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GMINA CMOLAS

OSTROWY BARANOWSKIE

  W niedzielę 12 sierpnia 2018 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostro-
wach Baranowskich obchodziła 70 
rocznicę powstania. W uroczysto-
ści udział wziął Poseł na Sejm Zbi-
gniew Chmielowiec i wiele osobi-
stości życia publicznego z terenu 
województwa i powiatu. Uroczy-
stość swoją obecnością zaszczyci-
li przedstawiciele władz samorzą-
dowych szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego oraz gminnego, sze-
fowie instytucji i służb współdzia-
łających, organizacje oraz delega-
cje Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz Orkiestra Dęta MDK w 
Kolbuszowej. W trakcie uroczy-
stości zostały wręczone odznacze-
nia dla druhów OSP Ostrowy Ba-
ranowskie za wzorową i nienagan-
ną służbę. 

Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymali: 
dh Stanisław Rzeszutek 
dh Sylwester Czajkowski 
dh Władysław Halat 
dh Bronisław Zawiślański 

Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymał:
dh Michał Halat 

Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymali: 
dh Marcin Zieliński 
dh Mateusz Parys 
dh Patryk Chudzik 
dh Kamil Chmielowiec 
Złotym Znakiem Związku Ochot-

Jubileusz Ochotniczej Straży 
w Ostrowach Baranowskich

niczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej został odzna-
czony dh Karol Ziętek, prezes OSP 

  Program Priorytetowy Czy-
ste Powietrze Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, który realizo-
wany będzie w latach 2018-2029, 
ma na celu poprawę efektywności 

Program Priorytetowy 
Czyste Powietrze

energetycznej i zmniejszenie emi-
sji pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących jedno-
rodzinnych budynków mieszkal-

nych lub uniknięcie emisji zanie-
czyszczeń powietrza pochodzącej 
z nowo budowanych jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych.

Ostrowy Baranowskie. 
DG
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  Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie ogłosił na-
bór wniosków o dofinansowanie. 
Wnioski należy składać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie, w terminie od 
19 września 2018 r. od godz. 8.00 
do 30 czerwca 2027 r. do godz. 
24.00.
  Wnioski mogą składać osoby 
fizyczne:
1. posiadające prawo własno-

ści lub będące współwłaści-
cielami jednorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego, o któ-
rym mowa w ust. 1 Progra-
mu. W przypadku gdy jedno-
rodzinny budynek mieszkalny 
jest we współwłasności kilku 
osób dofinansowanie przysłu-
guje współwłaścicielowi, pod 
warunkiem wyrażenia zgody 
przez pozostałych współwła-
ścicieli tego budynku, 

2. które uzyskały zgodę na roz-
poczęcie budowy jednoro-

dzinnego budynku mieszkal-
nego zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowla-
ne (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1202, 
z późn. zm.) i budynek nie 
został jeszcze przekazany 
lub zgłoszony do użytkowania.

  Dofinansowanie będzie udzie-
lane w formie:
1. Dotacji,
2. Pożyczki,
3. Dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania

Grupa

Kwota 
miesięcznego 

dochodu / osoba
[zł]

Dotacja
(procent kosztów 
kwalifikowanych 

przewidzianych do 
wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie 
do wartości dotacji

pozostałe koszty 
kwalifikowane

1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 - 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 - 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 - 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 - 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

  Dofinansowaniu podlega-
ją przedsięwzięcia mające na celu 
ograniczenie lub uniknięcie ni-
skiej emisji związane z podnosze-
niem efektywności energetycznej 
oraz wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii w budynkach 
jednorodzinnych, w szczególności:
1. demontaż i wymiana źró-

deł ciepła na paliwo stałe sta-
rej generacji nie spełniają-
cych wymagań określonych  
w załączniku do Rozporządze-
nia Ministra Rozwoju i Finan-
sów z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie wymagań dla ko-
tłów na paliwa stałe (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1690),

2. instalacja urządzeń i instala-
cji spełniających wymagania 

techniczne określone w za-
łączniku nr  1 do Programu 
priorytetowego: kotły   na pa-
liwa stałe, węzły cieplne, sys-
temy ogrzewania elektryczne-
go, kotły olejowe, kotły gazo-
we kondensacyjne, pompy cie-
pła powietrzne, pompy ciepła 
odbierające ciepło z gruntu 
lub wody,  wraz z przyłączami,

3. zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii: kolektory sło-
neczne, mikroinstalacje foto-
woltaiczne spełniające wyma-
gania techniczne określone  
w załączniku nr 1 do Progra-
mu priorytetowego, dofinan-
sowanie wyłącznie w formie 
pożyczki,

4. wykonanie termomoderniza-

cji budynków jednorodzin-
nych, w zakresie pozosta-
łym niż określone od pkt a. 
do pkt c. (tj. m.in. docieplenie 
przegród zewnętrznych i we-
wnętrznych, wymiana i mon-
taż stolarki zewnętrznej, mon-
taż i modernizacja instala-
cji wewnętrznych ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej).

  Więcej informacji o trwającym 
naborze wniosków pod adresami:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-po-
wietrze/ogloszenie-o-naborze/ 
https://www.bip.wfosigw.rze-
szow.pl/index.php/programy/pro-
gramy-wspolne/czyste-powie-
trze/788-ogloszenie-o-naborze 

Wójt Gminy Cmolas
  Eugeniusz Galek
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  W miesiącach wakacyjnych 
droga – dojazd do szkoły i połą-
czenie z komunikacją z drogi po-
wiatowej do drogi krajowej, zmie-
niła swoje oblicze. Tę jeszcze z „po-
przedniej epoki” pamiętamy z jej 
mankamentami technicznymi na-
wierzchni, chodnikiem z płyt beto-
nowych, słupów – w środku chod-
nika. Obecnie jej stan i walory es-
tetyczne nadążają za wymagania-
mi współczesności. Nowy asfalt, 
nowe obrzeża (leżące) – ciągi pie-
sze z kostki brukowej, przesunię-
te nowe słupy. Funkcja drogi po 
obecnym remoncie pozostaje nie-
zmienna, jako wewnętrzna komu-
nikacja po terenach i obiektach 
szkolnych i OWiR, dla autobusów 
szkolnych, aut rodziców i pracow-
ników obiektów. Uczniowie do-

CMOLAS Nowy dojazd do szkoły

chodzący pieszo, mogą korzystać 
z dojścia „małpim gajem” i kie-
rować się do wejścia – przewiąz-
ki między halą sportową a szkołą. 
Chodnik na odcinku od drogi po-
wiatowej do skrętu na halę został 
dostosowany do parkowania w tra-

cie imprez masowych. 
  Koszt modernizacji drogi się-
gnął 261 930,12 zł., a wykonawcą 
robót była Firma PBI Infrastruk-
tura S.A.

  W dniach 9 – 13 lipca 2018 r. 
w Szkole Podstawowej w Hady-
kówce gościli wolontariusze z Fun-
dacji „Przyszłość w nauce”. Funda-
cja „Przyszłość w Nauce” zajmuje 
się edukacją i wychowaniem mło-
dzieży. Tworzą ją studenci, dokto-
ranci i uczniowie. W ramach dzia-
łalności organizują warsztaty che-
miczne w szkołach.
W zajęciach wzięli udział ucznio-
wie klas IV- VII. Podczas kilku dni 
spędzonych z wolontariuszami po-
znawali oni fascynujący świat che-

HADYKÓWKA Naukowe potyczki uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Hadykówce
mii, fi zyki i biologii. Zaintereso-
wani mieli możliwość wykonania 
swoich własnych „ogrodów che-
micznych”, bądź kwiatków zmie-
niających kolor pod wpływem cie-
płego powietrza z suszarki. Prze-
prowadzali doświadczenia, m.in. 
pokazujące reakcję wody z pota-
sem oraz wytworzenie pyłu cynko-
wego. 
Nie zabrakło też wspólnych zabaw 
i rozmów. Warsztaty były wspania-

łym pomysłem na spędzenie wol-
nego czasu. Odbył się również po-
kaz dla rodziców i gości, podczas 
którego dzieci zaprezentowały sa-
modzielnie przeprowadzone do-
świadczenia.
Składamy serdeczne podziękowa-
nia dla wolontariuszy z fundacji 
„Przyszłość w nauce” za przepro-
wadzenie warsztatów.

 SP Hadykówka

4
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  23 września to pierwszy dzień 
kalendarzowej jesieni. Po desz-
czowej sobocie dzień ten przywi-
tał nas słoneczną pogodą, z czego 
wszyscy byliśmy bardzo zadowole-
ni. A to z tego powodu, że w tym 
dniu, w naszej szkole miało odbyć 
się „Święto Kapusty i Śliwki”.
  O godz. 14. wszystkich zebra-
nych na placu szkolnym zaproszo-
nych gości,  społeczność wsi Hady-
kówka oraz okolic przywitała dy-
rektor szkoły p. Agnieszka Mag-
da i przewodnicząca Rady Rodzi-
ców p. Irena Kosiorowska. Swoją 
obecnością zaszczycili nas m. in.: 
p. Zbigniew Chmielowiec – po-
seł na sejm RP, Wójt gminy Cmo-
las p. Eugeniusz Galek, proboszcz 
parafi i Cmolas ks. Michał Bator, 
ks. Mariusz Bilski i ks. Łukasz Ma-
riuszyc oraz prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Cmolas p. Ha-
lina Rozmus –Kosiorowska. Po 
chwili, na pięknie udekorowanej 
scenie, pojawiły się dzieci z klas 
0 – III przebrane za śliwki i kapu-
sty. Wyglądały jak jesienny ogród. 
Przedstawiły krótki montaż słow-
no – muzyczny. Z przejęciem wy-
recytowały wiersze o tematyce je-
siennej i z przytupem zaśpiewa-
ły „Kapuścianą piosenkę”. Z kolei  
wszystkie dzieci (i nie tylko) roz-
bawił występ iluzjonisty, po któ-
rym zebranym czas umilała ka-
pela Cmolaskie Chłopoki, wyko-
nując na instrumentach smyczko-

HADYKÓWKA
Z kapustą i śliwką w roli głównej – 

biesiada w Szkole Podstawowej 
w Hadykówce

wych różne utwory ludowe i śpie-
wając przyśpiewki.
  Dla wszystkich przybyłych 
amatorów dobrej zabawy rodzi-
ce dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Hadykówce przygotowali biesiadę 
z kapustą i śliwką w roli głównej. 

