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15 września był uroczystym wy-
darzeniem w życiu Szkoły Podsta-
wowej w Hadykówce. O godzinie 
14.00 uroczystość rozpoczęła się 
Mszą świętą, której liturgię sprawo-
wał ksiądz proboszcz Michał Bator. 
Nabożeństwo wzbogacone zostało 
pieśniami wykonanymi przez na-
szych uczniów. Po Mszy św. zapro-
szeni goście, uczniowie, rodzice i 
nauczyciele udali się na plac szkol-
ny, gdzie kontynuowano obchody 
jubileuszu. Na pięknie udekoro-
wanej scenie pani dyrektor witała 
przybyłych na uroczystość dostoj-
nych gości, absolwentów, byłych 
pracowników, Prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Cmolas, Wój-
ta Gminy Cmolas, Koło Gospodyń 
Wiejskich i wielu innych przyjaciół 
szkoły. W swoim wystąpieniu pani 
dyrektor przybliżyła między inny-
mi wydarzenia i fakty z kart historii 
szkoły. Aby ułatwić wszystkim za-
proszonym sentymentalną podróż 
w przeszłość została przygotowana 
prezentacja multimedialna, której 
projekcja była dostępna na terenie 
budynku szkoły.

Po części oficjalnej zaprezen-
towano program artystyczny w 
wykonaniu uczniów szkoły i za-
proszonych gości. Jako pierwsi w 
piosence zaprezentowali się naj-
młodsi, kolejno na scenie wystę-
powali: zespół Motylki, Samba 
Dance Power i uczniowie z klasy 
II i III. W ramach projektu Pod-
karpackie Inicjatywy Lokalne na 
terenie szkoły odbywały się warsz-
taty tańca ludowego, efekty tych 
ćwiczeń można było podziwiać 

hadykówka

Jubileusz 
65-lecia 
szkoły

podczas występu naszej młodzieży 
w składance tańców rzeszowskich. 
Podsumowaniem programu była 
również wystawa prac pt. „Ślicz-
ne wycinanki dookoła ściany”. 
Podczas uroczystości goście mo-
gli podziwiać dorobek artystycz-
ny członków koła fotograficznego 
w wystawie zatytułowanej „Moja 
mała ojczyzna”. W taneczny rytm 
uczestników jubileuszu wprowa-
dziły występy zespołu ludowego 
z Raniżowa – Lesiaki oraz występ 
kapeli ludowej z Kupna – Lesianie. 
Część oficjalna została zakończo-
na pląsami przy akompaniamen-
cie zespołu muzycznego Efekt. 
Rocznica 65 – lecia szkoły sta-
ła się wspaniałą lekcją historii dla 
najmłodszego pokolenia, a dla 
byłego grona pedagogicznego i 
absolwentów była wspaniałą oka-

zją do wspomnień i refleksji. W 
imieniu nauczycieli, pracowni-
ków i uczniów naszej szkoły dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom 
uroczystości jubileuszowych za 
szczere życzenia, i pamięć o szko-
le. Szkoła to przecież młodość, 
przyjaźń, bywa, że na całe życie, 
beztroska i najpiękniejsze lata. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
KGW w Hadykówce za przygoto-
wanie potraw na najwyższym po-
ziomie i wspaniały występ muzycz-
ny na deskach sceny. Słowa podzię-
kowania kierujemy także do pani 
dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie za wypożycze-
nie sceny i sztalug ekspozycyjnych, 
Rodziców, Sponsorów za wsparcie i 
ogromną pomoc w przygotowaniu 
tejże pięknej uroczystości.

Monika Kosiorowska-Puk
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Nowe inwestycje wypływają 
pozytywnie na rozwój wsi gdyż ich 
głównym zadaniem jest tworzenia 
stref intensywnej integracji społe-
czeństwa, których celem jest umoc-
nienia więzi pomiędzy lokalna spo-
łecznością, a także promowaniu 
własnej kultury. 

Jedną z takich inicjatyw miesz-
kańców Porąb Dymarskich była 
budowa drewnianej wiaty, której to 
uroczyste otwarcie odbyło się 7 lip-
ca w Porębach Dymarskich podczas 
festynu rodzinnego. Po intensyw-
nych pracach i ukończeniu ostat-
niego etapu prac, który polegał na 
pokryciu obiektu blachą oraz wyko-
naniu prac wykończeniowych doty-

poręby dymarskie

Uroczyste otwarcie podłogi 
w Porębach Dymarskich

czących utwardzenia terenu z kostki 
brukowej została oddana do użytku 
długo wyczekiwana nowo wybudo-
wana wiata, którą stała się wielką 
chlubą dla inicjatorów tego wyda-

CmoLas
8 września 2019 r. w Miejsko

-Gminnym Domu Kultury im. 
Franciszka Kotuli w Głogowie 
Młp. odbył się IX Głogowski Prze-
gląd Kapel i Śpiewaków Ludowych 
„Wykopki 2019”. 

Głównym celem konkursu jest 
nie tylko prezentacja oraz popu-
laryzacja dorobku artystycznego 
licznych zespołów śpiewaczych 
i kapel ludowych z terenu całego 

Cmolasianie na 

wykopkach
w Głogowie Młp.

rzenia.  Drewniana, zadaszona kon-
strukcja o wymiarach zewnętrznych 
12,14m x 7,74m stanowi zadaszenie 
dla podłogi tanecznej o powierzchni 
96,4 m2. Podczas wspomnianej im-
prezy podłoga ta była intensywnie 
wykorzystywana przez okolicznych 
mieszkańców, którzy przy akompa-
niamencie zespołu Gryf oddali się 
skocznym tańcom. Ponadto wiel-
kiemu otwarciu towarzyszyło wiele 
zabaw integracyjnych, a także atrak-
cji, które zachęcały to wzajemnej in-
tegracji okolicznych mieszkańców. 

