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Wizytadelegacjisamorządugminywe Francji
W dniach 79 maja 2010r. na zaprosze
nie merostwa Saint Valerien przebywa
ła we Francji delegacja samorządu
gminy Cmolas. Zaproszenie było po
kłosiem wizyty jaką w dniach 1112
października 2009r. w gminie Cmolas
złożyła delegacja Komitetu Integracji
Europejskiej merostwa Saint Valerien.
W składzie naszej delegacji byli: Wójt
Gminy – Pan Eugeniusz Galek, Sekre
tarz Gminy – Pan Marian Posłuszny
i zespół „Hudacy” działający przy Sa
morządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie pod kierownictwem Pana
Jarosława Mazura. Nasza delegacja
przybyła do Saint Valerien w godzi
nach popołudniowych w piątek 7 ma
ja. Zostaliśmy bardzo mile przywitani
w siedzibie merostwa przez mera mia
sta, jego małżonkę, pracowników oraz
bardzo liczną grupę Polonii francuskiej

z miejscowym proboszczem na czele.
GminaSaintValerien liczy1564miesz
kańców. Położona jest w Regionie Bur
gundii w odległości 55 km od Paryża

w kierunku południowo – wschodnim.
Większym miastem położonym w po
bliżu Saint Valerien jest miasto Sens
liczące 26 tysięcy mieszkańców. Gmi
na typowo rolnicza z nielicznymi nie
wielkimi zakładami przemysłowymi.
W gminie tej mieszka stosunkowo du
żo naszych rodaków, którzy wyemi
growali do Francji przed lub po II
wojnie światowej głównie z Cmolasu.
To właśnie u naszych rodaków nasza
delegacja była zakwaterowana. W ko
lejnym dniu tj. w sobotę 8 maja
uczestniczyliśmy w Święcie Zwycię
stwa, które odbyło się pod pomnikiem
usytuowanym przy kościele w cen
trum miasta. Podczas tej uroczystości
władze merostwa i społeczeństwo
składało wieńce i kwiaty w hołdzie
żołnierzom poległym na frontach I i II
wojny światowej. Następnie nasza de
legacja udała się na zwiedzanie miasta
i okolic. Zapoznaliśmy się z funkcjo
nowaniem przedszkola, szkół, służby



zdrowia oraz samego merostwa. Pod
czas spotkania w merostwie omawia
no sprawy związane z budownictwem
mieszkalnym, podatkami, utrzyma
niem dróg oraz rolnictwem. Spotkanie
przebiegałowmiłej i serdecznejatmos
ferze. W ostatnim dniu naszego poby
tu tj. w niedzielę 9 maja w Saint
Valerien obchodzono Święto Europy.
Obchody rozpoczęła msza święta spra
wowana w języku francuskim i pol
skim przez naszego rodaka,
miejscowego proboszcza ks. Eugeniu
sza Platera. Po mszy odbyła się część
oficjalna podczas której otwarcia Dnia
Europy dokonali wspólnie: Pan Henri
de Raincourt – minister w obecnym
rządzie francuskim, odpowiedzialny
za kontakty między rządem francu
skim i Parlamentem, mer Saint Vale
rien Pan Jean Pierre Commun, Wójt
Gminy Cmolas – Pan Eugeniusz Ga
lek  wygłaszając stosowne przemó
wienia. Obecny był równieżBurmistrz
zaprzyjaźnionego z Saint Valerien mia
sta Drebach z Niemiec. Po części ofi
cjalnej zaczęła się część artystyczna
połączona z piknikiem. Na scenie usy
tuowanej w sali sportowej występowa
ły zespoły muzyczne oraz miejscowa

orkiestra. Także blisko godzinny kon
cert dałnasz zespół „Hudacy”, owacyj
nie przywitany przez zgromadzoną
publicznośćorazpolonijnyzespół folk
lorystyczny „Warszawa” ze stolicy re
gionu Dijon. Podczas pikniku bardzo
dużym zainteresowaniem cieszyło się
nasze stoisko na którym prezentowali
śmy różnorodną ofertę naszych folde
rów o gminie, o naszych zabytkach.

Także wszyscy chętni mogli skoszto
wać przywiezionych z Polski ciast
i wypieków oraz swojskich wędlin.
W poniedziałek we wczesnych godzi
nach porannych nasza delegacja że
gnana przez mera, pracowników
merostwa, proboszcza i miejscową
Polonię udała się w drogę powrotną
do Polski. M.P.