5

Królowała kapusta pod różnymi 
postaciami, czyli gołąbki, pierogi 
z kapustą, krokiety, łazanki, bigos 
itp., natomiast śliwkę można było 
znaleźć w różnego rodzaju wypie-
kach. Można było skosztować rów-
nież grillowanej kaszanki oczy-
wiście z kapustą. Wszystko było 
pyszne! Nie zabrakło też atrakcji 
dla dzieci. Były ogromne dmucha-
ne zjeżdżalnie, na których wrzało 
od gwaru i śmiechu, Każde dziec-
ko miało możliwość przejażdż-
ki na kucyku (mniejszym i więk-
szym). Biesiadników rozbawiała 
kapela z Huty Komorowskiej. 
  Zabawa trwała do późnego 
wieczora. Niedzielne popołudnie 
upłynęło w przyjemnej, radosnej 
atmosferze. Był to czas rozmów ze 
znajomymi, których nie spotyka-
my na co dzień. Na imprezę przy-
były całe rodziny. Często można 
było zauważyć babcie i dziadków 
z wnukami. Taka integracja po-
koleń służy zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych i społecznych.
  Dziękujemy wszystkim spon-
sorom oraz przyjaciołom szko-
ły za pomoc w realizacji kolejnej, 
wspólnej inicjatywy.

Organizatorzy
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JAGODNIK

  1 września 2018 r. zrealizowana 
została się we wsi Jagodnik pierw-
sza część projektu WIELOPOKO-
LENIOWE SPOTKANIA RODZIN-
NE zrealizowane przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi Świerczów z dofi -
nansowania z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego - Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rze-
szowie dla dwóch powiatów kolbu-
szowskiego i tarnobrzeskiego.
  WIELOPOKOLENIOWE SPO-
TKANIE RODZINNE na placu 
Domu Strażaka żegnające waka-
cje zostało zorganizowane dla ro-
dzin z Jagodnika i gminy Cmolas 
we współpracy partnerskiej ze Sto-
warzyszeniem Rozwoju Wsi Jagod-
nik „Nasza Wieś” i Stowarzyszeniem 
Rozwoju Wsi Świerczów dla miesz-
kańców z powiatu kolbuszowskiego, 
jak również mieszkańców Durdy, 
powiatu tarnobrzeskiego we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Tor Roz-
woju”. Ci ostatni wzięli udział w spo-
tkaniu na terenie wsi Jagodnik z po-
kazem swoich zdrowych efektów 
kulinarnych jako wymiana doświad-
czeń. Do organizacji zaangażowało 
się wiele osób ze współpracujących 
stowarzyszeń oraz sołtys wsi Jagod-
nik z rodziną. Co doprowadziło do 
wspaniałego wspólnego integrowa-
nia się w celu promocji rodziny wie-
lopokoleniowej (dziecko, rodzice, 
rodzeństwo, dziadkowie, pradziad-
kowie), którzy wspólnie spędza-
li miło i radośnie czas na występach 

Wielopokoleniowe spotkanie 
rodzinne w Jagodniku

dzieci z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jagodniku i innych mło-
dych talentów np. zespołu STAYS 
z Kolbuszowej czy recitalu akorde-
onisty Michała Stochela z Zarębek. 
Całość poprowadziła Dorota Terla-
ga – Dyrektor Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Jagodniku. Rodziny 
mogły bawić się w kreatywne zaba-
wy z wodzirejem i DJ z Fabryki za-
bawy z Weryni. Na najmłodszych 
czekały dmuchane zjeżdżalnie, a na 
głodnych kąciki kulinarne (grill, na-
poje, wyroby kulinarne członków 
stowarzyszeń). Wieczorem do tańca 
zaprosił zespól PROGRES. Wszyscy 
bawili się widać doskonale bo do Ja-
godnika przybyły niespotykane tłu-
my.
  Spotkanie uświetnili również za-
proszeni gości, którym za przybycie 
dziękujemy, m.in. Zbigniew Chmie-

lowiec-poseł na sejm RP z ziemi kol-
buszowskiej, Ewa Draus-radna sej-
miku województwa podkarpackie-
go, Eugeniusz Galek-wójt gminy 
Cmolas, Marian Posłuszny – sekre-
tarz gminy Cmolas oraz Ryszard Wa-
rzocha - radny wsi Jagodnik czy Sta-
nisław Sukiennik i Ryszard Sukien-
nik- radni wsi Trzęsówka. Wspiera-
li nas prezes OSP oraz komendant 
OSP w Jagodniku.
  Dziękujemy wszystkim spon-
sorom za wsparcie tegoż spotkania. 
Dziękujemy zarządom stowarzyszeń 
za realizację wspólnych działań na 
rzecz społeczności.
  Szczególne podziękowania dla 
sołtysa wsi Jagodnik za wsparcie 
i zaangażowanie w WIELOPOKO-
LENIOWE SPOTKANIE RODZIN-
NE.

Dorota Terlaga
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CMOLAS - KRAKÓW

  W miesiącu sierpniu na krakow-
skim Rynku Głównym miało miej-
sce 18-dniowe święto folkloru - 42. 
Międzynarodowe Targi Sztuki Lu-
dowej. Celem Targów jest promo-
cja sztuki ludowej i rękodzieła ar-
tystycznego, rzemiosła i tzw. „giną-
cych zawodów”. Spotkanie ze sztu-
ką ludową w samym sercu Krako-
wa trwało do 26 sierpnia 2018 roku. 
W ramach targów zaprezentowało 
się ok. 700 twórców, a podczas im-
prez towarzyszących na estradzie 
na Rynku, wystąpiły zespoły folk-
lorystyczne, kapele i artyści ludowi 
z Polski, Słowacji, Ukrainy, Łotwy, 
Rumunii, Cypru, Grecji, Włoch i 
Hiszpanii. Dzień 23 sierpnia 2018 r., 
poświęcony był „Powiatowi Kolbu-
szowskiemu”, który swoją prezenta-
cję rozpoczął od barwnego korowo-
du wokół Rynku Głównego w Kra-
kowie przy akompaniamencie Or-
kiestry Dętej z MDK w Kolbuszo-

   „Sztuka ludowa to sól naszej ziemi bez niej,
 nie byłoby mazurków, Chopina, „Wesela” Wyspiańskiego,
 „Harnasi” Szymanowskiego, piosenek „Skaldów”,

           „Zakopowera” czy „Golców„

- Józef Spiszak

42. Międzynarodowe Targi 
Sztuki Ludowej w Krakowie

7

  Dobiega końca przebudo-
wa oraz remont Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie, któ-
re rozpoczęto w połowie lipca b.r. 
W ramach zadania został wyczysz-
czony i pomalowany dach, ocie-
plono kominy. Poprawiona i po-
malowana została także elewacja 
budynku SOK. Wewnątrz obiek-
tu przebudowano pomieszczenia 
biurowe oraz studio Twojego Ra-
dia Cmolas. W sali widowiskowej, 
sali tanecznej, sali zespołowej oraz 
w pomieszczeniach biurowych za-
montowano klimatyzację. Ponadto 
w sali widowiskowej zamontowa-
no projektor multimedialny oraz 
duży, rozwijany elektrycznie ekran 
projekcyjny. 
  Do realizacji całości zaplano-
wanego remontu pozostał jesz-
cze remont balkonu nad głównym 
wejściem do budynku, remont ze-
wnętrznych schodów do strony za-

Trwa przebudowa i remont 
Samorządowego Ośrodka Kultury 

w Cmolasie

CMOLAS

plecza kuchennego oraz montaż 
platformy schodowej dla osób nie-
pełnosprawnych.
Całość realizacji inwestycji to koszt 
267439,14 zł. z czego 95000,00 zł 
otrzymano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury, pozostałe środki 
pochodzą z dotacji celowej Gminy 
Cmolas..

