-
jęcia, na których młody konstruk-
tor poznawał dokładnie zestaw 
LEGO MINDSTORMS (w kwiet-
niu ten zestaw został zakupiony 
wraz z oprogramowaniem i ćwi-
czeniami).
Od 01.09.2017r. rozpoczęły się za-
jęcia praktyczne na zestawach ćwi-
czeniowych z nauczycielem infor-
matykiem 2h/tygodniowo. 

Celem projektu jest popularyza-
cja nauk technicznych i matema-
tyczno-przyrodniczych, a zwłasz-
cza robotyki, automatyki i pod-
staw programowania wśród mło-
dego pokolenia Polaków.

  Po warsztatach każdy uczeń 
będzie wiedział do czego służy 
procesor, czujniki z serwonapęda-
mi i jak można wykorzystać te ele-
menty. Uczniowie zaczną od pra-
cy na procesorze EV3 ,poznają po-
szczególne czujniki   serwonapę-
dy (czyli elementy aktywne), do-
wiedzą się jak stworzyć prosty al-
gorytm - program wykorzystują-
cy możliwości zestawu EV3. Będą 
realizować konkretne zadania ba-
zujące na nowo zdobytej wie-
dzy. Równie ważne będzie pozna-
nie pasywnych elementów zesta-

wu MINDSTORMS, ponieważ ze-
stawy, na których będą pracować 
to tysiące elementów wymagają-
cych często dosyć skomplikowa-
nych czynności połączeniowych. 
Uczestnicy zajęć potrafią:
- przygotować projekt robota - wy-
robienie wyobraźni przestrzen-
nej, nauka programów oraz wy-
korzystanie internetu zgodnie  
z prawami autorskimi i licencjami.
- złożyć robota lego na podstawie 
przygotowanego projektu - ćwi-
czenie wyobraźni przestrzennej, 
praca w grupie. 
- zaprogramować robota - ćwicze-

nie rozumowania algorytmiczne-
go, nauka schematów blokowych.
- przedstawić efekt pracy - prezen-
tacja robota.
- realizować własne pomysły (zbu-
dowanie własnego ROBOTA)  
w oparciu o standardowe elementy 
LEGO i szereg dodatkowych ele-
mentów pozwalających na zbu-
dowanie oraz komunikowanie się 
konstrukcji z otoczeniem.
  Od stycznia 2018r. zajęcia kon-
tynuowane będą ze środków wła-
snych stowarzyszenia.

  Ewa Guźda
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  Zgodnie z uchwałą Nr 
XXVII/181/17 Rady Gminy w 
Cmolasie z dnia 28 marca 2017r. 
w sprawie ustalenia zasad i try-
bu przyznawania nagród dla osób 
fi zycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz nagród dla trene-
rów prowadzących szkolenie za-
wodników osiągających wyso-
kie wyniki sportowe Wójt Gmi-
ny Cmolas Pan Eugeniusz Galek 
na wnioski: Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „TIKI – TAKA” Kol-
buszowa, Pani Małgorzaty Szostak 
oraz Miejskiego Klubu Sportowe-
go „STAL” Nowa Dęba przyznał 
zarządzeniem Nr 435/17 z dnia 
4 lipca za uzyskanie wysokich wy-
ników we współzawodnictwie kra-
jowym jednorazową nagrodę pie-
niężną następującym sportowcom 
Sylwii Bąbie, Radosławowi Ma-
ciągowi, Tomaszowi Maziarzowi 

GMINA CMOLAS Nagrody za wysokie wyniki 
we współzawodnictwie 

sportowym

oraz Michałowi Szostakowi. Uro-
czyste wręczanie dyplomów, pu-
charów i nagród pieniężnych mia-
ło miejsce w dniu 30.07.2017r. na 
stadionie sportowym w Ostro-

wach Baranowskich w prze-
rwie meczu fi nałowego o puchar 
Wójta Gminy Cmolas 2017r.  

JF. 
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W malowniczych plenerach Ostrów 
Tuszowskich odbył się IX już Pik-
nik Rodzinny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie OSTROWY.
Jak co roku było wiele atrak-
cji przygotowanych dla najmłod-
szych, nieco starszych i trochę 
starszych mieszkańców naszej 
wsi, ale i dla gości przybyłych na 
ten piknik z okolicznych miejsco-
wości, za co wszystkim serdecz-
nie dziękujemy. Było Wesołe Mia-
steczko, malowanie twarzy, lote-
ria, która cieszyła się niezwykłym 
powodzeniem, darmowe lody 
z Zielonej Budki występ kapeli ro-
dziny Kosiorowskich Luz-Band, 
przejazd zabytkowymi pojazda-
mi wojskowymi p.Kosiorowskiego 
i p.Myszki. Główną atrakcją wie-
czoru okazał się występ kapeli po-
dwórkowej Rzeszowskie Wiaru-
sy, który umilił biesiadę. Swój ta-
lent zaprezentowała krótkim wy-
stępem mieszkanka Ostrów Tu-
szowskich Julka Cyran. Zdolno-
ści krasomówcze swoim występem 