 Tak, więc już dziś możemy po-
wiedzieć, że planowana inwestycja 
spełniła stawiane wymogi i w pew-
nym stopniu przyczyniła się do za-
spokojenia potrzeb mieszkańców. 
Wykreowanie strefy integracji i 
miejsca przystosowanego do eks-
ponowania oraz szerzenie lokalnej 
kultury i dziedzictwa kulturowego 
stwarza idealne warunki do orga-
nizacji spektakli, widowisk i ludo-
wych zabaw prezentujących oby-
czaje, tradycje oraz muzykę, pieśń i 
taniec lokalnej społeczności. 

UG w Cmolasie

Podkarpacia, ale też ochrona tra-
dycji oraz promowanie twórczości 
muzyczno-wokalnej. 

Podczas tegorocznej edycji 
przeglądu zaprezentowało się po-
nad 20 zespołów śpiewaczych, w 
tym Zespół ludowy Cmolasianie, 
który „wyśpiewał” wyróżnienie za 
„ambitne poszukiwanie repertu-
aru”. 



Panorama nr 3/2019

4

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Cmolasie w dniu 20 września 2019 r. 
pod opieką nauczycieli p. E. Łagoda, 
p. A. Gancarz i p. T. Trojnackiego byli 
uczestnikami Podkarpackiego Fe-
stiwalu Nauki i Techniki organizo-
wanego przez Fundację Wspierania 
Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina 
Lotnicza. 

Uczniowie mieli możliwość 
uczestniczyć w efektownych ekspery-
mentach chemicznych. Dowiedzieli 
się o właściwościach gazów zawar-
tych w powietrzu: o tym, że ciekły 
azot zamraża różne przedmioty, 
natomiast z pomocą dwutlenku wę-
gla wytwarzana jest fabryka piany. 
Posmakowali kuchni molekularnej 
m.in. kawioru i ravioli wytworzo-
nych w warunkach laboratoryjnych. 
Uczniowie podczas zwiedzania sali 
wystawowej mogli samodzielnie 
skorzystać z symulatorów wirtualnej 
rzeczywistości (m.in. szybowca, sa-

CmoLas

Uczniowie 
sp z Cmolasu 

na podkarpackim 
Festiwalu 

Nauki i Techniki

molotu F35, wirtualna podróż tan-
demem przez GreenVelo, symulatory 
9D i 5D), planetarium, łamigłówek 
matematycznych, zabytkowych po-
jazdów i nowoczesnych technologii. 
Dowiedzieli się jak powstaje szkło i 
przedmioty z niego zrobione. Mo-
gli programować roboty i budować 
modele samolotów. Poznali historię 
i życie naszych przodków, wcielili się 
w archeologów, uczyli się kaligrafii. 
Zakres przekazywanej wiedzy był na-
prawdę ogromny, ale na pewno takie 
praktyczne lekcje na długo pozostaną 
w pamięci. Cieszy fakt, że uczniowie 
SP w Cmolasie mogli wziąć udział 
w wydarzeniu, które popularyzuje 
naukę i edukację wśród dzieci i mło-
dzieży. 

E. Łagoda

31 sierpnia 2019 r. na scenie Sa-
morządowego Ośrodku Kultury w 
Cmolasie widzowie mogli zobaczyć 
komedię kryminalną pod tytułem 
„Czekoladki" według scenariusza p. 
Bożeny Kupis - Kucharskiej. Spek-
takl zaprezentowała amatorska gru-
pa teatralna dorosłych TU I TERAZ 
z Samorządowego Ośrodka Kultury 

CmoLas

Czekoladki 
w Samorządowym Ośrodku 

Kultury w Cmolasie
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w Nowej Dębie pod kierunkiem 
Anny Babuli. Sztuka opowiadała hi-
storie pięciu kobiet związanych z jed-
nym mężczyzną: żony, córki, siostry, 
siostry żony i sekretarki - wszystkie 
słodkie i niewinne, ale to tylko po-
zory, ponieważ każda skrywa jakieś 
tajemnice. Widzowie poznali kulisy 
życia zamożnej rodziny mieszczań-
skiej, w której pieniądze, kłamstwa 
i plotki są podstawą egzystencji. 
Zachłanność, brak wzajemnego po-
rozumienia doprowadzają do ro-
dzinnej katastrofy, która początkowo 
rozwija się jak pełen napięcia krymi-
nał z "trupem w szafie", by w końco-
wej scenie przeistoczyć się w kome-
diowy finał z pouczającym morałem.

W dniu 2.09.2019 roku w Szkole 
Podstawowej w Trzęsówce odby-
ła się inauguracja roku szkolne-
go 2019/2020. Uczniowie wraz z 
pocztami sztandarowymi, rodzice 
i nauczyciele udali się na uroczystą 
mszę świętą. Następnie wszyscy ze-
brali się na sali gimnastycznej, gdzie 
po serdecznym powitaniu dyrekto-
ra szkoły Pana Krzysztofa Wrony 
uczniowie klasy czwartej i piątej w 
krótkim montażu słowno muzycz-
nym przypomnieli, że wakacje się 
kończą i czas wrócić do szkoły. Ży-
czymy uczniom samych piątek!

SP Trzęsówka

Trzęsówka

Wracamy 
do szkoły
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TermiN: 27.03. do 2.04. 2020 r.    
CeNa: 420 Usd + 1600 pLN

ziemi 
ŚwięTeJ

CeNa obeJmUJe:
- przelot samolotem na trasie: Kraków - Tel Awiw – Kraków.
- ubezpieczenie KL i NNW,
- ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych – pakiet rozszerzony,
- na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem,
- opiekę przewodnika polskojęzycznego,
- zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (***) ze śniadaniem 
  i obiadokolacją, pokoje 2-3 osobowe z łazienką,
- wjazd taksówką na Górę Tabor,
- rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim.
- składka na turystyczny fundusz gwarancyjny
- system tour guide 

zgłoszeNia przyJmUJe: 
Lidia Pietras 697 323 817; Wawrzonek Bogusława 691 691 335
lub Matteo Travel kontakt poniżej. Zaliczka po zapisaniu się na listę w 
wysokości 500 zł do 20 listopada 2019 r. Wpłata na niżej podane konto 
tytułem: zaliczka pielgrzymka CMOLAS - ZIEMIA ŚWIETA =  marzec 2020.