SOK Cmolas
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wej. Przed krakowską publicznością 
zaprezentowały się zespoły, kape-
le oraz rękodzielnicy z sześciu gmin 
naszego powiatu: Gmina Cmolas, 
Gmina Dzikowiec, Gmina Kolbu-
szowa, Gmina Majdan Królewski, 
Gmina Niwiska oraz Gmina Rani-
żów. Sztukę ludową Gminy Cmo-
las pokazał Zespół Ludowy Cmola-
sianie działający w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie oraz 
Kapela „Cmolaskie Chłopoki”. Pod-
czas wydarzenia Zespoły zaprezen-
towały bogactwo kulturowe nasze-
go regionu porywając przybyłych 
mieszkańców Krakowa i turystów 
do tańca. Nie zabrakło także pre-
zentacji rękodzieł z Gminy Cmolas. 
Niezwykłe Ikony wystawiała Pani 
Kazimiera Zagroba z Cmolasu, rzeź-
by w drewnie i płaskorzeźby o tema-
tyce ludowej, sakralnej prezentował 
Pan Krzysztof Magda z Ostrów Ba-
ranowskich natomiast wyroby ko-
walstwa artystycznego przygotował 
Pan Jan Bańka z Cmolasu.
  Dzień ten był okazją dla wszyst-
kich gmin powiatu kolbuszowskiego 
do pokazania żywej kultury ludowej, 
folkloru i tradycji naszego regionu.

 SOK Cmolas

Obecny system ogrzewania bu-
dynku eksploatowany od 15 lat nie 
gwarantuje już optymalnej spraw-
ności i bezpieczeństwa. Ponieważ 
sygnały o pogarszającym się sta-
nie instalacji występowały wcze-
śniej sporządzony został 2 lata 
temu projekt modernizacji i uzy-
skano odpowiednie pozwolenia. 
Zostanie ona przeprowadzona te-
raz przed sezonem grzewczym – a 
polegać będzie na likwidacji tzw. 
piecyków „oszczędnościowych” i 
budowie instalacji c.o. do wszyst-
kich pomieszczeń wytwarzanych 
przez nowoczesny piec kondensa-
cyjny. W trakcie jest postepowa-
nie, które pozwoli wybrać wyko-
nawcę robót (wpłynęło 7 ofert). 

CMOLAS

Koszt przedsięwzięcia wycenio-
ny jest na około 50. tyś. złotych. 
Nowe ogrzewanie zapewni stabil-
ną temperaturę we wszystkich po-

mieszczeniach, zmniejszy zuży-
cie gazu i podniesie poziom bez-
pieczeństwa drewnianej budowli.  

UG Cmolas

Biblioteka Gminna – ciepło po nowemu



9

Kwartalnik nr 3/2018

  3 września 2018 r. wraz z roz-
poczęciem nowego roku szkolne-
go 2018/2019 w Szkole Podstawo-
wej im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie odbyła się jedna z naj-
piękniejszych uroczystości szkol-
nych – ślubowanie i pasowanie 
pierwszoklasistów.
  Podczas uroczystej akademii 
pięknie wystrojeni i odważni pre-
zentowali się przed całą społecz-
nością szkolną, a także zaproszo-
nymi gośćmi.  Po wysłuchaniu wy-
stąpienia Pana Dyrektora Szkoły 
Józefa Babiarza i Pana Wójta Gmi-
ny Cmolas Eugeniusza Galka na-
stąpił ten bardzo ważny i oczeki-
wany moment - wszyscy ucznio-
wie złożyli ślubowanie na sztandar 
szkoły. Po nim każdy dostąpił za-
szczytu Pasowania na Ucznia, do-
konanego symbolicznym ołów-
kiem przez Pana Dyrektora.  W 
ten sposób 24 pierwszoklasistów 
zostało ofi cjalnie włączonych do 
grona uczniów naszej szkoły. Ra-
dośni i szczęśliwi uczniowie przy-
jęli gratulacje od Pana Dyrektora i 
swojej wychowawczyni.

Pierwszoklasiści – Bohaterami 
jednej z najpiękniejszych 
uroczystości szkolnych

CMOLAS

  W tym jakże wyjątkowym dniu 
dzieciom towarzyszyli rodzice, 
którzy z dumą obserwowali jak ich 
pociechy wstępują w szeregi szkol-
nej braci.
  Na pamiątkę tej ważnej w życiu 
dzieci i pięknej uroczystości, wy-
chowawczyni wręczyła każdemu 
pierwszoklasiście duży, kolorowy 

wiatraczek na szczęście – z motyl-
kiem dla dziewczynek i pszczółką 
dla chłopców.
  Wszystkim pierwszoklasistom 
życzymy samych sukcesów. Niech 
zapał do nauki nigdy ich nie opusz-
cza, a radości dzieciństwa towarzy-
szy uśmiech i dobry humor :).

 Wychowawczyni: 
Mariola Wiśniewska

  W okresie wakacji, w dniach 
2-27 lipca Filia Biblioteki Publicz-
nej w Ostrowach Tuszowskich 
wspólnie z Centrum Edukacji 
Ekologicznej zorganizowała let-

Zajęcia w czasie wakacjiOSTROWY TUSZOWSKIE

nie zajęcia dla dzieci pod hasłem 
„Wakacje z książką i przyrodą”. Na 
wszystkich chętnych czekało wie-
le ciekawych propozycji m.in. gry, 
zabawy, konkursy, quizy, głośne 

czytanie bajek, zajęcia przyrodni-
cze z wykorzystaniem Internetu, 
spacery po lesie, zabawy przy mu-
zyce, zajęcia plastyczno- technicz-
ne, zajęcia literackie i sportowe.
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Dzieci z dużym zainteresowa-
niem i zaangażowaniem wyko-
nywały różne, ciekawe prace pla-
styczne, wykorzystując różnorod-
ne materiały takie jak: szyszki, ga-
łązki, mech, muszelki, guziki, kar-
ton, plastelinę, włóczkę, itp. Zbu-
dowały m.in. makietę lasu, w któ-
rym mieszka Szyszkowy Dziadek 
z książki Marii Kędziorzyny pt. 
„Wędrówki Szyszkowego Dziadka”, 
zaprojektowały okładkę książki, 
ulepiły z plasteliny leśne zwierząt-
ka, wykonały guzikowe drzewo. 
  Uczestnicy zajęć, korzystając 
z Internetu podróżowali wspól-
nie z Nelą małą reporterką w róż-
ne części świata, poznając charak-
terystyczny dla danego regionu 
świat fl ory i fauny. 

  Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się spacery do pobliskiego 
lasu, gdzie  dzieci uczyły się roz-
poznawać i nazywać rosnące tam 
drzewa, słuchały odgłosów lasu, 
obserwowały i rozpoznawały pta-

ki, a także zbierały pojawiające się 
już pierwsze grzyby.
  Wszyscy, którzy korzystali 
z tych zajęć mogli nie tylko aktyw-
nie spędzić czas, ale także nauczyć 
się czegoś nowego.

W. Dudek

I N F O R M A C J A
  Przypomina się właścicielom i użytkownikom gruntów na terenie Gminy Cmolas o obowiązku 
wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. O likwidację chwastów należy 
dbać przez cały rok, wykaszając grunty systematycznie od wiosny do jesieni.
  Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla miesz-
kańców, gdyż są siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków a także coraz częściej pojawia-
jących się węży (także żmij). Wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla 
gruntów sąsiednich.
  Ponadto zachwaszczona i zarośnięta działka przyczynia się do zwiększenia zagrożenia pożarowe-
go. Zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na pod-
stawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.
  W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe zwracamy się 
z prośbą o bieżące wykaszanie traw i chwastów.
  Powyższy obowiązek nie może być realizowany poprzez wypalanie roślinności znajdującej się 
na posesji lub działce rolnej. Zakaz wypalania obejmuje także łąki, pastwiska, rowy, pasy przydroż-
ne, nieużytki rolne, szlaki kolejowe, trzcinowiska i szuwary zgodnie z przepisami odrębnymi (usta-
wa o ochronie przyrody).
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HADYKÓWKA

CMOLAS

  3 września, po mszy świętej 
w naszej szkole odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego. 
W obecności pocztu fl agowego 
wszyscy zebrani odśpiewali hymn 
narodowy. Następnie Pani Dy-
rektor skierowała ciepłe słowa do 
nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Głównym punktem tej uroczysto-
ści było „pasowanie na ucznia”. Za-
nim nastąpiła ta chwila pierwszaki 
wykazali się wiedzą na różne tema-

Witaj szkoło! Będzie nam wesoło!
ty. Udowodnili, że potrafi ą śpiewać 
i recytować wiersze. Rozwiązywa-
li zagadki szkolne zadawane przez 
starszych kolegów. Po „zdaniu eg-
zaminu” na ucznia  złożyli ślubo-
wanie, po którym Pani Dyrektor 
dokonała aktu pasowania poprzez 
dotknięcie każdego pierwszaka  
wielkim ołówkiem, życząc im sa-
mych sukcesów w dalszej karierze 
szkolnej. Uczniowie otrzymali pa-

miątkowe dyplomy oraz upominki 
od Rady Rodziców.
  Uroczystość dostarczyła dzie-
ciom i ich rodzicom wielu mi-
łych przeżyć i wrażeń. Życzymy 
pierwszoklasistom oraz wszystkim 
uczniom naszej szkoły, aby każdy 
dzień dostarczał im wspaniałych 
przygód z nauką.