OSTROWY TUSZOWSKIE

zaprezentował członek Stowarzy-
szenia OSTROWY p. Marian Cza-
chor – Jak to kiedyś bywało….
Całe popołudnie i wieczór do-
brej zabawy zakończył swo-
im występem i przygrywa-
niem do tańca Zespół Medium.
  W tym miejscu pragnę ser-
decznie podziękować sponsorom, 

IX Piknik Rodzinny 
w Ostrowach Tuszowskich

którzy przyczynili się do organi-
zacji tej imprezy, wszystkim wy-
stępującym, uczestnikom a przede 
wszystkim organizatorom, czy-
li SOK Cmolas i członkom sto-
warzyszenia OSTROWY, zaanga-
żowanym w to przedsięwzięcie.

Jarosław Rzeszutek

Mamy jeszcze wolne miejsca!
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CMOLAS

Wakacje na 
sportowo

  Od kilku lat OWIR Cmolas jest 
cenioną bazą szkoleniową wśród 
sportowców. Minione wakacje 
były bardzo udane pod wzglę-
dem grup które odwiedziły nasz 
Ośrodek. Począwszy od pierw-
szej soboty wakacji na obozach 
sportowych w Cmolasie gościli:
1. piłkarze z: Klubu Piłkarskiego 

Szesnastka Przemyśl, Stowa-
rzyszenia ADSUM z Ostrowa 
koło Przemyśla, Orlika Nowa 
Dęba, Junaka Słociny, KS Ko-
szyce Wielkie, Footbal Talents 
z Warszawy, KKS Kolbuszo-
wianka Kolbuszowa, KS Grun-
wald Budziwój, Sygnał Lublin, 
Tomasovia Tomaszów Lubel-
ski, Tarnowia Tarnów, Polonia 
Przemyśl, Unia Tarnów, Gar-
barnia Kraków, MOSIR So-
chaczew

2. siatkarki i siatkarze: VEGA 
MOSiR Stalowa Wola, Szko-
ła Mistrzostwa Sportowe-
go Ostrowiec Świętokrzyski, 
Gimnazjum Błażowa, Kadra 
Podkarpacia, 

3. piłka ręczna: Kadra Podkarpa-
cia, Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego Ostrowiec Świętokrzy-
ski, SPR Wisła Sandomierz,

4. pływacy: Fala Żywiec, Fala 
Kraśnik, Delfi n Połaniec

5. koszykarze: MOSIR Socha-
czew 

6. tenisiści stołowi – MOSIR So-
chaczew

  Wakacyjną formę w Cmola-
sie szlifowało blisko 1000 młod-
szych i starszych zawodników, 
począwszy od młodych adeptów 
piłki nożnej liczących 7 lat, po-
przez kadetki i juniorki Kadry 
Podkarpacia w siatkówce oraz 

Uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Ostrowcu po seniorów 
SPR Wisła Sandomierz. Wszyst-
kie ekipy wyjechały zadowolo-

ne zarówno z warunków pobyto-
wych jak również z zakresu pracy 
jaki udało im się wykonać na obo-
zach tuż przed nowym sezonem.

OWiR Cmolas
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  W miesiącu sierpniu Centrum 
Edukacji Ekologicznej wspól-
nie z Filią Biblioteki Publicznej 
w Ostrowach Tuszowskich zor-
ganizowało zajęcia wakacyjne dla 
dzieci. Na wszystkich chętnych 
czekało wiele ciekawych propo-
zycji m.in. gry, zabawy, konkursy, 
quizy, głośne czytanie bajek, zaję-
cia przyrodnicze, spacery Ścież-
ką przyrodniczo- edukacyjną „Po 
złoto na Górę”. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się zajęcia ar-
tystyczne. Dzieci chętnie wykony-
wały różne prace m.in. akwarium 
w słoiku. 
  Poza tym przez cały okres wa-
kacji CEE gościło kilka wycieczek 
m.in. dzieci biorące udział w za-
jęciach wakacyjnych z Trzęsów-
ki i Cmolasu, a także uczestników 
obozów sportowych ( z Połańca, 
Tarnowa, Koszyc, Tomaszowa Lu-
belskiego) organizowanych przez 
OWiR. W trakcie pobytu w cen-
trum dzieci i młodzież brała udział 
w pogadankach, oglądała wystawy, 
piekła kiełbaski na ognisku.
  Również w roku szkolnym za-
chęcamy wszystkich chętnych do 
odwiedzania Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Ostrowach Tu-
szowskich oraz korzystania z jego 
oferty.