Biuro Podróży Matteo Travel, tel.  +48 504 189 508, pn. - pt. 8:00–16:00
Bank PKO BP SA nr konta 87 1020 4391 0000 6402 0108 7113
e-mail: biuro@matteotravel.pl, www.matteotravel.pl

pieLgrzymka 
akCJi kaToLiCkieJ 
w CmoLasie do
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W dniu 19 września 2019 r.  
uczniowie szkoły przyłączyli się do 
akcji „Sprzątanie świata.” Wypo-
sażeni w jednorazowe rękawiczki i 
worki wyruszyli sprzątać najbliższą  
okolice szkoły. Sprzątali z wielkim 
zapałem czego wynikiem były peł-
ne worki śmieci. Akcja „Sprzątanie 
Świata” corocznie pokazuje, że w 
naszej szkole kształci się pokolenie 
twórcze, aktywne i pozytywnie za-
skakujące świadomością i poczu-
ciem odpowiedzialności za losy nie 
tylko najbliższego otoczenia, ale 
także całej Planety. Nauczyciele ko-
ordynujący akcję przygotowali licz-
ne konkursy, aby uatrakcyjnić akcję, 
ale też, poprzez zabawę, uświada-
miać młodych obywateli naszej Pla-
nety, jakie znaczenie ma ekologia. 
Uczniowie zarówno młodszych jak 
i starszych klas wykonali prace pla-
styczne, plakaty. Układali też wier-
szyki i hasła związane z ochroną 
środowiska. 

SP w Ostrowach Tuszowskich

osTrowy TUszowskie

sprzątanie świata 
w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich
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Narodowe Czytanie organi-
zowane jest przez Prezydenta RP 
od  2012 roku. Akcja została zaini-
cjowana wspólną lekturą „Pana Ta-
deusza” Adama Mickiewicza.

 Podczas tegorocznej odsło-
ny akcji Narodowe Czytanie, Para 

osTrowy baraNowskie

Narodowe Czytanie 
w Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich

Prezydencka zaproponowała do 
czytania  Nowele polskie. Prezydent 
Andrzej Duda z Małżonką doko-
nali wyboru z ponad stu propozycji 
tytułów przesłanych do Kancelarii 
Prezydenta.  Był to wybór tekstów, 
których wspólnym mianownikiem 

jest polskość w połączeniu z tre-
ściami uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i społeczeństwem. 
„Dziś teksty te nie straciły nic ze swej 
aktualności. Uczą nas, że w życiu 
powinniśmy kierować się szlachet-
nością i solidarnością, że nie wolno 
nam stracić wrażliwości na ludzką 
krzywdę ani zapomnieć o naszej hi-
storii” – napisał w specjalnym liście 
Prezydent RP Andrzej Duda.

Szkoła Podstawowa w Ostro-
wach Baranowskich również i w 
tym roku aktywnie włączyła się w 
tę akcję, która została przeprowa-
dzona w dniu 9  września. Szkolne 
Narodowe Czytanie było okazją do 
promocji czytelnictwa wśród dzieci 
oraz uwrażliwiania na piękno języ-
ka polskiego. Wybrane fragmenty 
utworów czytali zaproszeni rodzice 
uczniów.

Mimo trudnej w odbiorze dla 
tak młodego czytelnika lektury, 
nasi uczniowie prezentowali wzo-
rową postawę, uważnie słuchając 
wybranych fragmentów utworów i 
udzielanych przez nauczycieli ko-
mentarzy.

W. Dudek

Przypominamy o nowej siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, która obecnie mieści się 
na parterze Urzędu Gminy, gdzie 
do nie dawna jeszcze funkcjonował 
sklep GS. Głównym celem zrealizo-
wanego projektu było poprawienie 
warunków funkcjonowania i  este-
tyki oraz poprawę dostępności spo-
łeczeństwa wsi do podstawowych 
dóbr i  usług. Po gruntownych re-
montach polegających głównie na 

CmoLas

Nowa 
siedziba 
gops-u

częściowym wyburzeniu ścian dzia-
łowych, wykuciu otworów okien-
nych i  drzwiowych oraz częścio-
wym zamurowaniu okien i drzwi 
na elewacji frontowej doczekaliśmy 
się kompleksowo wyposażonych, 
nowoczesnych pomieszczenia biu-

rowych o wysokim standardzie. 
Obecnie do użytku zostały oddane 
4 pomieszczenia biurowe, które już 
od sierpnia intensywnie są odwie-
dzane przez okolicznych petentów. 
Ponadto zostało także wymienione 
wyposażenie pomieszczeń, a stare 
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meble zostały zastąpione nowy-
mi eleganckimi, tworząc przy tym 
spójny i harmonijny wystrój. Ko-
lorystyka wnętrz została zachowa-
na w jasnych brawach tym samym 
stwarzając namiastkę nowoczesno-
ści.  

Już dziś zapraszamy do korzy-
stania z nowych udogodnień, które 
oferuje nam nowa siedziba GOPSU. 

UG w Cmolasie

Jedną z piękniejszych uroczy-
stości odbywających się w Szko-
le Podstawowej   w Hadykówce w 
dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
2019/2020 było przyjęcie w po-
czet pełnoprawnych członków 
społeczności szkolnej najmłod-
szych kolegów. Dnia 2 września 
5 uczniów szczególnie przeżywa-
ło ten dzień. Swoją obecnością 
uświetnili go: dyrektor szkoły, 
przewodnicząca rady rodziców, 
rodzice, uczniowie klas star-
szych, nauczyciele i wychowawcy. 
Po wprowadzeniu pocztu fla-
gowego   i zaśpiewaniu hymnu 
państwowego, pierwszoklasiści 
wystąpili w programie artystycz-
nym, przygotowanym pod okiem 
swojej wychowawczyni. Zapre-
zentowali w nim swoje umiejęt-
ności wokalne i recytatorskie. 
Swoją postawą udowodnili, że 
są gotowi do złożenia uroczyste-
go ślubowania na godło Polski. 
Po złożeniu ślubowania dyrektor 
szkoły p. Agnieszka Magda doko-
nała symbolicznego pasowania na 
ucznia. „Pasuje Cię na ucznia…” – 
mówiła pani dyrektor dotyka-
jąc ołówkiem  jak – czarodziejską 
różdżką, ramion najmłodszych 
dzieci. Ukoronowaniem aktu paso-
wania było wręczenie przez panią 

hadykówka

witaj 
szkoło!

przewodniczącą Rady Rodziców 
i wychowawczynię upominków. 
Po głównej uroczystości, pani dy-
rektor przedstawiła wychowaw-
ców  pozostałych klas, następnie   
dzieci z wychowawcami oraz ro-

dzicami, udali się do sal lekcyjnych.
Wszystkim pierwszakom życzy-

my wielu sukcesów w murach naszej 
szkoły, a ich rodzicom gratulujemy 
wspaniałych pociech.