SP Hadykówka

  Trwają ostatnie prace, kończą-
ce remont kapitalny budynku – 
części gminnej Ośrodka Zdrowia 
w Cmolasie. Przypomnijmy kil-
ka faktów z historii jego powsta-
nia. Sięga ona roku 2007, kiedy to 
Powiat Kolbuszowski zapropono-
wał gminie Cmolas przekazanie 
części prowadzonego przez siebie 
ośrodka – koncentrując swą dzia-
łalność w tzw. części przychod-
ni dla dorosłych. Nam zaoferował 
część wschodnią tzw. przychodnię 
dla dzieci (zdrowych). Wiedząc 
jaki profi l lecznictwa będzie kon-
tynuowany przez powiat i znając 
oczekiwania mieszkańców, władze 
gminy postanowiły obiekt przejąć 
i przystosować do lecznictwa spe-
cjalistycznego, gwarantując tym 
warunek nieprowadzenia dzia-
łalności konkurencyjnej. W krót-
kim czasie wykonany został pro-
jekt remontu i nadbudowy – prze-
widujący w części na parterze ga-
binety lekarskie: stomatologicz-
ny, ginekologiczny, urologiczny 
i gabinety zabiegowe oraz na I pię-
trze sale rehabilitacyjne. Niejako 
„rzutem na taśmę” złożony został 
wniosek do RPO o dotację na sze-
rokorozumianą termomoderniza-
cję. Niestety ze względu na prze-
dłużającą się procedurę uzyska-
nia pozwolenia na budowę, wnio-
sek został zdyskwalifi kowany (był 

Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Cmolasie
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to koniec poprzedniego okresu 
programowania). W nowym okre-
sie ze środków unijnych nie prze-
widziano niestety wsparcia na re-
monty obiektów służby zdrowia 
prowadzonych przez samorządy 
gminne. Stąd po długiej przerwie, 
w roku 2017 Rada Gminy podjęła 
decyzję, by prace wykonać za środ-
ki własne w okresie dwuletnim, 
a o częściowe dofi nansowanie ubie-
gać się w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Blisko roczne stara-
nia zakończyły się uzyskanie do-
tacji w kwocie 70 866,13 zł. Inwe-
stycja technicznie trudna – bazu-

jąca na budynku częściowo znisz-
czonym, wybudowanym w latach 
70 ubiegłego wieku. Przez ostat-
nie lata w dążeniu do „tego nasze-
go ośrodka” były chwile zwątpie-
nia, ale nigdy nie zabrakło konse-
kwencji. W chwili gdy Czytelnicy 
Panoramy będą czytać obecne wy-
danie, budynek będzie już po od-
biorze technicznym. Zamieszczo-
ne zdjęcia mówią same za siebie. 
Cieszmy się wszyscy z tej spekta-
kularnej odbudowy. 
  Trwają obecnie rozmowy 
z podmiotami ze strefy lecznictwa 
specjalistycznego, które podjęły-
by się prowadzenia w nim praktyki 

lekarskiej i rehabilitacyjnej. Od ich 
wyniku zależy, kiedy pierwsze pa-
cjentki i pacjenci będą mogli sko-
rzystać z pomocy lekarskiej. Na 
zakończenie kilka informacji tech-
niczno-fi nansowych dotyczących 
realizacji inwestycji:
• Koszt inwestycji: 1 506 169,98 zł;
• Planowane zakończenie prac: 

wrzesień 2018;
• Wykonawca: Firma Usługowo-

Handlowa ELBUDPOL Wiesław 
Małek

  Już dziś zapraszamy! A o do-
stępności i ofercie Ośrodka Zdro-
wia informować będziemy na bie-
żąco. 

UG Cmolas
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  Trudno jest gminie realizować część zadań bez 
dobrej woli lub zgody mieszkańców. A najtrudniej 
te, które wymagają transakcji nabycia czy zamia-
ny gruntów pod realizację celu publicznego. To zda-
nie wstępu dotyczy odcinka (ok. 38mb) drogi ser-
wisowej, która „utknęła” na lata, wypełniając jedy-
nie część zakładanej funkcji. Pamiętamy nieprzy-
chylne komentarze w tej sprawie „o drodze, która za-
kończyła się na płocie”. Ale to już historia. W takich 
sprawach liczy się konsekwencja a wręcz upór, a tej 
władzą gminy nie brakowało. Dzięki zakupom tere-
nu naprzeciw urzędu, udało się wynegocjować z wła-
ścicielem „brakującego terenu” zamianę jego części 
na pas drogi – by połączyć drogę serwisową z dro-
gą powiatową. Transakcja zawarta została w sierpniu 
i obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy 
łącznika – w trakcie jest uzyskiwanie pozwolenie na 
budowę, a następnie wybór wykonawcy. Kosz budo-
wy tego łącznika wyniesie ok. 80 tys. zł, a wykonanie 
przewidujemy wczesną jesienią br. 

UG Cmolas

Droga serwisowa? – 
a jednak!

CMOLAS
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OSTROWY BARANOWSKIE

  Dobiegają końca prace przy in-
stalacji bankomatu w Cmolasie, 
który został zlokalizowany w par-
terowej części budynku Urzędu 
Gminy w Cmolasie. Jego urucho-
mienie planowane jest na koniec 
września, a więc w chwili dystrybu-
cji Panoramy będzie można pobrać 
gotówkę. Starania o to urządze-
nie mają długą historię a przeszko-
dą do tej pory był wskaźnik kon-
centracji mieszkańców stosowa-
ny przez banki, z którymi prowa-
dziliśmy rozmowy. Zielone świa-
tło pojawiło się w wyniku zmiany 
kierownictwa w Banku Spółdziel-
czym w Kolbuszowej. Umożliwiło 

CMOLAS

to szybka decyzję obydwu stron – 
a więc Banku i Urzędu Gminy. 
Ustalono lokalizację oraz opraco-
wano szczegóły techniczne i orga-
nizacyjne. Finał prac budowalnych 
planowany jest na połowę ostat-
niego tygodnia września, a po nim 
montaż bankomatu i jak wspo-
mnieliśmy uruchomienie na ko-
niec miesiąca. Urządzenie to ocze-
kiwane było przez mieszkańców 
od dawna a jego uruchomienie 
podniesie zdecydowanie komfort 
dostępności usługi, która staje się 
już „powszednią”. Miło obserwo-
wać jak obecnie w trakcie przygo-

towań mieszkańcy z aprobatą ob-
serwują prace i dopytują o termin 
montażu.
  Tą droga chcielibyśmy zło-
żyć wyrazy uznania dla pana Pre-
zesa Wiesława Staniszewskie-
go za otwartość do współpracy, 
konstruktywność i rzeczowość w 
uzgodnieniu szczegółów. Ocenia-
my, że dostępność komunikacyj-
na spowoduje, że z bankomatu 
oprócz mieszkańców gminy, ko-
rzystać będę także podróżujący 
DK nr 9.

Gotówka – od ręki

  Czytanie dzieciom książek jest 
jednym z bardziej pożądanych 
sposobów na wychowanie. Syste-
matyczny kontakt dziecka z książ-
ką aktywizuje jego rozwój intelek-
tualny i emocjonalny, budzi wraż-
liwość estetyczną, sprzyja rozwojo-
wi postaw twórczych, oraz wyzwa-
la ekspresję dziecięcą. Czytanie 
dzieciom to skuteczny sposób na 
wychowanie człowieka, który stale 
poszerza swą wiedzę. Ludzie, któ-
rzy czytają, podejmują lepsze de-
cyzje. Jeśli chcemy, by dzieci wyro-
sły na mądrych, kulturalnych i sa-
modzielnych ludzi – czytajmy im.
Nasze działania wspierane są przez 
zaproszonych do szkoły gości, któ-
rymi są rodzice naszych uczniów. 
To oni poprzez czytanie bajek za-
chęcają najmłodszych do sięgania 
po książki.
  Wspólne zabiegi, aby zachęcić 
dzieci do kontaktu z książką mają 
ogromne znaczenie w ich dalszej 
nauce szkolnej. Głośne czytanie 
wprowadza w świat niespotykany 
na co dzień, rozwija wyobraźnię, 
wzbogaca słownik, uczy prawidło-
wego formułowania myśli, budo-
wy zdań, posługiwania się słowem 

Rodzice czytają dzieciom 
ich ulubione Bajki

zgodnie z gramatyką.
  Maluchy, którym regularnie 
czyta się, np. przed snem, potra-
fi ą skupić się na czytanej im tre-
ści, lubią oglądać ilustracje i przy-
zwyczajają się do tego wieczorne-
go rytuału. Znają na pamięć frag-
menty ulubionych bajek i uczą się 
je opowiadać. Stopniowo wdraża-
ją się do uważnego słuchania coraz 
dłuższych fragmentów i skupiania 
uwagi na czytanym tekście.
  Zachęcamy rodziców do gło-
śnego czytania z dziećmi. Najważ-

niejsze jest czytanie systematyczne, 
a efekty z pewnością będą wspa-
niałe. Wybierajcie książki ciekawe 
i wartościowe, takie, które wzru-
szają, rozśmieszają i przygotowują 
dzieci do późniejszego życia. Jed-
nocześnie zachęcamy do korzy-
stania z bogatych zasobów naszej 
biblioteki szkolnej, które zostały 
wzbogacone w tym roku o kilka-
dziesiąt pozycji zakupionych w ra-
mach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa. 