CEE w Ostr.Tuszowskich

OSTROWY TUSZOWSKIE Zajęcia wakacyjne w CEE 

Wycieczka 
do stolicy

  Kolejny już raz Stowarzyszenie 
OSTROWY zorganizowało wyjazd 
turystyczno-integracyjny. Tym ra-
zem udaliśmy się do stolicy na-
szej ojczyzny - Warszawy. 16 i 17 
września spędziliśmy na poznawa-
niu uroków wielkiego miasta, ja-
kim niewątpliwie jest Warszawa. 

OSTROWY TUSZOWSKIE-
WARSZAWA
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OSTROWY BARANOWSKIE

W sobotę zebraliśmy się 50-cio 
osobową grupą koło kolumny 
Zygmunta, najbardziej chyba roz-
poznawalnym miejscem warszaw-
skiej Starówki. Następnie zwiedzi-
liśmy Zamek Królewski, tak pie-
czołowicie odbudowany z całko-
witej ruiny, powędrowaliśmy Kra-
kowskim Przedmieściem pod Pa-
łac Prezydencki, dalej pod pomnik 
Syrenki na Rynku. Po południu 

mogliśmy podziwiać piękną pano-
ramę Warszawy z 30 piętra PKiN, 
oraz nowe wieżowce, wyższe od 
samego pałacu, który w minionej 
epoce był najwyższą budowlą mia-
sta.
  W niedzielę odwiedziliśmy 
grób Bł.Jerzego Popiełuszki na Żo-
liborzu, Muzeum Powstania War-
szawskiego - niektórzy z nas mogli 
obejrzeć wstrząsający fi lm „Mia-

sto Ruin” oraz Stadion Narodo-
wy od wewnątrz. Pogoda była nam 
bardzo łaskawa, bo jak wyjeżdżali-
śmy w drogę powrotną do Ostrów, 
to zaczął padać deszcz, który już 
cały czas tam towarzyszył, alę hu-
moru i dobrej zabawy nam nie ze-
psuł do samego domu. Niezapo-
mniane wrażenia na pewno pozo-
staną w naszej pamięci do następ-
nego wyjazdu.

J.R. Stow. OSTROWY

  Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego to dzień, który zapa-
da w pamięci każdego ucznia na 
bardzo długo, to powrót do szkol-
nej rzeczywistości i obowiązków.
W tym dniu w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowach Baranow-
skich odbyło się uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego 2017/2018. 
Uczniowie pod kierunkiem Pani 
W. Dudek przygotowali scena-
riusz na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Pani Dyrektor Danuta Ga-
cek serdecznie powitała po wa-
kacjach uczniów, rodziców i na-
uczycieli i życzyła wszystkim suk-
cesów w nowym roku szkolnym. 
Ksiądz Katecheta w czasie uro-
czystej mszy poświęcił plecaki, 
przybory szkolne i podręczniki. 

Danuta Gacek

Rozpoczęcie roku szkolnego 
w Ostrowach Baranowskich

  W Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich przez 
okres 10 wakacyjnych organizowa-
ne były zajęcia, zabawy i gry pro-
wadzone przez nauczycieli szkoły.. 
Przeprowadzano zajęcia plastycz-
no – techniczne, sportowe, zaba-
wy z konkursami. – dzieci uczest-
niczyły w bezpłatnych zajęciach 
na basenie, rywalizowały w grach 
i zabawach na boisku szkolnym, 
bawiły się na świeżym powie-
trzu, korzystały z kolorowego pla-
cu zabaw przy szkole, brały udział 
w różnorodnych konkursach i 

Wakacyjne zajęcia edukacyjne 
w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY BARANOWSKIE
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grach ruchowych z wykorzysta-
niem przyborów gimnastycznych, 
piłek, chusty, skakanek, wdrażano 
do zdrowej, sportowej rywalizacji 
i przestrzegania reguł i zasad gier 
i zabaw. Dzieci  grały również w te-
nisa stołowego i piłkarzyki. Mia-
ły możliwość korzystania z bez-
płatnego internetu oraz obejrzenia 
krótkich bajek z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej. Bawiły się 
na placu zabaw przy szkole. 