Monika Kosiorowska-Puk
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Uczestnicząc w projekcie eduka-
cyjnym „ Ludowość bawi, smakuje 
i zachwyca” uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Hadykówce realizowali 
wiele przedsięwzięć mających na celu 
poznanie oraz poszerzanie wiedzy o 
historii i tradycjach naszego regionu. 
Wychowankowie szkoły uczestniczy-
li w zajęciach plastycznych, fotogra-

hadykówka

wizyta 
uczniów klas i-iV 

w muzeum 
kultury Ludowej 
w kolbuszowej

ficznych, historycznych, kulinarnych 
i tanecznych. Doskonałą okazją do 
spotkania z regionalnymi tradycjami 
była wizyta w kolbuszowskim skan-
senie, gdzie uczniowie wzięli udział 
w warsztatach „Wycinanki dookoła 
ściany”. Dzieci, po wysłuchaniu infor-
macji na temat bogactwa wzorów la-
sowiackich wycinanek, sposobów ich 
wykonania oraz wykorzystania takich 
dekoracji przez dawne gospodynie, 
ochoczo przystąpiły do tworzenia 
owych dzieł sztuki ludowej. Warszta-
ty tak pochłonęły naszych uczniów, że 
z upływem czasu spod dłoni każdego 
uczestnika uzbrojonej w nożyczki 
wychodziło po kilka przepięknych 
wycinanek. Zachwytom i zadziwie-
niu nie było końca, kiedy uczniowie 
rozkładali swoje wycinanki, a ich 
oczom ukazywały się finezyjne wzo-
ry. Wszystkie prace są dowodem in-
wencji twórczej wychowanków naszej 
szkoły oraz łącznikiem między trady-
cją ludową, a współczesnym światem. 
Kolejnym etapem naszego pobytu w 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej, było zwiedzanie zagród laso-
wiackich oraz zabytkowego kościoła. 
Dzieci dziwiły się różnym sprzętom, 
skrzętnie dopytywały o ich przezna-
czenie i funkcję w gospodarstwie. 
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W Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich duży 
nacisk kładzie się na bezpieczeń-
stwo oraz edukację związaną z 
bezpieczeństwem dzieci.  Na po-

osTrowy baraNowskie

wizyta policjantów w szkole

czątku każdego roku szkolnego, 
wychowawcy klas przeprowadzają 
pogadanki o tej tematyce.

W ramach edukacji w tym kie-
runku, zaproszeni zostali również 

policjantów, którzy spotkali się z 
uczniami w piątek, 20 września. 
Tematem spotkania było przede 
wszystkim bezpieczeństwo. Poli-
cjanci rozmawiali z dziećmi o bez-
piecznym poruszaniu się po ulicy, 
a w szczególności  omówili zasady 
bezpiecznej drogi do i ze szkoły. 
Przypomnieli również o  korzy-
ściach noszenia elementów odbla-
skowych przy ubraniu bądź torni-
strze, zapinaniu pasów w samo-
chodzie oraz jak należy zachować 
się, gdy zaczepi nas obca osoba. 
Dzieci czynnie uczestniczyły w 
spotkaniu, dzieliły się swoimi spo-
strzeżeniami i doświadczeniami 
oraz zadawały bardzo dużo pytań. 

Dzięki takim spotkaniom poli-
cjant będzie kojarzył się dzieciom, 
jako osoba, której nie należy się 
bać i do której zawsze i w każdej 
sytuacji można zwrócić się o po-
moc.

W. Dudek

Duże wrażenie wywarła również 
wystawa drewnianych zabawek. Te 
proste w działaniu, ale jakże barwne 
i różnorodne cudeńka udowodniły, 
że historia i tradycje regionalne mają 
wiele do zaoferowania osobom w 
każdym wieku. Uczniowie również 
docenili kunszt wykonania zabawek 
i ich ponadczasowość, dostrzegając 
fakt, że aby działać nie potrzebu-
ją zasilania i można bawić się nimi 
niemal w nieskończoność. Niezwy-
kłe wrażenie wywarł też zabytkowy 
kościół, który mogliśmy obejrzeć 
od środka. Przewodnik przybliżył 
nieco jego historię oraz współcze-
sną rolę, jaką pełni w skansenie. 
Miłym zakończeniem naszego po-
bytu w tak przesyconym ludowością 
miejscu, była możliwość zakupienia 
pamiątek oraz poczęstunek zorga-
nizowany i przygotowany przez nie-
zrównane mamy naszych uczniów. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, aby nasza wizyta 
na skansenie była ciekawą wędrówką 
do świata naszych przodków.