Danuta Gacek



15

Kwartalnik nr 3/2018

  Kompleks obiektów sportowo-
rekreacyjnych przy Ośrodku Wy-
poczynku i Rekreacji w Cmola-
sie został wzbogacony o nowy ele-
ment. Chodzi o długo oczekiwaną 
i postulowaną przez mieszkańców 
Cmolasu oraz przyjezdne grupy 
sportowców – siłownię zewnętrz-
ną. Zlokalizowana została na zie-
leńcu przed dojściem do basenu 
a boiskiem do piłki plażowej. Skła-
da się z 6 podwójnych urządzeń, 
na których można ćwiczyć zgod-
nie z własnymi oczekiwaniami – 
wyczynowo lub rekreacyjnie. Z sa-
tysfakcją można patrzeć na oso-
by w różnym wieku „zażywające” 
tego typu wysiłku fi zycznego – 
a przez pierwsze dni wręcz oblega-
ne. Koszt realizacji zadania to 53 
000,00zł. Siłownia powstała przy 
udziale dotacji w kwocie 27 639,00 
zł w ramach operacji: „Budowa si-
łowni zewnętrznej oraz zakup wy-
posażenia obiektów sportowo-re-
kreacyjnych OWiR w Cmolasie” 
współfi nansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego 

Siłownia zewnętrzna 
przy OWiR Cmolas

CMOLAS

Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programy Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 w 
ramach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społecz-
ność” w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” obję-

tego Programem w zakresie” Roz-
wój ogólnodostępnej i niekomer-
cyjne infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej”  
Nasze starania, aby powstała tak-
że siłownia wewnętrzna, ogranicza  
brak odpowiednich pomieszczeń, 
ale być może zmiana funkcji w ra-
mach istniejących pomieszczeń, 
da taką możliwość w przyszłości.

UG Cmolas

  Miesiąc lipiec był bardzo 
atrakcyjny i aktywny dla dzie-
ci z Trzęsówki. Już po raz kolej-
ny Wiejski Dom Kultury w Trzę-
sówce przy współpracy z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w Cmo-
lasie Filia Trzęsówka zorganizo-
wały zajęcia wakacyjne dla dzieci 
w wieku szkolnym. Podobnie jak 
w roku ubiegłym zajęcia cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem, 
a frekwencja była bardzo wyso-
ka. Dzieci chętnie uczestniczy-
ły w zajęciach plastycznych, ru-
chowych, sportowych oraz grach 
i zabawach stolikowych. Najbar-
dziej atrakcyjną formą rozryw-
ki były wycieczki zorganizowa-
ne przez Samorządowy Ośrodek 

Wakacje w Trzęsówce

Kultury w Cmolasie, w których 
dzieci z Trzęsówki również mo-
gły wziąć udział. Pierwsza z nich 
to była wycieczka do Klubu jeź-

TRZĘSÓWKA

dzieckiego w Zabajce. Dzieci jeź-
dziły tam na koniach, zwiedza-
ły stadninę oraz mini zoo. Ko-
lejny wyjazd był do Zagrody 
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garncarskiej w Medyni Głogow-
skiej. Tam odbyło się zwiedza-
nie z przewodnikiem XIX wiecz-
nej zagrody mieszkalnej,prezen-
tacja tradycyjnego pieca do wy-
palania ceramiki oraz prezenta-
cja toczenia naczyń na kole garn-
carskim. Po zwiedzaniu dzieci 
wzięły udział w warsztatach z le-
pienia w glinie oraz toczenia na-
czyń na kole pod okiem instruk-
torów. Po zakończeniu zajęć dzie-
ci mogły zabrać ze sobą zrobione 
przez siebie wyroby. Ostatnią wy-
cieczka była wycieczka do pała-
cu w Kurozwękach. Dzieci mia-
ły możliwość zwiedzenia pała-
cu oraz jego lochów. Uczestni-
cy wzięli udział w „safari bizon”, 
gdzie mogli oglądać bizony z bli-
ska podczas wycieczki wozem, 
który wjeżdżał na łąki pomiędzy 
zwierzęta. Ciekawą atrakcją była 

również wędrówka po labiryncie 
z kukurydzy. Na szczęście nikt w 
nim nie zaginął, a dzieci bawiły 
się świetnie. Na zakończenie za-

jęć wakacyjnych zorganizowany 
został grill, gdzie dzieci w prze-
rwie od zabawy mogły się posilić 
pyszną kiełbaską.

  W ramach zajęć Lato z SO-
Kiem organizowanych przez Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w 
Cmolasie 12 lipca 2018 roku, od-
była się wycieczka rekreacyjo-kra-
joznawcza do Klubu jeździeckie-
go w Zabajce w gm. Głogów Młp. 
Uczestnikami były dzieci w wieku 
szkolnym z terenu Gminy Cmolas. 
W czasie wycieczki czekała na nas 

Lato z SOKiem w ZabajceCMOLAS - ZABAJKA

moc atrakcji, przede wszystkim 
jazda na koniu. Dla wielu dzieci, 
była to pierwsza okazja, aby bli-
żej poznać te zwierzęta. Po wraże-
niach jeździeckich uczestnicy z za-
dowoleniem i wielkim zaintereso-
waniem oglądały stajnie i boksy, w 
których znajdowały się konie róż-
nej maści. Dowiedziały się, w jaki 
sposób o nie dbać i utrzymać je w 

dobrej kondycji i zdrowiu. Na tere-
nie Klubu znajduje się mini ZOO, 
w którym można było podziwiać 
między innymi kozy, kury, strusie 
emu, osiołki czy kucyki. Do dys-
pozycji był również plac zabaw, na 
którym uczestnicy naszej wyciecz-
ki pozostawili resztę energii. Zaba-
wa była doskonała, dzieci szczęśli-
we, wszystkim dopisywał humor. 

SOK Cmolas
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  Ostatnia wycieczka w ramach 
zajęć Lato z SOK-iem organizo-
wanych przez Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie w dniu 26 
lipca 2018 roku, odbyła się do Pa-
łacu w Kurozwękach. Uczestnika-
mi były dzieci w wieku szkolnym 
z terenu Gminy Cmolas. Przygodę 
rozpoczęliśmy od labiryntu z ku-
kurydzy. Kształt labiryntu nawią-
zuje do obchodów 100-lecia Od-
zyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Uczestnicy zabawy wędro-
wali ścieżkami między kukury-
dzą w kształcie popiersia marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, wtopione-
go w aktualny kształt naszego kra-
ju. Dla dzieci wędrówka po labi-
ryncie była przygodą powiązaną 
z odszukiwaniem symboli oraz 
drogi powrotu.
  Niezwykłą atrakcją Kurozwęk 
jest hodowla bizonów amerykań-
skich, dlatego też kolejny punkt 
naszej wycieczki stanowiło safari z 
bizonami. Specjalnym wozem „Sa-
fari Bizon” pojechaliśmy do zagro-
dy z bizonami, gdzie wraz z prze-

Lato z SOKiem w KurozwękachCMOLAS - KUROZWĘKI

wodnikiem obserwowaliśmy zwie-
rzęta bezpośrednio na pastwisku. 
Kolejnym punktem wycieczki było 
zwiedzenie pięknego pałacu z XV. i 
lochów oraz poznanie tajemnic hi-
storii tego miejsca, w które uczest-
ników wycieczki wtajemniczyła 
pani przewodnik. Wrażenie zro-
biła na wszystkich sala balowa, sa-
lony, taras widokowy, krużgan-
ki i XVIII w. kaplica, jak również 
dziedziniec i muzeum -„Skarby 

i pamiątki rodu Popielów. Wielkie 
emocje wzbudziło zwiedzania lo-
chów pełnych bajek i legend, a tak-
że piwnic z historią pałacu. Pogoda 
nam dopisała i humory również. 
Cała wycieczka przebiegła w miłej 
i radosnej atmosferze. Była udana 
i dostarczyła wielu przeżyć, które 
na długo pozostaną w naszej pa-
mięci.

SOK Cmolas

Twoje Radio Cmolas 
tymczasowo zawiesiło nadawanie 

audycji radiowych.

  16 lat temu, 10 sierpnia 2002 
roku Twoje Radio Cmolas o godzi-
nie 8:00 zabrzmiało po raz pierw-
szy na falach średnich 1062 kHz. 
Radio powstało z myślą szerokie-
go i szybkiego przekazu informa-
cji do mieszkańców gminy Cmolas 
oraz ościennych gmin. Głównym 
celem powstania rozgłośni radio-
wej było poszerzenie zaintereso-
wań mieszkańców regionu wła-

CMOLAS

snym otoczeniem oraz zapozna-
nie z inicjatywami realizowanymi 
w ich środowisku. Dotychczasowe 
audycje rozgłośni radiowej Two-
je Radio Cmolas nadawane były 
przez siedem dni w tygodniu. Od 
poniedziałku do soboty w godzi-
nach od 7:00 do 9:00 oraz w nie-
dziele od 13:00 do 15:00. Radiosłu-
chacze byli na bieżąco z zapowie-
dziami, ogłoszeniami oraz rela-
cjami z wielu wydarzeń mających 
miejsce na terenie gminy Cmolas 
oraz całego powiatu Kolbuszow-
skiego. Ponadto słuchacze Twoje-
go Radia Cmolas mogli wysłuchać 

w niedziele i czwartki transmisji 
mszy św.
  Drodzy Radiosłuchacze pra-
gniemy poinformować że z uwagi 
na konieczność podjęcia niezbęd-
nych działań technicznych w celu 
polepszenia jakości nadawania 
radia, od 1 lipca 2018 roku, Two-
je Radio Cmolas tymczasowo za-
wiesiło nadawanie audycji radio-
wych oraz transmisji Mszy Świę-
tych z Sanktuarium Przemienie-
nia Pańskiego w Cmolasie. 