Danuta Gacek

  Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas powstało 1997r. z ini-
cjatywy Wójta Gminy Cmo-
las Pana Eugeniusza Galka, któ-
ry wraz 16 osobami chętnymi do 
współpracy postanowił działać na 
rzecz mieszkańców Gminy Cmolas 
i pełnił funkcje Prezesa przez 11 
lat. Potrzeba funkcjonowania ta-
kiego stowarzyszenia w 1997r. była 
ogromna, gdyż na terenie Gmi-
ny Cmolas nie działała instytucji 
typu no-profi t, która mogła by wy-
korzystać możliwość pozyskania 
środków pieniężnych z funduszy 
krajowych i unijnych.
  Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas w ciągu swojej dwudzie-
stoletniej działalności zrealizowa-
ło wiele projektów dla społeczno-
ści lokalnej. Projekty te  były fi nan-
sowane z funduszy pomocowych 
Unii Europejskiej lub przez inne 
organizacje. Najbardziej znane to 
projekt pn.:” Inkubator Przedsię-
biorczości „Bez Ścian w Gminie 
Cmolas” realizowany przez no-
wopowstały Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości dzięki któremu 
powstało na terenie Gminy Cmo-
las 10 fi rm  działających do dziś. 
  Kolejnym ważnym wydarze-
niem było powstanie Twojego Ra-
dia Cmolas, które przez kilka lat 
funkcjonowało w Stowarzyszeniu 
Rozwoju Gminy Cmolas, a obec-
nie znajduje się pod skrzydłami 
Samorządowym Ośrodku Kultury 

CMOLAS 20 lat - Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Cmolas

Kronika

Piknik rodzinny

Jesień w Akademii Przedszkolaka
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w Cmolasie. 
  Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas było również odpo-
wiedzialne przez kilka lat za pu-
blikację gazety „Panorama Gmi-
ny Cmolas”, która aktualnie wy-
dawana jest przez Samorządo-
wy Ośrodek Kultury w Cmolasie. 
W ramach Stowarzyszenia Rozwo-
ju Gminy Cmolas  powstało rów-
nież Gminne Centrum Informa-
cji; sala komputerowa wyposażona 
w 10 stanowisk komputerowych 
z dostępem do Internetu z która  
z upływem czasu i zapotrzebowa-
niem mieszkańców została prze-
kształcona w salę zabaw dla Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie. 
  Lista działań Stowarzyszenia 
jest bardzo długa: przeprowadzo-
nych zostało wiele bezpłatnych 
szkoleń komputerowych, szkoleń 
związanych założeniem własnej 
działalności gospodarczej. Prowa-
dziliśmy dwa razy policealną szko-
łę Technik BHP. Organizowaliśmy 
różnego rodzaju bezpłatne warsz-
taty dla dzieci i młodzieży, doro-
słych m.in. warsztaty języka an-
gielskiego, warsztaty szachowe, 
warsztaty kulinarne, informatycz-
ne, warsztaty taneczne, aerobik, 
zajęcia nauki pływania, warszta-
ty dla dzieci młodzieży niepełno-
sprawnej, zajęcia dla dzieci na fe-
rie, wakacje, pikniki rodzinne itp. 
  Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas było i jest organizacją 
wspomagającą budowę społeczeń-
stwa obywatelskiego. Dowodem 
na to jest dwukrotne uhonorowa-
nie naszej organizacji w Konkursie 
na Najlepszą Inicjatywę Obywatel-
ską Pro Publico Bono.
  Po raz pierwszy zostaliśmy 
laureatem tej prestiżowej nagro-
dy podczas III edycji Konkursu 
w 2001 r. Otrzymaliśmy wówczas 
I nagrodę w kategorii Inicjatyw na 
rzecz środowiska i regionu za ca-
łokształt działań i inicjatyw ma-
jących na celu ożywienie i rozwój 
Małej Ojczyzny na poziomie gmi-
ny z wykorzystaniem możliwości 

Szkolenie z projektu Każdy może mieć swój biznes

Dzień Przedszkolaka 2017

Warsztaty fotografi czne

Warsztaty szachowe
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jakie niósł proces transformacji 
i integracji z Unią Europejską, za 
aktywność zaangażowanie i zrozu-
mienie dla propagowania walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych, 
gospodarczych i kulturalnych gmi-
ny Cmolas oraz dążenie do maksy-
malnego ich wykorzystania w kre-
owaniu nowoczesnego wizerunku 
cmolaskiej społeczności.
  Po raz drugi Stowarzyszenie 
otrzymało nagrodę w 2005 r. w 
VII edycji Konkursu. Wówczas to 
otrzymaliśmy wyróżnienie za ini-
cjatywę Radio Gminne „Twoje Ra-

dio Cmolas”, za promocję społe-
czeństwa obywatelskiego.
  Aktualnie Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy jest prężnie działają-
ca organizacją pożytku publiczne-
go zajmuję się działalnością oświa-
tową i wspiera swoimi działaniami 
placówki oświatowe Gminy Cmo-
las.  Prowadzi od 2013 roku dwu-
oddziałowe przedszkole „Akade-
mię Przedszkolaka w Cmolasie”. 
Od 2014 roku Szkołę Podstawową 
w Ostrowach Baranowskich oraz 
od 2016r.  Szkołę Podstawowa w 
Hadykówce i Szkołę Podstawowa 

w Porębach Dymarskich. 
  Z okazji jubileuszu 20-lecia 
wszystkim członkom, wielolet-
nim pracownikom Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Cmolas dziękuje-
my za dotychczasową współpracę, 
zaangażowanie, wsparcie. Niech 
nasza dalsza współprac i działa-
nia przyczyniają się do poprawy 
jakości życia mieszkańców Gminy 
Cmolas. 
  Dziękuję również darczyńcom 
oraz wszystkim, którzy wpierają fi -
nansowo naszą działalność.