Monika Dworak
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6 września w SP w Ostrowach 
Tuszowskich przystąpiono do ogól-
nopolskiej akcji pod patronatem 
Prezydenta Andrzeja Dudy. Akcja 
organizowana jest od 2012 r. Za-
inicjowana została wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. 
W 2013 r. w całej Polsce odbyło się 
czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a 
następnego roku – 2014 „Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza. W 2015 roku  
czytano „Lalkę” Bolesława Prusa, w 
2016 „Qvo vadis” Henryka Sienkie-
wicza, w 2017 „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. W ubiegłym roku 
odbyło się czytanie „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego, a w tym roku 
w ósmą edycję 8 nowel. Szkoła w 
Ostrowach Tuszowskich po uprzed-
nim zarejestrowaniu akcji na stronie 
Prezydent.Pl otrzymała pozytywną 
weryfikację i została zarejestrowa-
na. Po odsłuchaniu przemówienia 
prezydenta rozpoczęto wspólne czy-
tanie. Zaproszenie na udział w akcji 
przyjął Pan Wójt Eugeniusz Galek, 
który zainaugurował czytanie. We 
wspólnym czytaniu wzięły udział 
przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ostrowach Tuszow-
skich z Panią przewodniczącą Anną 
Skiba, Stowarzyszenie „Ostrowy”, 
które reprezentowała Pani Janina 
Rzeszutek, OSP w Ostrowach Tu-
szowskich, którą reprezentował Pan 
Grzegorz Łuszcz, Rada Rodziców, 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Cmolasie, babcie, przedsiębiorcy, 
nauczyciele, uczniowie. Po odczy-
taniu kolejnych nowel odbywały się 
krótkie warsztaty. Były eksponaty 
dawnych narzędzi do uprawy roli, 
opowieści o pieczeniu chleba, pracy 
strażaków, pokaz stroju szlacheckie-
go, odsłuchanie muzyki katarynki i 
pokazanie kataryniarza, wizualizacja 
informacji o powstaniu stycznio-
wy. W trakcie odbyła się degustacja 
chleba i pysznych rogalików przy-
gotowanych przez Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich, a ufundowanych 
przez Stowarzyszenie „Ostrowy”. Na 
zakończenie zaproszeni goście oraz 
uczniowie odtańczyli poloneza. 

  SP z Ostrów Tuszowskich

osTrowy TUszowskie

Narodowe czytanie nowel 
w Szkole Podstawowej 

w Ostrowach Tuszowskich
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Urząd Gminy stanowiący cen-
trum gminy Cmolas obecnie może 
się pochwalić nowym parkingiem, 
który pozytywnie wpływa na es-
tetykę centrum naszej miejscowo-
ści. Każdy z nas pamięta betonową 
anawierzchnię, która w znaczący 
sposób wyróżniała się na tle as-
faltowych dróg. Dzisiaj już nie ma 
miejsca po tym nierównym i zde-
gradowanym terenie. Powierzch-
nia została ujednolicona poprzez 
położenie nawierzchni asfaltowej, 

CmoLas

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego to bardzo ważny dzień w 

osTrowy baraNowskie

rozpoczęcie roku szkolnego

życiu każdego ucznia. To powrót do 
szkolnej rzeczywistości i obowiąz-

ków. W tym dniu w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowach Baranowskich 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego 2019/2020. 
Uczniowie pod kierunkiem Pani 
Dyrektor Wiesławy Dudek przygo-
towali z tej okazji akademię, która 
była połączona także z 80 rocznicą 
wybuchu II wojny światowej.

Pani Dyrektor serdecznie po-
witała po wakacjach uczniów, 
rodziców i nauczycieli i życzyła 
wszystkim sukcesów w nowym 
roku szkolnym. Ksiądz Katecheta w 
czasie uroczystej Mszy św. poświę-
cił plecaki, przybory szkolne i pod-
ręczniki oraz udzielił błogosławień-
stwa całej społeczności szkolnej. 

W. Dudek               

CmoLas

We wrześniu br.  na terenie gminy 
Cmolas odbywały się zebrania wiej-
skie, których głównym tematem był 
podział środków z funduszu sołec-
kiego na rok 2020. Do najczęstszych 
zadań zebrania wiejskiego należą: 
uchwalanie rocznego planu wydat-
ków sołectwa, rozpatrywanie spra-
wozdań z pracy organów sołectwa, 
opiniowanie na wniosek rady sołec-
kiej projektów jej uchwał, podejmo-
wanie inicjatyw społecznych i gospo-
darczych przedstawianych organom 
gminy. Zebrania odbyły się w po-
szczególnych miejscowościach naszej 
gminy: Poręby Dymarskie i Jagodnik 
- 8.09.2019r., Kłodziny 14.09.2019r., 
Dąbrówka - 15.09.2019r., Toporów - 
21.09.2019r., Hadykówka, Ostrowy 
Baranowskie i Cmolas - 22.09.2019r., 
Trzęsówka i Ostrowy Tuszowskie - 
29.09.2019 r. Środki pieniężne z fun-
duszu przeznaczane są głównie na fi-
nansowanie różnorodnych inicjatyw 
Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, 
Klubów Sportowych i in. organizacji 
działających na terenie gminy. 

Nowy parking
jako jednolitej nawierzchni ca-
łego parkingu z pozostawieniem 
od strony zewnętrznej parkingu, 
obrzeży zieleni niskiej w postaci 
trawnika. W związku z wykona-
niem nowej nawierzchni na po-
wierzchni całego parkingu nastą-
piło podniesienie o ok. 4,0 cm. 
Parking został oddany do użytku 
25 lipca br. Kwota powyższej inwe-
stycji wyniosła 82 042, 87 zł. 

UG w Cmolasie

zebrania 
wiejskie
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23 września do Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich 
przyszła Jesień. Prawdziwa! Kolo-
rowa, ustrojona w jesienne liście i 
kwiaty. Zachwycone maluchy na 
początku nieśmiało, ale potem z 
radością powitały ją oklaskami. Po-
tem był czas na zabawę. Na placu 
Centrum Edukacji Ekologicznej za 
szkołą pieczone były ziemniaki, któ-

osTrowy TUszowskie

powitanie jesieni 
w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

re dzieci za smakiem degustowały. 
Dużą radość sprawiły maluchom 
konkurencje i zabawy z ziemniaka-
mi. Na zakończenie dnia ustroiliśmy 
korytarz własnoręcznie wykonany-
mi przez dzieci stworami z warzyw 
i owoców.  Uczniowie i nauczyciele 
dziękują rodzicom za pomoc w or-
ganizacji.   