  Za utrudnienia przepraszamy.
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KAMPANIA 
INFORMACYJNA 
NT. GŁÓWNYCH 

ZAŁOŻEŃ LSR
  Lokalna Grupa Działania LASOVIA realizując 
cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność na lata 2014-2020 -  klu-
czowego dokumentu przedstawiającego wizję roz-
woju, promocji obszaru na którym działa LGD LA-
SOVIA, a jest to obszar partnerskich Gmin tj. Gmi-
ny Cmolas, Niwiska, Ostrów, Tuszów Narodowy i 
Gminy Mielec pragnie  poinformować i przypomnieć 
główne cele oraz założenia tego dokumentu, a tym sa-

mym zachęcić do aplikowania po kolejne środki za-
planowane zgodnie z Harmonogramem naborów na 
kolejne lata. Należy pamiętać, że zgodność planowa-
nych i składanych wniosków w ramach ogłaszanych 
konkursów jest podstawowym wymogiem stawia-
nym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi 
być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, 
jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzię-
ciem.

CELE STOWARZYSZENIA LGD LASOVIA NA LATA 2014-2020
 

CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Cel Ogólny 1 – Zachowa-
nie dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego oraz 
rozwój turystyczny obsza-
ru. 

1.1 – Podejmowanie działań zmie-
rzających do jak najlepszego wy-
korzystania zasobów naturalnych, 
kulturowych i gospodarczych ge-
nerujących rozwój turystyki.

1.1.1 Powstanie bądź modernizacja in-
frastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
czy kulturalnej.
1.1.2. Renowacja / modernizacja – za-
chowanie dziedzictwa lokalnego obsza-
ru LGD.
1.1.3. Rozwój działalności gospodar-
czych związanych ze stworzeniem miejsc 
noclegowych.
1.1.4. Tworzenie, oznakowanie szlaków 
tematycznych czy rekreacyjnych / ście-
żek turystycznych.

1.2. Upowszechnienie informa-
cji o zasobach i promocji obszaru 
LGD LASOVIA.

1.2.1. Poznajemy obszar LGD LASOVIA
1.2.2. Działania w zakresie promocji ob-
szaru oraz kreowania jego marki.

Cel Ogólny 2 – Tworzenie 
korzystnych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczo-
ści.

2.1. Wsparcie działań w kierunku 
rozwoju przedsiębiorczości, two-
rzenie nowych miejsc pracy.

2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w przed-
siębiorstwach (podmiotach gospodar-
czych).

2.2. Podnoszenie wiedzy i kom-
petencji mieszkańców w zakresie 
przedsiębiorczości

2.2.1. Działania edukacyjne w zakresie 
przedsiębiorczości – aktywizacja poten-
cjału zawodowego.

Cel Ogólny 3 – Zaspokaja-
nie potrzeb mieszkańców 
w zakresie aktywności spo-
łecznej

3.1. Wsparcie rozwojowe dla 
członków organizacji pozarzą-
dowych / grup nieformalnych / 
mieszkańców

3.1.1. Animacja lokalnych liderów

3.2. Wzrost poczucia więzi miesz-
kańców z regionem i jego walora-
mi, rozwój oferty spędzania wol-
nego czasu.

3.2.1. Aktywizacja społeczności wokół 
świetlic wiejskich i innych obiektów uży-
teczności publicznej.
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  Równocześnie z celami, jakie postawiła sobie 
LGD LASOVIA w Strategii Rozwoju Lokalnego Kie-
rowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 ma 
też założenia, które sukcesywnie spełniane przyczy-
nią się do jej realizacji i wywiązania się z założeń Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020. 
  Na chwilę obecną LGD LASOVIA ma za sobą kil-
ka naborów wniosków o udzieleniu pomocy z róż-
nych zakresów, które zostały już rozpatrzone w Urzę-
dzie Marszałkowskim i zakończyły się podpisaniem 
Umów z Wnioskodawcami, kolejne przekazane wnio-
ski oczekują na weryfi kację, a co za tym idzie na fi na-
lizację i zawarcie umów. 

  W ramach naborów konkursowych LGD LASO-
VIA na chwilę obecną przeprowadziła nabory i za-
bezpieczyła zaplanowaną kwotę w wysokości 2,8 mln 
złotych, natomiast w ramach udzielonych Grantów 
kwota przeznaczona na ten cel sięgała 600 tys. zło-
tych.

  Środki, jakimi będzie LGD LASOVIA dyspono-
wać na najbliższy okres realizacji  zgodnie z Harmo-
nogramem (Harmonogram zamieszczony na stronie 
www.lasovia.com.pl) wyglądają następująco:
  I półrocze 2019 roku
- powstanie bądź modernizacja infrastruktury tury-
stycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej – 490 000 zł – 
DZIAŁANIA KONKURSOWE
- tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (pod-
miotach gospodarczych) – 1 000 000 zł – DZIAŁA-

NIA KONKURSOWE
  II półrocze 2019 roku
- renowacja/modernizacja – zachowanie dziedzictwa 
lokalnego obszaru LGD – 200 000 zł – DZIAŁANIA 
KONKURSOWE
  I półrocze 2020 roku
- poznajemy obszar LGD LASOVIA – 100  000 zł – 
PROJEKT GRANTOWY
- Aktywizacja społeczności wokół świetlic wiejskich 
i innych obiektów użyteczności publicznej – 200 000 
zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

  Ogółem środki do wykorzystania oscylować będą 
w granicach 2 mln złotych, a kwota do dyspozycji 
uzależniona też będzie od wyników oceny wniosków 
dotychczas złożonych i nie ocenionych, gdyż na każ-
dym etapie oceny wniosku zanim dojdzie do podpi-
sania umowy Wnioskodawca ma prawo się wycofać 
i zrezygnować ze wsparcia po wcześniejszym pisem-
nym powiadomieniu odpowiednich instytucji wdra-
żających.

  Osoby zainteresowane pozyskaniem środków 
z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” pochodzących z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 – 
2020 (PROW 2014 – 2020) zapraszamy do naszego 
biura, które to mieści się w Mielcu przy ul. Sikorskie-
go 2a, czynne od pon. - pt. w godz. 7 00 – 15 00 , nr te-
lefonu 17  788 53 00 lub mail: lasovia@lasovia.com.
pl lub też zachęcamy do odwiedzenia Naszej strony 
www.lasovia.com.pl 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Lokalna Grupa Działania LASOVIA współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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  Kolejną wycieczką w ramach za-
jęć Lato z SOKiem organizowanych 
przez Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w Cmolasie w dniu 20 lipca 2018 
roku, odbyła się do Zagrody Garncar-
skiej w Medyni Głogowskiej. Uczest-
nikami były dzieci w wieku szkolnym 
z terenu Gminy Cmolas. Po przybyciu 
na miejsce uczestnicy wycieczki zapo-
znali się z historią powstania zagrody, 
zwiedzili izbę XIX - wieczną wraz z jej 

Lato z SOKiem 
w Zagrodzie 
Garncarskiej 

w Medyni 
Głogowskiej.

CMOLAS-MEDYNIA
GŁOGOWSKA

wyposażeniem, obejrzeli piec do wy-
palania ceramiki oraz dowiedzieli się 
jak wyrabia się garnki gliniane. Potem 
dzieci przystąpiły do działań praktycz-
nych. Dwóch instruktorów garncar-
ni rozdało każdemu dziecku przygo-
towaną wcześniej glinę, z której ręcz-
nie lepili dowolne fi gury: pieski, kotki, 
ptaszki itp. Następnie każdy z uczest-
ników wycieczki wziął udział w warsz-

tatach z lepienia oraz toczenia na-
czyń na kole pod kierunkiem garnca-
rzy medyńskich. Powstały piękne two-
ry z gliny takie jak misy czy wazony. 
Każdy oczywiście zabrał swoje dzieło 
do domu. Wycieczka dostarczyła dzie-
ciom wiele wrażeń i radości, a także 
poszerzyła wiedzę o dawnym życiu na 
wsi.

 SOK Cmolas

  Od 1 września 2018 r. w Szko-
le Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie po raz 
kolejny ruszyła akcja ph. „Poma-
gaj razem z nami” - zbiórki plasti-
kowych nakrętek (PET). Otwórz-
my nasze serca i przyłączmy się do 
wspólnego dzieła pomocy chorej 
i potrzebującej Mai Pyzińskiej 
z Padwi k. Mielca. Akcja będzie 
trwała do końca roku szkolnego 
2018/ 2019 r.

Koordynator akcji – 
pedagog szkolny 

Renata Krakowska

Pomagaj razem z nami!CMOLAS
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Są jeszcze wolne miejsca!

  1 września 2018 roku podczas 
imprezy plenerowej „Biesiada 
przy lesie” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas zostały zaprezentowa-
ne na wystawie prace plastyczne 
uczniów klas gimnazjalnych Szko-
ły Podstawowej im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie - obra-
zy malowane na płótnie, obrazy z 
guzików i materiałów recyklingo-
wych, prace przestrzenne - efek-
ty zajęć pozalekcyjnych kółka pla-
stycznego i warsztatów plastycz-
nych prowadzonych pod kierun-
kiem Renaty Krakowskiej. Wysta-
wa spotkała się z wielkim zainte-
resowaniem uczestników imprezy, 
którzy z zachwytem podziwiali ta-
lenty i zapał i chęć tworzenia na-
szych uczniów. 

Wystawa młodych talentów 
podczas „Biesiady przy lesie”

CMOLAS

Bo jak powiedział Henryk Sienkie-
wicz „Nie rzeczywistość sama, ale 
serce z jakim ku niej  przystępujemy, 

daje rzeczom kształty i kolory”.