NiedzielnePopołudniez Teatremw SOK
Niedzielne Popołudnie z Teatrem rozpoczęła Dyrektor Szkoły Podstawowejw Cmolasie Pani Edyta Urban, któraserdecznie przywitała gości m.in. Wójta Gminy Cmolas Eugeniusza Galka,PrzewodniczącąRadyRodzicówSzkoły Podstawowej w Cmolasie BarbaręRzeszutek oraz Dyrektor Domu Kultury w Cmolasie EdytęKusMokrzycką.
16 maja 2010 r. do sali widowiskowejSamorządowego Ośrodka Kulturyprzybyli liczni miłośnicy małego te

atru,którzymieliokazjępodziwiaćprogram przygotowany przez SzkołęPodstawową w Cmolasie. Część artystyczną spotkania rozpoczęły dziewczęta z kl. IV – VI z premierowymukładem tanecznym przygotowanymna VI Gminny Festiwalu Tańcaw Ostrowach Tusz.. Nieco młodsiuczniowie szkoły (kl. III), przedstawilisztukę teatralną pt. „ Zdrowy CzerwonyKapturek”.Przedstawienietozdobyło III miejsce na IX Festiwalu TeatrówiWidowisk wTrzęsówce. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowaliLaureaci I Festiwalu Mowy Lasowiac

kiej. Prezentacje zakończyli zdobywcyGrand Prix IX Festiwalu Teatrówi Widowisk w Trzęsówce przedstawieniem zatytułowanym „Na podwórku”.Występy obdarowane zostały gromkimi brawami widzów wdzięcznych zamile spędzone popołudnie.Pani Monika Czerw otrzymała z rąkWójta Gminy Cmolas EugeniuszaGalka pamiątkową statuetkę za długoletnią i bezinteresowną pomoc SzkolePodstawowej przejawiającej się głównie w przygotowywaniu strojów dowidowisk i przedstawień prezentowanych przez uczniów szkoły.



Biblioteka–słowo,dźwięk,obrazy
To hasło Tygodnia Bibliotek
obchodzony od 8 15 maja 2010 r.
Pracownicy biblioteki w różny sposób
przyciągają czytelników poprzez:
konkursy czytelnicze , wystawy ,
spotkania , wycieczki do biblioteki,
kiermasz książki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej
Filia Ostrowy Tuszowskie odbyło się
spotkanie na którym wręczono
nagrody w konkursie czytelniczym pt.
„Mistrz pięknego czytania „ . Konkurs
ogłoszony od września 2009 do maja
2010 r. wspólnie ze Szkołą
Podstawową w Ostrowach
Tuszowskich.
Laureaci konkursu czytelniczego .
W kategorii kl. IIII
I miejsce – Maziarz Dominika
II miejsce – Rzeszutek Karolina
III miejsce  Trojnacka Katarzyna
W kategorii kl. IVVI
I miejsce  Kosiorowska Izabela
II miejsce – PiekarskaAgnieszka
III miejsce – RzeszutekAnna
Wyróżnienia .
Piłat Patrycja , Czachor Marta,
Śpiewak Natalia.

Otwarcie wystawy
W Gminnej Bibliotece Publicznej
Filia w Ostrowach Tuszowskich
odbyło się spotkanie z artystą
ludowym Krzysztofem Magdą
z Ostrów Baranowskich .
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie

klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej
w Ostrowach Tuszowskich Pani
Dyrektor Elżbieta Dziedzic ,Ksiądz
Proboszcz Ryszard Madej oraz Pani
Dorota Kopeć .
Pan Krzysztof Magda opowiadał
o swojej pasji rzeźbienia , swoich
pracach oraz o tym w jaki sposób
powstawały .Pod koniec spotkania
każdy z uczestników mógł ,pod
czujnym okiem fachowca spróbować
rzeźbićw drewnie.
Natomiast w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Cmolasie odbyło się
otwarcie wystawy prac plastycznych
uczniów Zespołu Szkół w Trzęsówce
pod kierunkiem pani Marty
Skowrońskiej Sitko oraz rękodzieła
artystycznego mieszkanek wsi