SP w Ostrowach Tuszowskich
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Już we wcześniejszym numerze 
Panoramy udostępniliśmy namiast-
kę informacji na temat inwestycji 
nastawionych na wykorzystanie 
ekologicznych źródeł energii, które 
intensywnie realizowane są na te-
renie naszej gminny. Stawiając na 
nowe technologie a przy tym wy-
korzystując potencja energetyczny 
słońca, już dziś możemy się po-
chwalić nowymi urządzeniami, któ-
re w znacznym stopieniu wpływając 
na rozwój naszej gminy. Tak, więc 
do użytku zostały oddane dwie in-
stalacje fotowoltaiczne, które już w 
czasie słonecznych dni intensywnie 
pracowały, by jak najlepiej wykorzy-
stać słoneczną aurę, która sprzyja 
intensywnej produkcji energii elek-
trycznej. 

Jako pierwsza do użytku zosta-
ła oddana instalacja przy Ośrodku 
Wypoczynku i Rekreacji w Cmo-
lasie w dniu 23 lipca, kiedy to zo-
stał spisany protokół końcowego 
odbioru robót. Składająca się z 144 
paneli fotowoltaicznych  w techno-
logii krzemowej monokrystalicz-
nej o mocy ok. 36kW intensywnie 
wspomaga  fotowoltaikę  usytuowa-
ną na dachach budynku przedszko-
la i szkoły. Panele typu szkło-szkło 
ramkowe zamontowane są na wol-
nostojącej konstrukcji za pomocą 
aluminiowych szyn montażowych 
do których zostały przykręcone 
panele poprzez uchwyty klemowe. 
Powyższa instalacja już od pierw-
szych dni użytkowania przynosi 
zamierzone efekty. Zadanie  zostało 
współfinansowane ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego. 

Kolejnym zrealizowanym pro-
jektem promującym wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii jest 
działająca instalacja przy Oczysz-
czalni Ścieków. Realizacja tego pro-

CmoLas

instalacje fotowoltaiczne

jektu odbywała się również  przy 
pomocy środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego. Instala-
cja  rozpoczęła swoja działalność 3 
września br. tym samym zdarzając 
jeszcze z pochwyceniem ostatnich 
letnich promieni słońca. W ramach 
zadania wykonano konstrukcje 
dwupodporową składająca się z 4 
rzędów modułów ułożonych pozio-
mo na stole o kącie nachylenia 30º. 
Zamontowane zostały  dwa stoły 
wyposażone w 131 sztuk modułów 
( stół nr 1- 68 szt modułów, stół nr 
2- 63 szt modułów), które przysto-
sowane są do produkcji energii o 

łącznej mocy 39,95 kWp. 
Dzięki produkcji energii elek-

trycznej przez nowo wybudowane 
instalacje fotowoltaiczne nastą-
pi   zmniejszenie zapotrzebowania 
obiektów użyteczności publicznej 
na energię z  sieci, co przyczyni się 
do obniżenia kosztów funkcjono-
wania tych obiektów. Ponadto inwe-
stycje będą miała pozytywny wpływ 
na środowisko ze względu na zakres 
prac, których celem jest redukcja 
emisji szkodliwych gazów do at-
mosfer, które w znaczący sposób 
przyczynia się do poprawy naszego 
ekosystemu.

UG w Cmolasie
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20 września 2019r. z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich spotkali się policjanci 
Komendy Powiatowej Policji w Kol-
buszowej Pani Beata Chmielowiec
-specjalista do spraw nieletnich i Pan 
Jacek Wilk dzielnicowy. Poruszane 
były następujące tematy: samodziel-
ne poruszanie się  dzieci od 7 roku  
życia, samodzielne poruszanie się 
rowerem  oraz bezpieczna jazda w 
samochodzie. Uczniowie dowiedzie-
li się, że jeśli dziecko nie ukończyło 
7 roku życia nie może samodzielnie 
się poruszać, tylko pod opieką do-
rosłego. Natomiast rowerem można 
jeździć po drodze publicznej tylko 
z kartą rowerową. Dzieciaki z uwa-
gą słuchały policjantów i zadawały 
pytania. Uczniowie klas starszych 
zostali zapoznani z bezpiecznym ko-
rzystaniem z Internetu oraz konse-
kwencjami nieprzestrzegania zasad . 
Omówiono bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.

SP w Ostrowach Tuszowskich

osTrowy TUszowskie

Pierwsze  spotkanie promocyjne 
odbyło się w sobotę 20 września br. w 
siedzibie Mieleckiego Towarzystwa 
Literackiego w Mielcu. W tym wyjąt-
kowym dniu Anicie towarzyszyła ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, przedsta-
wiciele MTL, dawni nauczyciele oraz 
miłośnicy poezji. Wśród gości obec-
na była również  Krystyna Skowroń-
ska – poseł na Sejm RP oraz Jolanta 
Strycharz – dyrektor MBP w Mielcu. 
W trakcie spotkania wybrane utwo-
ry z piątego już tomiku poezji recy-
towali przyjaciele: Jarosław Jaworek 
oraz Sylwia Maziarz – autorka grafiki 

spotkanie z policjantami 
w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

poręby dymarskie - mieLeC - TarNobrzeg - rzeszów

promocje  „memento vitae”
Anita Róg – młoda i niezwykle utalentowana poetka 

z Porąb Dymarskich, członkini Mieleckiego Towarzystwa 
Literackiego oraz członkini Związku Literatów Polskich 

Oddział w Rzeszowie, ma za sobą trzy promocje piątego już 
tomiku poezji. Jej najnowszy zbiór nosi tytuł „Memento vitae”.

do prezentowanego tomiku, a także 
sama autorka. Wokalnie zaprezento-
wała się  Anita, która wykonała kilka 
piosenek z akompaniamentem gita-
ry i przy akompaniamencie pianina, 
na którym grała Sylwia Maziarz. Na-
stępnie prezes MTL wręczył młodej 
poetce list gratulacyjny i kwiaty. W 
dyskusji głos zabrali: Stefan Żarów, 
Krystyna Skowrońska i inni. Padło 
wiele pochwał i ciepłych słów. Głos 
zabrała również Anita, która podzię-
kowała wybranym osobom za wkład 
pracy przy realizacji tomiku.