 Renata Krakowska - SP Cmolas
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  Tradycyjnie jak co roku w 
Trzęsówce odbył się Piknik Ro-
dzinny, który 22 lipca przyciągnął 
licznych mieszkańców wsi i okolic. 
Na wszystkich uczestników impre-
zy czekało wiele atrakcji oraz po-
częstunek. Wczesnym popołu-
dniem rozpoczęły się konkurencje 
strażackie z udziałem dzieci oraz 
pokaz sprzętu strażackiego zorga-
nizowane przez OSP w Trzęsów-
ce. Następnie odbyły się gry i zaba-
wy z wodzirejem, w których rów-
nież brali udział rodzice. Najwięcej 
radości sprawiły dzieciom zabawy 
z chustą animacyjną oraz przecią-
ganie liny. Najmłodsi mogli rów-
nież skorzystać z nieodpłatnie 
udostępnianego zaplecza rekre-
acyjnego.
  Następnie przyszedł czas na 
pokazy artystyczne zespołów ta-
necznych działających w Wiej-
skim Domu Kultury w Trzęsów-
ce, po których wystąpił Michał 

Piknik rodzinny w TrzęsówceTRZĘSÓWKA

22

Stochel ze wspaniałą grą na akor-
deonie. Później na scenie zapre-
zentowała się Daria Posłuszny ze 
śpiewem i gitarą, a po Niej KGW 
,,Prymule” z Mechowca oraz Ka-
pela ,,Cmolaskie Chłopoki’’. W du-
ecie przed publicznością wystąpi-
li Anna Chmielowiec i Maciej Ga-
cek, a na końcu prezentacji arty-
stycznych Zespół Ludowy „Cmo-
lasianie’’. W późnych godzinach 
wieczornych odbyła się zabawa ta-
neczna z zespołem muzycznym 

,,Medium’’. Tańce i zabawy przed 
sceną urozmaicił pokaz fajerwer-
ków, po którym miłośnicy tańca 
i dobrej zabawy bawili się do póź-
na.
  Organizatorami tegoroczne-
go Pikniku był Wójt Gminy Cmo-
las, Rada Sołecka Wsi Trzęsówka, 
Radni Gminy z Trzęsówki oraz Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w 
Cmolasie.

WDK Trzęsówka
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CMOLAS Nowy sprzęt dla ZUK w Cmolasie

TRZĘSÓWKA Otwarcie obiektu sportowego 
w Szkole Podstawowej 

im. Zygmunta Nowakowskiego 
w Trzęsówce.

  Uzupełnieniem zadania „Po-
rządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Cmo-
las” realizowanej w bieżącym roku 
na terenie gminy Cmolas, współ-
fi nansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, 
jest zakup mobilnego sprzętu do 
transportu min. osadów z przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
oraz zbiorników bezodpływo-
wych. Sprzęt ten to zestaw aseni-
zacyjny składającego się z ciągni-
ka (moc 90-100KM, napęd 4 WD, 
WOM tylni, TUZ przedni i tylni, 
silnik Euro 4) oraz wozu aseniza-
cyjnego (poj. 4000l, jednoosiowy, 

konstrukcja ramowa, ogumienie 
500/50x17, kompresor MEC lub 
KD 5000). 
  Jego parametry i jakość gwa-
rantuje, ze będzie służył bezawa-
ryjnie przez długi okres. Koszt za-
kupu wyniósł: 214.635,00 zł. Inwe-
stycję dofi nansowano kwotą 101 
500,00 zł w ramach projektu „Po-
rządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie gminy 
Cmolas” współfi nansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
  Jednocześnie w najbliższym 
czasie planowany jest zakup sprzę-
tu do letniego i zimowego utrzy-

mania infrastruktury drogowej, 
chodników i rowów. Będzie to: cią-
gnik, posypywarka, pług odśnież-
ny, kosiarka bijakowa, zamiatarka, 
opryskiwacz, kosiarka wysięgni-
kowa z głowicą do koszenia traw 
i krzaków, kosiarka tylno-boczna 
bijakowa, pług odśnieżny duży.
  Koszt tego wyposażenia kształ-
tuje się na poziomie około 210 tys. 
zł. Sprzęt poprawi estetykę, bez-
pieczeństwo na drogach i chod-
nikach gminnych oraz przyczyni 
się do polepszenia stanu technicz-
nego rowów przydrożnych. Źró-
dłem pokrycia zakupu będą środ-
ki ze sprzedaży samochodu cięża-
rowego będącego w dotychczaso-
wej dyspozycji ZUK. 

Zakończyła się długo oczekiwana 
i znacząca inwestycja w Trzęsów-
ce – o której wzmiankowaliśmy 
w poprzednich wydaniach Panora-
my. Chodzi o boisko wielofunkcyj-
ne zlokalizowane przy Szkole Pod-
stawowej. W dniu 9.09.br. miało 
miejsce uroczyste otwarcie obiek-
tu przy udziale zaproszonych gości 
w osobach p. Jarosława Stawiar-
skiego – Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki, Zbi-
gniewa Chmielowca – posła na 
Sejm RP, Ewy Draus – radnej sej-
miku oraz Józefa Kardysia – Sta-
rosty Kolbuszowskiego. Gminę 
Cmolas reprezentował Wójt Eu-
geniusz Galek, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Stanisław Sukien-
nik oraz radni Rady Gminy, soł-
tys, Sekretarz wraz z pracownika-
mi oraz Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Krzysztof Wrona – przyszły 
administrator boisk. Uroczystości 
przewodniczył wójt Eugeniusz Ga-
lek, który na wstępie nakreślił hi-

storię pomysłu, to jak inwestycja 
była realizowana oraz powiedział 
o parametrach obiektu. Wyra-

ził podziękowanie obecnym go-
ściom za pomoc w uzyskaniu dofi -
nansowania ze środków Minister-
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stwa Sportu (dotacja w kwocie 300 
000,0 zł). 
  Następnie głos zabrali zapro-
szeni goście, których wystąpie-
nia koncentrowały się na satysfak-
cji, że takie obiekty powstają na te-
renach wiejskich przy wspólnym 
działaniu gmin i Ministerstwa 
Sportu. Kolejnym punktem uro-
czystości było poświęcenie obiek-
tu, którego dokonał proboszcz pa-
rafi i w Trzęsówce, Stanisław Maj-
da. A na zakończenie przepro-
wadzony został „test sportowy” 
z przymrużeniem oka – czyli – se-
ria rzutów karnych w wykonaniu 
ViP-ów. Łatwo nie było, czego do-
wodem jest skuteczność osiągnięta 
jedynie przez księdza Proboszcza 

Majdę i Sekretarza Stanu – Jarosła-
wa Stawiarskiego. Gratulacje!!!
  Kończąc tę relację jeszcze raz 
przypominamy co wchodzi w 
skład obiektu.
1. Boisko wielofunkcyjne o na-

wierzchni poliuretanowej o 
wymiarach 43,0m x 22,0m. Na 
boisku tym wyznaczono kort 
tenisowy o wymiarach stan-
dardowych do gry podwójnej 
23,77x10,97m, boisko do siat-
kówki o wymiarach 18,0x9,0m 
oraz boisko do piłki ręcznej 
o wymiarach 40,0m x 20,0m.
Wokół boiska wielofunkcyj-
nego wykonano piłkochwyty o 
wysokości 4,5m. 

2. Boisko do piłki nożnej o na-

wierzchni trawiastej o wymia-
rach powierzchni czynnej gry 
90,0m x 40,0m. Poza linią tyl-
ną boiska do piłki nożnej, po 
jego północno-zachodniej 
stronie zaprojektowano piłko-
chwyty o wysokości 4,5m. 

3. Bieżnia o nawierzchni po-
liuretanowej o wymiarach 
73,0x3,0m z wyznaczonymi 
trzema torami o szerokości 
1,0m i długości 60,0m. Część 
bieżni pełni również funkcję 
rozbieżni do skoku w dal wraz 
z zeskocznią wypełnioną pia-
skiem o wym. 3,0x10,0m. Kra-
wężniki zeskoczni z elastyczną 
nakładką gumową. 