Trzęsówka pań Agnieszki Chodor ,
Marty Parys , Nadieżdy Urban. Na
otwarcie przybyli między innymi Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek ,
Dyrektor SOK w Cmolasie Edyta Kus
Mokrzycka , Radna Gminy Lidia
Pietras , Dyrektor ZS w Trzęsówce
Krzysztof Wrona . Uczniowie Zespołu
Szkół w Trzęsówce zaprezentowali
krótką część artystyczną. Była
recytacja wierszy oraz koncert zespołu
flecistek .
Prace przedstawione na wystawie
wykonane są różnymi technikami
plastycznymi zaś rękodzieło
artystyczne to haft krzyżykowy
wyszywany na kanwie oraz robótki
szydełkowe i ręczne.
Wystawa ma na celu przedstawienie
dorobku artystycznego szkoły oraz
twórców ludowych wsi Trzęsówka
w ramach promocji poszczególnych
miejscowości Gminy Cmolas.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
zwiedzania wystaw , naprawdę warto
zobaczyć.

W krainie Molika Książkowego
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Cmolasie odbyło się spotkanie
z najmłodszymi czytelnikami z klas
„0” Szkoły Podstawowej im. J.
Czekanowskiego w Cmolasie pt.
„Książkolandia Kraina Molika
Książkowego”. Dzieci zapoznały się
z pracą bibliotekarzy , odbyła się

również pogadanka na temat roli
książki w życiu dziecka oraz jak
należy szanować książkę. Podczas
zgadujzgaduli o książce dzieci
wykazały się ogromną wiedzą.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
koło fortuny układanie puzzli
i klocków oraz gry planszowe.

Kiermasz książki
W Gminnej Bibliotece i Filiach przez
cały miesiąc maj trwa kiermasz
książki, już organizowany od kilku lat
i cieszy się dużą popularnością wśród
mieszkańców.
W ofercie znajdują się : baśnie i bajki
dla dzieci , poradniki, słowniki,
encyklopedie, literatura popularno
–naukowa dla dzieci. itp.
Zdaniem miłośników książki : Czym

jest książka ?– najlepszym prezentem.Rodem Warszawianin...
W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porębach Dymarskich w ramach
obchodów Tygodnia Bibliotek 2010
odbyło się spotkanie i otwarcie
wystawy poświęconej Fryderykowi
Chopinowi pt. "Rodem Warszawianin,
sercem Polak, a talentem świata
Obywatel" przez cały dzień
rozbrzmiewały utwory mistrza.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
licznie brali udział w konkursach,
quizach i zgaduj – zgadulach
związanych z książką .



"Rośniemy zdrowo, radośnie i bezpiecznie"
To hasło przewodnie V Gminnego
KonkursuWiedzyoZdrowiu,któryod
był się 13 maja 2010r. w Szkole Pod
stawowej w Porębach Dymarskich.
Udział w konkursie wzięli uczniowie
z pięciu szkół podstawowych z terenu
gminy Cmolas: Hadykówki, Cmolasu,
Ostrów Baranowskich,Trzęsówki i Po
ręb Dymarskich.
Konkurs rozegrany zostałw dwóch ka
tegoriach wiekowych: klasy IIIII i kla
sy VVI. Każdą kategorię wiekową
reprezentowało dwóch uczniów z da
nej szkoły. Uczniowie najpierw pisali
test wyboru, a następnie brali udział
w części teoretycznopraktycznej, na
którą złożyły się różnego typu zadania.
Były krzyżówki, rozsypanki literowe,
rebusy, przysłowia oraz zadania doty
czące podania pewnych informacji.
Prace uczniów oceniała
komisja w składzie:
p. Maria Perlicka  higienistka szkol

na,
p. Halina Rzeszutek  nauczycielka

z ZS w Trzęsówce,
p. Wiesława Dudek  nauczycielka SP
Ostrowy Baranowskie.
Prace były punktowane, a suma punk
tów z obydwu etapów decydowała

o zajętych miejscach.
W klasach IIIII
I miejsce zajęła Agnieszka Chmielo
wiec ze SP w Ostrowach Baranow
skich
II miejsce zajęła Anita Róg z SP Porę
by Dymarskie,
III miejsce zajął Piotr Tokarz z SP
Cmolas
W klasach IVVI:
I miejsce zajął Krystian łakomy  SP
Cmolas
II miejsce zajął Damian Wójcik  SP

Hadykówka
III miejsce zajęła Anna Magda  SP
Cmolas
Wręczenia nagród książkowych i dy
plomów dokonałWójt Gminy Cmolas
Pan Eugeniusz Galek oraz Halina Mo
krzycka  Dyrektor Szkoły Podstawo
wej w Porębach Dymarskich.
Następnie odbyła się degustacja zdro
wej żywności. Były jogurty, soki, wo
da mineralna oraz przepyszne kanapki
przygotowane przez uczniów z klas
IV VI tutejszej szkoły.