Spotkanie zakończyło się  podpi-
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sywaniem książki przez młodą poet-
kę.

Dwa dni później, 23 września br., 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
M. Marczaka w Tarnobrzegu odbyło 
się kolejne spotkanie autorskie Anity 
Róg. Wzięli w nim udział ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu 
oraz Stanisława Mazur – dyrektor 
MBP, Mirosław  Grudzień – poeta, 
poliglota i tłumacz, Zbigniew Mi-
chalski - prezes MTL, Andrzej Fe-
ret- przedstawiciel MTL, Grzegorz 
Kociuba – znany poeta, polonista i 
krytyk literacki oraz Małgorzata Żu-
recka – wiceprezes  ZLP w Rzeszo-
wie. 

Autorka wraz ze swoim dorob-
kiem artystycznym została przed-
stawiona zebranym przez p. Małgo-
rzatę Żurecką, która poprowadziła 
całą uroczystość. Potem głos zabrała 
Anita, która rozpoczęła swój występ 
piosenką „Adieu mon homme” przy 
akompaniamencie gitary. Autorka 
opowiedziała zebranym o swojej po-
etyckiej i tej mniej poetyckiej stronie, 
a następnie przedstawiła własne, ak-
torskie interpretacje swoich utworów 
i odpowiadała na zadawane pytania. 
Wykonała jeszcze dwie piosenki, w 
języku polskim oraz angielskim, by 
pokazać młodzieży swoją pasję do 
języków. Dodać tu należy, iż od paź-
dziernika rozpoczyna ona studia na 
kierunku romanistyka na UMCS w 
Lublinie. Młoda poetka zachęcała 
zebranych do sięgnięcia nie tylko po 
wiersze objęte podstawą programo-
wą, ale również te mniej znane i prób 
odbioru ich w sferze emocjonalnej, 
uczuciowej – nie przez rozum. Jak 
powiedziała: „Ludzie nie rozumieją 
poezji, bo jej nie należy ROZUMieć, 
tylko poczuć.”

W środę 25 września br. odbyło 
się trzecie spotkanie promocyjne 
książki „Memento vitae”. Tym razem 
odbyło się ono w WDK „Turkus” w 
Rzeszowie. Sala była wypełniona po 
brzegi. Swoją obecnością zaszczyciły 
autorkę wybitni twórcy, członkowie 
ZLP (Ryszard Mścisz, Zbigniew Mi-

chalski, Adam Decowski) oraz nie-
zawodnie wspierający poetkę człon-
kowie MTL – Andrzej Feret i Walde-
mar Berezak. Poza tym na spotkaniu 
obecni byli pasjonaci kultury i poezji 
oraz młodzież z rzeszowskich szkół 
średnich wraz z opiekunami. Recy-
tacja utworów przypadła samej au-
torce oraz przyjaciółce Aleksandrze 
Kościelnej. Grą na pianinie oraz 
śpiewem gości zachwyciły uczen-
nice szkoły muzycznej, które obok 
utworów ze świata muzyki klasycz-

nej zaprezentowały również swoje 
własne utwory. Był również czas na 
dyskusję. Padło wiele pytań ze strony 
młodzieży. Autorka usłyszała wiele 
pozytywnych słów uznania i mo-
tywacji do dalszego rozwoju. Zna-
ni działacze literaccy dziękowali jej 
za kilkuletnią twórczą współpracę. 
Padło nawet wielokrotnie życzenie 
zdobycia literackiego Nobla. Spotka-
nie przebiegło w bardzo przyjaznej 
atmosferze.

Wł. Stolarz
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Nieodłączonym elementem pra-
widłowego funkcjonowania syste-
mu komunikacyjnego jest infra-
struktura drogowa, która w znaczą-
cy sposób przyczynia się do lokal-
nego rozwoju. Realizacja inwestycji 
jest procesem długotrwałym wią-
żącym się z licznymi procedurami, 
które przede wszystkim wymagają 
czasu. We wcześniejszym wydaniu 
Panoramy przybliżyliśmy kilka in-
westycji infrastrukturalnych, które 
zostały zrealizowane bądź są na eta-
pie opracowania. Z tego powodu, że 
inwestycje dotyczące dróg, chod-
ników czy oświetlenia ulicznego są 
jednymi z najczęściej realizowanych 
chcemy naszym czytelnikom przy-
bliżyć jedną z ważniejszych inwe-
stycji, która w znacznym stopniu 
wpłynęła na poprawę funkcjono-
wania ciągów komunikacyjnych na 
terenie miejscowości Ostrowy Tu-
szowskie. 

 24 lipca br. został zakończona 
i oddana do użytku druga część 
chodnika przy drodze powiatowej 
Nr 1162R Mielec w Ostrowach Tu-
szowskich na długości 459 mb tym 
samym zakańczając dwuetapową 
inwestycję, której opracowanie pro-
jektowe rozpoczęło się w 2017 roku.

osTrowy TUszowskie

infrastruktura drogowa – chodnik 
w Ostrowach Tuszowskich

W celu krótkiego przypomnie-
nia, I etap powyższej inwestycji, 
który obejmował odcinek od km 
16+919 do km 17+570 na długo-
ści 651,0 m, wraz z budową kładki 
przez ciek wodny był realizowany 

od marca do września 2018 roku.
Obecnie mieszkańcy Ostrów Tu-

szowskich mogą w pełni korzystać z 
ukończonego ciągu pieszego. Od-
dana do użytku druga część chod-
nika stanowi zwieńczenie głównego 
węzła komunikacyjnego, z którego 
korzystają okoliczni mieszkańcy. W 
ramach zadania powstał chodnik 
o szerokość 1,5m z  miejscowymi 
zwężeniami poprawiający komuni-
kację pieszą na terenie miejscowo-
ści. Chodnik o nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej układanej na 
podsypce cementowo-piaskowej, 
podbudowie z kruszywa łamane-
go stabilizowanego mechanicznie. 
Chodnik ograniczony krawężni-
kiem 15x30 na ławie betonowej z 
oporem.