  Szanowni Mieszkańcy,

  Niniejszym informujemy, 
że fi rma Voice Net S.A. realizu-
je budowę sieci światłowodo-
wej. Sieć światłowodowa umoż-
liwi dostarczenie do gospo-
darstw domowych oraz insty-
tucji w Państwa Gminie usług 
szerokopasmowych:e na terenie 
Gminy Cmolas projekt mający 
na celu internet, telewizja, te-
lefon. 
  Aktualnie mieszkańców 

Gminy odwiedzają przedsta-
wiciele z legitymacją Voice 
Net S.A., którzy zbierają zgo-
dy na instalację w poszczegól-
nych gospodarstwach domo-
wych. Oczywiście samo wyra-
żenie zgody nie oznacza za-
warcia Umowy o świadczenie 
usług. Zgoda właściciela pose-
sji jest konieczna do dokonania 
przyłącza, przez które mogą być 
w przyszłości świadczone w/w 
usługi. Dzięki wyrażeniu zgody 
zostanie dokonane darmowe 

przyłącze do budynku i można 
będzie skorzystać z usług szero-
kopasmowych: internet, telewi-
zja, telefon w dowolnym czasie.
  Zaznaczamy, że z wybudo-
wanego przyłącza będzie mógł 
korzystać każdy operator, któ-
ry będzie miał chęć świadczyć 
usługi dla danego gospodar-
stwa domowego. 
  W sytuacji gdy ktoś nie wy-
razi zgody, przyłącze będzie 
mogło być wykonane w przy-
szłości – poza projektem, nato-
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miast już za odpłatnością, wte-
dy cena wynosić może ok. 2200 
zł.
  Mieszkańcy są proszeni 
również o wypełnienie ankiet, 
które pozwolą na dostosowanie 
ofert do wymagań i potrzeb.
  Zachęcajmy do wyrażania 
zgód na dokonanie przyłącza 
przez wszystkich odwiedzanych 
mieszkańców.
  Niniejsza inwestycja niesie 
ogromne korzyści dla Gminy 
jak i wszystkich mieszkańców 
miejscowości gdzie realizowa-
ny będzie projekt, dlatego waż-
nym jest aby wszyscy mieszkań-
cy wyrażali zgodę na przejście 
kabla światłowodowego wzdłuż 
dróg. 
  Wszystkim powinno zale-
żeć na tym, aby rozpiętość sie-
ci światłowodowej była w Gmi-
nie jak największa. Im bardziej 
rozbudowana jest infrastruk-
tura światłowodowa w danej 

Gminie, tym bardziej zyskuje 
na atrakcyjności z punktu wi-
dzenia mieszkańców jak i dzia-
łających w niej przedsiębiorców 
oraz potencjalnych inwesto-
rów. 
  Voice Net SA wybudu-
je sieć światłowodową na po-
trzeby Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Projekt Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej za-
kłada stworzenie sieci dostępu 
do internetu łączącej wszystkie 
Szkoły (ok. 30,5 tys.). OSE bę-
dzie siecią wirtualną opartą na 
istniejącej infrastrukturze sze-
rokopasmowej wybudowanej w 
całości ze środków komercyj-
nych jak i przy udziale dofi nan-

sowania ze środków publicz-
nych w szczególności Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
  Zachęcajmy sąsiadów do 
wyrażania zgód na bezpłatne 
instalacje ponieważ w hipote-
tycznej sytuacji gdy jedna oso-
ba odmówi wydania zgody na 
przejście kabla przez jej pose-
sje, może to doprowadzić do za-
blokowania całej inwestycji dla 
pozostałych zainteresowanych 
mieszkańców. 
  Liczymy na to, że wspól-
nymi działaniami uda nam się 
zmniejszyć wykluczenie cyfro-
we w naszym regionie. 
* Komunikat inwestora Voice 
Net SA

Budowa rowu krytego przy 
drodze gminnej „Krzywa Dro-
ga”

  Trwają ostatnie przygoto-
wania do realizacji przebudo-
wy drogi gminnej w Cmolasie 
„Krzywa Droga”, polegającej na 
przebudowie rowu przydrożne-
go na kolektor kryty na odcin-
ku 120m. Inwestycja ma celu 
zapobieganie zalewaniu działek 
przylegających do drogi. Na po-
nad stumetrowym odcinku zo-
stanie ułożona rura karbowana 
PP Ø500mm, na podbudowie 
z kruszywa łamanego o mini-
malnej grubości 15cm. W ciągu 

GMINA CMOLAS INWESTYCJE w Gminie CMOLAS

rowu zaprojektowano trzy stud-
nie rewizyjne żelbetowe o śred-
nicy Ø1000mm, z włazem ka-

nałowym żeliwnym okrągłym. 
  Szacowany koszt inwestycji 
to 60 000,00 zł
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Remont drogi dojazdowej za 
Starym Kościółkiem

  W ramach zadania zostanie 
wykonane utwardzenie drogi 
na długości 126,87m o zmien-
nej szerokość od 5m do 7m. Na-
wierzchnia z kostki brukowej 
gr. 8cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej. Podbudowa z 
kruszywa łamanego gr. 25cm. 
Odwodnienie drogi odbywać 
się będzie poprzez odpowied-
nie spadki poprzeczne drogi do 
korytek ściekowych. Następnie 
wody opadowe i roztopowe zo-
staną odprowadzone do trzech 
studni chłonnych. 
  Planowany termin wyko-
nania zadania: 31 październik 
2018r. 

Budowa wodociągu dosyłowe-
go

  Projektowana inwesty-
cja obejmuje budowę sieci wo-
dociągowej, która umożli-
wi zaopatrzenie w wodę tere-
nów przeznaczonych pod usłu-
gi, przemysł oraz mieszkalnic-
two, zlokalizowanych na tra-
sie od oczyszczalni ścieków do 
okolic przepompowni wody w 
Cmolasie. Sieć zasilana będzie 

z istniejącego wodociągu PCV 
Ø160mm. Wodociąg wykona-
ny będzie z rur jednowarstwo-
wych PE Ø160mm oraz odga-
łęzień do hydrantów z rur PE 
Ø90mm. 
  Łączna długość sieci wodo-
ciągowej to 4 637,0 m. 

Budowa chodnika dla pie-
szych przy drodze powiatowej 
Nr 1162R Mielec – Rzochów 
– Ostrowy Tuszowskie – Pod-
trąba – etap I od km 16+919 do 
km 17+570.

  We wrześniu zakończono 
budowę chodnik dla pieszych 
w Ostrowach Tuszowskich na 
długości 651,0 m, wraz z kład-
ką przez ciek wodny. Szerokość 

ciągu wynosi 1,5m z miejsco-
wymi zwężeniami poprawia-
jący komunikację pieszą na te-
renie miejscowości. Chodnik o 
nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej układanej na pod-
sypce cementowo-piaskowej, 
podbudowie z kruszywa łama-
nego stabilizowanego mecha-
nicznie. Chodnik ograniczony 
krawężnikiem 15x30 na ławie 
betonowej z oporem.
  Odwodnienie chodni-
ka przy pomocy rowu kry-
tego z rur PEHD Ø400mm, 
przy pomocy odpowied-
nich spadków poprzecznych 
i podłużnych.  
  Koszt inwestycji to 340 tys. 
zł. 

  Klub Sportowy Tempo 
Cmolas funkcjonuje już od 50 
lat. Środowisko skupione wo-
kół Klubu – a więc zarząd, dzia-
łacze, piłkarze, sympatycy, wła-
dze Gminy Cmolas postano-
wiły godnie uczcić ten jubile-

Jubileusz KS Tempo CmolasCMOLAS

usz i zorganizowały w dniu 16 
września stosowną uroczystość. 
Składała się ona z elementów 
ofi cjalnych oraz sportowych. 
Poprzedziła ją Msza święta od-
prawiona w Kościele Parafi al-
nym w Cmolasie. Część ofi cjal-

na odbyła się na stadionie spor-
towym Tempa a na zaprosze-
nie zarządu Klubu wzięli w niej 
udział następujący goście: 
1. Zbigniew Chmielowie – 
poseł na sejm RP
2. Tadeusz Lis – przedstawiciel 
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Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 
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Skład i druk: 
Zakład Poligrafi czny Zdzisława Gajek

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

PZPN (podokręg Dębica)
3. Tadeusz Kulik – przedstawi-
ciel PZPN (podokręg Rzeszów)
4. Ksiądz Tomasz Blicharz
5. Eugeniusz Galek – 
Wójt Gminy Cmolas
6. Marian Posłuszny – Sekretarz 
Gminy Cmolas  
  Jak przystało na Jubileusz 
na wstępie były wspomnienia 
historyczne – które przedsta-
wił obecny prezes klubu Stani-
sław Wawrzonek. Było o trud-
nym debiucie z 1968r. i o ko-
lejnych etapach rozwoju klubu 
i drużyny, sportowych i mate-
rialnych (budowa boiska, zaple-
cza, trybun). Było o wszystkich 
osobach, które przez lata praco-
wały dla cmolaskiej piłki noż-
nej aż do współczesności. A te-
raźniejszość to ugruntowana 
pozycja klubu i drużyn piłkar-
skich i piłki ręcznej. Wyrazem 
uznania dla osób pracujących 
na rzecz Tempa były odzna-
ki: diamentowa, srebrne oraz 
brązowe przyznane przez Pod-
karpacki związek Piłki Nożnej. 
Odznaczeni uwidocznieni są na 
zdjęciach zamieszczonych po-
niżej artykułu. Końcową część 
uroczystości  zdominowały po-
dziękowania od i dla obecnych 
osób.  W części sportowej odbył 
się mecz piłki nożnej pomiędzy 
Tempem Cmolas – a Dromade-
rem Chrząstów zakończony re-

misem 3:3. Gospodarze liczyli 
na zwycięstwo – więc może lek-
ki niedosyt Jubilata – ale urok 
sportu to doza nieprzewidy-
walności. Po emocjach sporto-
wych była chwila na integrację 

wszystkich uczestników: roz-
mowy, wspomnienia ,plany na 
przyszłość. Dorobek Klubu jest 
chlubą Gminy i wszystkich za-
leży na tym, aby przyszłość nio-
sła same sukcesy. 

 fot. Korso Kolbuszowskie

 fot. Korso Kolbuszowskie
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Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 

oraz Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji  w Cmolasie

Impreza fi nansowa ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bezpiecznie, zdrowo, kolorowo-konkursy i zabawy 
z Lady Fama Show, Kotem Gapcio i Myszką Miki 1

Teakrzyk Przedszkolaków z Cmolasu 
pn. S.O.S. to Ziemnia woła ludzi

Występ taneczny uczniów SP Ostrowy Baranowskie Pokaz gancarski

Pokaz karate uczniów SP Hadykówka Wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej w Cmolasie