 Halina Rozmus-Kosiorowska
  Prezes Zarządu SRGC

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie

serdecznie zapraszają do udziału 
w Rodzinnym Konkursie Śmieciosztuka pod hasłem 

„Drugie życie odpadów”

Konkurs skierowany jest do wszystkich rodzin z dziećmi w wieku przed-
szkolnym i szkolnym z terenu Gminy Cmolas. Konkurs ma za zadanie 
zachęcić całe rodziny do przedstawienia własnego pomysłu na dekorację 
ogrodową, poprzez wykonanie ekologicznej fi gury z materiałów przezna-
czonych do recyklingu lub materiału przyrodniczego np. wikliny, drewna, 
korzeni, mchu, kamyków, szyszek. Jedna rodzina może nadesłać tylko jed-
ną pracę. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: fi gura 
do 100 cm i powyżej 100 cm . 

Zgłaszanie prac do 23listopada 2017, a uroczyste wręczenie nagród 3 grudnia 2017 r. (niedziela).
Regulamin oraz wzór karty zgłoszenia do konkursu dostępny na stronie internetowej 

www.bibliotekacmolas.pl. 
Dodatkowe informacje można  uzyskać również pod numerem telefonu 516901350.

 Zapraszamy rodziny z dziećmi do udziału w konkursie
         Organizatorzy

Nowoczesne 
oświetlenie 

w Ostrowach 
Baranowskich

OSTROWY BARANOWSKIE
 Mieszkańcy Ostrów Ba-
ranowskich z satysfakcją przy-
jęli zrealizowaną w okresie wa-
kacyjnym inwestycję w zakresie 
oświetlenia drogi od skrzyżowa-
nia z drogą powiatową do sta-
dionu. W ramach zadania wy-
budowana została linia niskiego 

napięcia. Na dziewięciu słupach 
zamontowane zostały energo-
oszczędne lampy LED. Zadanie 
kosztowało 36,5 tys. zł. z budże-
tu gminy i z pewnością poprawi 
bezpieczeństwo i komfort ży-
cia mieszkańców z tym miejscu.
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  Sołectwo Cmolas przystą-
piło w tym roku do Podkarpac-
kiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020. Program ten w za-
łożeniach ma sprzyjać zmianom 
strukturalnym obszarów wiej-
skich związanych z rozwijaniem 
pozarolniczych form aktywności 
mieszkańców wsi i bardzo mocno 
promujący postulat wielofunkcyj-
nego rozwoju obszarów wiejskich.   
  W ramach uczestnictwa w 
PPOW na lata 2017-2020 w kwiet-
niu br. została opracowana „Sołec-
ka Strategia Rozwoju Wsi Cmo-
las” oraz wniosek o dofi nanso-
wanie projektu pn. „Budowa try-
buny na Stadionie Sportowym w 
Cmolasie”. Decyzją Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego Gmi-
na Cmolas otrzymała 10.000zł do-
tacji z budżetu Województwa Pod-
karpackiego w ramach Podkarpac-
kiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020 na realizację tego 
przedsięwzięcia. W wyniku reali-
zacji projektu na Stadionie Spor-
towym w Cmolasie została wyko-
nana trybuna sportowa. Nowa try-
buna składa się z dwóch sektorów, 
po trzy rzędy siedzisk, przedzielo-
nych schodami i zejściami po obu 
końcach trybuny w stronę istnieją-
cego boiska. Przed trybuną, a tak-
że za siedziskami ostatniego rzędu 
utwardzono teren kostką betono-
wą co umożliwi korzystanie z wi-
downi w poziomie boiska osobom 
niepełnosprawnym, a powyżej sie-
dzisk powstały dodatkowe miejsca 
stojące dla widzów. Koszt całkowi-
ty wykonania trybuny to 73.500zł. 
Realizacja zadania przyczyniła się 
do poprawy zaplecza sportowego 
w miejscowości Cmolas i zwięk-

Nowa trybuna na Stadionie Sportowym w Cmolasie 
szenia jego atrakcyjności, a tak-
że podniesienia standardu i jako-
ści życia mieszkańców wsi oraz za-
gospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej.
  Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców to korzystania z efektów 

realizacji projektu poprzez aktyw-
ne uczestnictwo w wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych orga-
nizowanych na terenie Stadionu 
Sportowego.