Głównym celem powyższego za-
dania jest poprawa bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu, 
poruszających się z ograniczoną wi-
docznością dotycząc korzystających 
z poboczy przez separację ruchu pie-
szych od ruchu samochodowego.

UG w Cmolasie
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W Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Cmolasie i Wiejskim Domu 
Kultury w Trzęsówce przez cztery 
tygodnie wakacji organizowany był 
wypoczynek letni pn. „Lato z SO-
Kiem”. Programowi tegorocznych 
zajęć towarzyszyły ciekawe rozrywki 
tj.: różnego rodzaju warsztaty,  gry i 
zabawy oraz wycieczki do historycz-
nych miejsc. W czasie warsztatów 
podróżniczych dzieci poznały ko-
lorowy świat Indii, m.in.: indyjskie 
stroje i nakrycia głowy, hinduskie 
zabawki, jak wygląda życie nad Gan-
gesem. Poza tym udały się w podróż 
do magicznego Maroka, gdzie: grali 
na etnicznych instrumentach takich 
jak hamsa i gnaoua, napili się maro-
kańskiej herbaty oraz poznali  miesz-
kańców Sahary. Z kolei na zajęciach 
dotyczących Ameryki Południowej 
i środkowej najmłodsi dowiedzieli 
się jak dzisiaj wygląda życie Indian, 
zmierzyły indiańskie stroje – ruany, 
poncha i kapelusze, zagrały na in-
diańskich instrumentach oraz zatań-
czyły do boliwijskiej muzyki. Innym 
razem uczestnicy wakacyjnych spo-
tkań udali się w podróż do smoczej 
Indonezji, gdzie odkryły niezwykły 
kraj położony aż na 17 000 wyspach, 
poznały różne smoki zamieszkują-
ce indonezyjskie lasy, plaże i głębiny 
morskie, dowiedziały się, co to jest 
batik i przymierzyły kolorowe bati-
kowe stroje.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się również zajęcia z scrapbookin-
gu, podczas których dzieci ręcznie 
tworzyły i dekorowały okoliczno-
ściowe kartki. Kolejną atrakcją były 
zajęcia taneczne z podstawowymi 
elementami tańca, wzmacniające ko-
ordynację i naturalną ekspresję. 

W czasie kolejnych wakacyjnych 

Lato 
z sokiem 

2019

CmoLas
dni dzieci samodzielnie wytworzyły 
mydełka o dowolnym kolorze, zapa-
chu, i kształcie. Natomiast podczas 
zajęć garncarskich, pod kierunkiem 
garncarzy, ręcznie lepili dowolne fi-
gury: pieski, kotki, ptaszki oraz wzięli 
udział w warsztatach z toczenia na-
czyń na kole. Powstały piękne glinia-
ne misy i wazony. W trakcie zajęć z 
projektowania i tworzenia biżuterii 
artystycznej,  dzieci zapoznały się z 
technikami plastycznymi, które po-
zwalają na stworzenie efektownych 
przedmiotów dekoracyjnych i użyt-
kowych, biżuterii. Zajęcia odbywały 
się w miłej, przyjaznej atmosferze, 
były dla dzieci czasem relaksu dają-
cym możliwość rozwijania zdolności 
manualnych, wyzwoliły twórczą eks-
presję, zachęciły do kreatywnego spę-
dzania czasu wolnego. W czasie tych 
wakacji nie zabrakło też zajęć mu-
zycznych, gdzie najmłodsi poznały 
nieznane im dotąd elementy muzyki 
tj.: dynamikę, artykulację, agogikę 
oraz rytmikę urozmaicone muzycz-
nymi zabawami w grupie. Podczas 
zajęć wokalnych dzieci wykonywa-
ły ćwiczenia oddechowe i emisyjne, 
które miały za zadanie pomóc im 
śpiewać. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać, bo po chwili w sali za-
brzmiały piosenki z różnych krajów 
świata: z Afryki, Niemiec, Ameryki 
oraz polska piosenka pt. „Owoce”. 

W każdym tygodniu odbywały się 
również wycieczki do miejsc związa-
nych z historią, m.in. do Parku Histo-
rycznego w Bliźnie, gdzie uczestnicy 

wycieczki mogli zobaczyć naturalnej 
wielkości makietę rakiety V-2 i la-
tającej bomby V-1 oraz ekspozycję 
muzealną z licznymi, ciekawymi eks-
ponatami, zdjęciami i dokumentami 
z czasów II wojny Światowej. Na-
stępnie Centrum Pamięci gen. Sikor-
skiego, w którym atrakcją był m.in.: 
mundur kapitana lotnictwa, mundur 
generalski, bogata wystawa fotografii 
oraz oryginalne pamiątki rodzinne. 
Okazją do zwiedzenia był też skan-
sen „Karpacka Troja” w Trzcinicy, 
który jest jednym ze stanowisk ar-
cheologicznych w Polsce zawierają-
cych wczesnośredniowieczne rekon-
strukcje wału obronnego, bramy, ulic 
i budynków mieszkalnych, a także 
Dworek Hupki w Niwiskach, gdzie 
dzieci obejrzały secesyjną polichro-
mię z 1912 roku autorstwa Karola 
J.Frycza, malowidła znajdujące się w 
dawnej jadalni i innych pomieszcze-
niach we dworze, gdzie obecnie mie-
ści się GOKiB, który przyjął uczest-
ników z wielką gościnnością. Obok 
dworu znajduje się oficyna dworska, 
wzniesiona na początku XIX wieku. 
Zwiedzanie zakończył piknik w par-
ku dworskim. W ciągu tygodnia od-
bywały się zajęcia plastyczne podczas 
których dzieci wykonywały koloro-
wy, kartonowy pociąg, gry planszowe 
własnego pomysłu, kolorowe wianki 
oraz inne prace plastyczne. Nie za-
brakło też zabaw ruchowych m.in. 
rozgrywek tenisa stołowego, gry w 
piłkarzyki oraz licznych zabaw z 
chustą, tunelem i taśmą animacyjną.

Zajęcia odbywały się od 8 lipca do 2 sierpnia 2019 r. w ramach projektu „Europejski 
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 

obszary wiejskie”. 
Operacja realizowana przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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