Wójt Gminy Cmolas
  Eugeniusz Galek
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  Po zakończeniu rozgrywek li-
gowych sezonu 2016/2017 jak 
co roku została rozegrana kolej-
na edycja Pucharu Wójta Gmi-
ny Cmolas w piłce nożnej. Prezesi 
klubów sportowych z terenu Gmi-
ny Cmolas ustalili, że turnieje eli-
minacyjne tegorocznego pucharu 
odbędą się w Hadykówce i Cmo-
lasie.
  W dniu 23.07.2017r. w Hady-
kówce spotkały się drużyny miej-
scowej Ceramiki Hadykówka i 
Ostrovii Ostrowy Baranowskie. 
Wygrała drużyna Ostrovii Ostrowy 
Baranowskie 2:0 (1:0) i ona awan-
sowała do fi nału tegorocznej  edy-
cji rozgrywek. Drugi turniej elimi-
nacyjny odbył się  na stadionie w 
Cmolasie. W dniu 23.07.2017 ro-
zegrano tylko jeden mecz w któ-
rym gospodarze pokonali drużynę 
Vigoru Trzęsówka 2:0 (1:0). W ro-
zegraniu pozostałych meczy prze-
szkodził ulewny deszcz który za-
mienił płytę boiska w jezioro. Roz-
grywki dokończono w środę 26 
lipca 2017r. a wyniki przedstawiały 
się następująco:

GMINA CMOLAS Rozegrano mecze o Pucharu Wójta 
Gminy Cmolas w piłce nożnej

KS „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie – LKS „VIGOR” Trzęsówka 
1 : 2    (1 : 1)
KS „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie – KS „TEMPO” Cmolas 
1 : 4    (1 : 2)
Kolejność:
1. KS „TEMPO” Cmolas   2 6 6 : 1
2. LKS „VIGOR” Trzęsówka  2 3 2 : 3 
3. KS „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie 2 0 2 : 6
W turnieju fi nałowym w Ostrowach Baranowskich 
w dniu 30.07.2017 r. spotkały się:  
W meczu o III miejsce 
LZS „CERAMIKA” Hadykówka  – LKS„ VIGOR” Trzęsówka  
3 : 3  (1 : 2) Rzuty karne 4 : 3     
W meczu o I miejsce
KS „TEMPO” Cmolas – KS „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie  
2 : 2  (1 : 1) Rzuty karne 2 : 4 
Końcowa klasyfi kacja turnieju o puchar Wójta Gminy Cmolas 2017 
przedstawia się następująco:
1. KS „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie
2. KS „TEMPO” Cmolas
3. LZS „CERAMIKA” Hadykówka
4. LKS „VIGOR” Trzęsówka
5. KS „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie
  Po zakończeniu meczu fi nałowego odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród, dyplomów i pucharów, którego dokonał Wójt Gminy Cmolas 
Pan Eugeniusz Galek

P.M.

  Cmolaska pływalnia w 
maju br. odnotowała swo-
je 18-lecie. Upływ czasu oraz 
zużywanie się poszczegól-
nych elementów technologii 
jak też budynku powoduje, 
że wymaga nie tylko systema-

CMOLAS

Termo-
mdernizacja 

basenu 
na fi niszu
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tycznych zabiegów technicz-
nych tzw. bieżących ale tak-
że modernizacji. W związku 
z tym od co najmniej trzech 
lat takowe były prowadzone. 
Informowaliśmy o nich na-
szych czytelników (m.in. wy-
miana centrali klimatyzacyj-
nej, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej, docieplenie 
ścian, przebudowa systemu 
zasilania w ciepło). Zwień-
czeniem prac termomoder-
nizacyjnych było przepro-
wadzone na przestrzeni lip-
ca i sierpnia br. uszczelnie-
nie i docieplenie dachu, któ-
re skutecznie zlikwidowa-
ło niekorzystne zjawiska w 
jego eksploatacji. Dylemat 
dotyczący sposobu napra-
wy rozstrzygnęliśmy wybie-
rając nowatorską metodę na-
trysku warstwy docieplającej, 
uszczelniającej i zabezpie-
czającej przed promieniowa-
niem UV. Wykonawcą robót 
była Firma Termohaus Izo-
lacje Natryskowe z Bytomia. 
Koszt prac wyniósł 151 tys. 
zł. z czego uzyskaliśmy dofi-
nansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Rzeszowie w kwo-
cie 20,5 tys. zł.

  Zapowiada się wyjątkowo uda-
ny rok w infrastrukturze drogo-
wej naszej gminy. Do końca wrze-
śnia zrealizowane zostało szereg 
inwestycji poprawiających stan-
dard dróg w zakresie nawierzchni, 
jak i poprawiających bezpieczeń-
stwo poprzez budowę chodników. 
Oto nasza relacja z poszczególnych 
miejscowości:

CMOLAS Inwestycje drogowe 
w naszej gminie

Cmolas
1. Została przebudowana dro-

ga gminna (tzw. krzywa).  
W jej ramach została uzupeł-
niona podbudowa z kruszy-
wa drogowego i położona na-
wierzchnia bitumiczna o sze-
rokości 3,5m na odcinku 500 
mb. Utwardzone zostały po-

bocza i poprawione rowy od-
wadniające. Wykonawcą ro-
bót zakończonych w lipcu 
było przedsiębiorstwo „Mol-
ter” z Rudnej Małej. Koszt za-
dania wyniósł blisko 112 tys. i 
sfinansowany został z budże-
tu gminy. Mieszkańcy tej czę-
ści Cmolasu przyjęli tę dłu-
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go oczekiwaną inwestycję 
z ogromnym zadowoleniem.

2. Zmodernizowany został od-
cinek drogi gminnej na Za-
kościelu – łączący sieć dróg 
osiedlowych z drogą powiato-
wą w rejonie dojazdu do sta-
dionu KS „TEMPO”. W ra-
mach zadania wykonane zo-
stały przykanaliki odprowa-
dzające wodę deszczową, po-
łożono obustronnie krawęż-
niki i na nowej podbudowie 
z kruszywa położona została 
nawierzchnia bitumiczna na 
długości 146 mb. Mimo, że od-
cinek niedługi, znacząco po-
prawił funkcjonalność układu 
komunikacyjnego w tym rejo-
nie a także estetykę tego frag-
mentu miejscowości. Dopeł-
nieniem tego zadania będzie 
chodnik przy drodze powiato-
wej na odcinku 235 mb, który 
powstanie w przyszłym roku 
(obecnie przykryty został rów 
i położone krawężniki). Inwe-
stycję sfi nansowano z budżetu 
gminy – jej koszt to 80.400 zł. a 
wykonawcą była fi rma „Sikora 
Sylwia Matbud” z Boguchwały. 

Hadykówka 
Od maja do lipca br. przebudo-
wana została droga gminna Ha-
dykówka – Kasiczówka na odcin-
ku 510 mb. Zakres prac objął wy-
konanie podbudowy z kruszywa, 
położenie nawierzchni bitumicz-
nej o szerokości 3,5 m oraz pobo-
czy po 0,75 m z kruszywa. Wyko-
nawcą robót było Przedsiębior-
stwo „Molter” z Rudnej Małej 
a koszt wyniósł 120,4 tys. zł. 

Hadykówka – Pogorzałki – 
Cmolas 
Celem poprawy bezpieczeństwa 
w komunikacji przy drodze gmin-
nej na „Pańskich Polach” – osiedlu, 
na którym w ostatnich latach po-
wstała duża liczba domów miesz-
kalnych, podjęta została decyzja 
o budowie chodnika – od drogi 
powiatowej Cmolas-Mechowiec 

na odcinku 789 mb. Zadanie to jest 
w trakcie realizacji a planowany 
termin ukończenia to koniec paź-
dziernika. Jego zakres to przebu-
dowa rowu otwartego na kryty Ø 
400 mm wraz ze studniami i przy-
kanalikami, położenie chodnika 
i wykonanie zjazdów z posesji. 
Wartość robót wyniesie 348 tys. zł. 
i zabezpieczy ją budżet gminy.

Cmolas – Dąbrówka – Trzęsówka 
Modernizacja tej drogi jest jed-
ną z najważniejszych inwestycji 
w infrastrukturze zrealizowa-
nych w ostatnich latach przez na-
sza gminę. Przed inwestycją pod-
stawową jej funkcją był transport 
leśny i rekreacyjny (ścieżka przy-
rodnicza). W ostatnim roku uda-
ło się przygotować inwestycję pod 
względem formalnoprawnym 
i wiosną br. zapadła decyzja o re-
alizacji. Znaczący był zakres rze-
czowy bowiem dotyczy odcinka 
2.425 mb drogi o szerokości 5 m + 
pobocza po 0,75 m (na podbudo-
wie z kruszywa i nawierzchni bitu-

micznej). Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych z Mielca. Koszt moderniza-
cji drogi wyniósł 844,8 tys. zł. Po-
zyskane zostały środki zewnętrzne 
– z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej w wysokości 413,7 tys. zł., 
z Lasów Państwowych w wysoko-
ści 50 tys. zł. oraz z gminy Kolbu-
szowa – 32,1 tys. zł. Droga udo-
stępniona została w pierwszych 
dniach sierpnia a uroczyście prze-
kazana do eksploatacji w dniu 
6 sierpnia 2017r. Korzyści z tego 
połączenia komunikacyjnego 
są nie do przecenienia – przede 
wszystkim skraca dystans i czas 
przejazdu od Izdebnika i Trzę-
sówki zarówno do Kolbuszowej 
jak i Cmolasu a o jej przydatności 
świadczy natężenie ruchu jakie na 
niej odnotowujemy i pozytywne 
sygnały jakie odbieramy od miesz-
kańców. 

L.B.

Droga zakościele

Cmolas-Dąbrówka-Trzęsówka
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CMOLAS

„Polskie tradycje ludowe są odzwier-
ciedleniem naszej historii i obycza-
jowości. Wiele z nich już odeszło 
w zapomnienie, jednak warto się 
czegoś o nich dowiedzieć, by w ten 
sposób móc zanurzyć się choćby 
odrobinę w naszą narodową prze-
szłość, obrzędy, zwyczaje oraz tra-
dycję”. - A.Zadrożyńska

  W niedzielne popołudnie 17 
września 2017 roku w Cmola-
sie odbyła się uroczystość 15 lecia 
działalności artystycznej Zespo-
łu Ludowego „Cmolasianie”. Uro-
czystość rozpoczęła się Mszą św. 
w Sanktuarium Przemienienia 
Pańskiego w Cmolasie, odprawio-
ną przez Ks. Proboszcza Micha-
ła Batora w intencji członków ze-
społu. Następnie wszyscy uczest-
nicy udali się do Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Cmolasie, 
gdzie z okazji Jubileuszu odbyła się 
niezwykle wyjątkowa uroczystość. 
Po krótkim przedstawieniu histo-
rii działalności Zespołu, Cmola-
sianie przyjęli zasłużone gratula-
cje, życzenia, kwiaty i podzięko-
wania od: Pana Eugeniusza Gal-
ka Wójta Gminy Cmolas, Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, 
które w zastępstwie wręczył Pan 
Jacek Olszowy, Pana Władysława 
Ortyla Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, które w zastęp-
stwie wręczyła Pani Anna Tworz, 
Pana Józefa Kardysia Starosty Kol-
buszowskiego, które w zastępstwie 
wręczył Pan Krzysztof Sochacki, 
Pana Mieczysława Bochenka Pre-
zesa Wojewódzkiego Związku Rol-
ników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Rzeszowie, Pana Marka 
Jastrzębskiego Dyrektora Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie, które w zastępstwie wrę-
czył Pan Adam Kus,  Pana Rad-
nego Powiatu Kolbuszowskiego 
i jednocześnie Sołtysa Cmolasu 
Krzysztofa Sochackiego, Pana Ry-
szarda Sukiennika Radnego Po-

wiatu Kolbuszowskiego, oraz od 
Pani Edyty Kus-Mokrzyckiej Dy-
rektora Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie, Pani Bro-
nisławy Prokopiec Przewodniczą-
cej KGW w Cmolasie i Pani Sta-
nisławy Rożniał  Przewodniczą-
cej KGW „Lesianki” w Ostro-
wach Baranowskich. Podziękowa-
nia te były uznaniem dla szerokiej 
i twórczej działalności artystycznej 
i społecznej na przestrzeni 15 lat.
  Podczas niedzielnej uroczysto-
ści nie mogło zabraknąć samych 
Jubilatów - Członków Zespołu 
Ludowego Cmolasianie, którymi 
w obecnym składzie są: Pani Józefa 
Chmielowiec, Pani Helena Dziu-
ba, Pani Teresa Jadach, Pani Bro-
nisława Kosiorowska, Pani Kry-
styna Szczepanek, Pani Maria 
Wilk oraz Panowie: Pan Włady-
sław Dziuba, Pan Władysław Ha-
lat, Pan Krzysztof Marszałek, Pan 
Edward Wilk, i Pan Karol Ziętek. 
Od samego początku kierowni-
kiem Zespołu jest Pani Maria Rze-

Jubileusz 15 lecia 
Zespołu Ludowego „Cmolasianie” 

i promocja płyty pt.
”Jak żem chodził do dziewczyny”

szutek instruktorem muzycznym 
jest Pan Jarosław Mazur. Zespół 
przy wtórze kapeli muzycznej wy-
konał koncert tym samym promu-
jący płytę pt. „Jak żem chodził do 
dziewczyny”, która została wyda-
na w grudniu 2016 roku. Na płycie 
znalazła się część bogatego reper-
tuaru zespołu, który wypełniają 
liczne piosenki ludowe, biesiadne 
i przyśpiewki na różne okazje. Po 
koncercie rozbrzmiały się gromkie 
brawa. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania otrzymali płyty z nagrania-
mi i zostali zaproszeni na biesiadę 
przy żywej muzyce i suto zastawio-
nych stołach.

                              SOK Cmolas
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