KsięgaKondolencyjnaw Cmolasie
W sobotę 10 kwietnia br.

w drodze na uroczystości rocznicowe
zbrodni katyńskiej uległ wypadkowi
polski samolot z delegacją udającą się
na teuroczystości.Wtejkatastrofiezgi
nęło 96 osób, w tym para prezydenc
ka, dowódcy wojskowi, oraz liczni
Przedstawiciele Rodzin Katyńskich.

W związku z tą tragedią z ini
cjatywySamorządowcówPowiatukol
buszowskiego w każdej z gmin została
wyłożona Księga Kondolencyjna.
W gminie Cmolas, do Księgi można
było wpisywać kondolencje w środę
14 kwietnia br. w godzinach 12:00 –
16:00. Wpisów dokonali m.in. Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek oraz
Przewodniczący Rady Gminy Stani
sławSukiennik.Znalazłysięwniej tak
że wpisy pracowników urzędu,
dyrektorów jednostek organizacyjnych

oraz licznych mieszkańców
gminy.
Wśród wpisów można było
przeczytać:

Z powodu tak dotkli
wej tragedii wyrażamy jed
ność w bólu cierpieniu
i smutku z rodzinami ofiar ka
tastrofy pod Smoleńskiem.
Szczere kondolencje płynące
prosto z serca.
Głęboko pogrążeni w smutku
po tragedii jaka spotkała naszą ojczy
znę łączymy sięw bólu z rodzinami tej
straszliwej katastrofy pod Katyniem.
Tragiczna polska śmierćw miejscu tra
gicznym dla Polski. Pokój ich duszom.
Katastrofa samolotu prezydenckiego to
największa tragedia narodowa w histo

rii w powojennej Polski. Dzisiaj zada
jemy sobie pytanie: Co będzie dalej?
Czy tak musiało być? Łączymy się
w bólu i żałobie z rodzinami ofiar tej
katastrofy. Niech spoczywają w poko
ju.
Wyrazy głębokiego żalu z powodu tej
strasznej tragedii. Będziemy pamiętać.



Wielka Wiosenna Parada Krokodyliw Mieście nad Nilem
Dnia 22 kwietnia 2010r.
w Kolbuszowej odbyła się VIII
Wiosenna Parada Krokodyli. Brali
w niej udział też i uczniowie ze szkół
podstawowych. Najpierw ulicami
miasta przeszedł uroczysty pochód
przebierańców, a następnie w MDK
w Kolbuszowej miały miejsce
prezentacje przygotowanych
przedstawień teatralnych
z krokodylami w różnych rolach
życiowych.
Nasza szkoła wystawiła spektakl pt.
„Na podwórku nad Nilem”
przygotowany pod kierunkiem
nauczycieli: p. E. Urban, p. H. Magdy,
p. A. Magdy, p. M. Wilka. Była to
alegoryczna bajka o tym „czy jajko
jest mądrzejsze od kury, czy kura
mądrzejsza od jajka?”.
Przygotowaliśmy tez własnego
autorstwa rapowankę:
„Przybyliśmy w takiej sprawie
By spędzić czas miło na zabawie…”
Wszystkim uczestnikom imprezy,
a przede wszystkim jurorom
spodobała się nasza piosenka
i przedstawienie „z jajem indyka”.
Ktoś na widowni stwierdził: „– Gdyby
tu krokodyle siedziały, też by się

śmiały”. Dzięki temu zajęliśmy
I miejsce i zdobyliśmy nagrodę
pieniężną w wysokości 500zł,
z a którą nasi opiekunowie
zorganizowali nam biwak
integracyjny. Może uda się jeszcze
dokupić kilka rekwizytów do naszej
szkolnej garderoby. Przecież chcemy
zostawić po sobie jakąś pamiątkę.
Należy dodać, że w kategorii prac
plastycznych wyróżnienie otrzymała
Klaudia Starzec. Za szczególne
zaangażowanie się w dziecięce gry,
zabawy i konkursy, pluszowego
Nilusia dostały: Gabriela Ziętek

i Brygida Bujak. Życzymy naszym
koleżankom przyjemnych snów
z tymi przytulankami i dalszych
sukcesów na niwie aktorskiej.
Nadmieniamy, że bajkę „Na
podwórku nad Nilem” gościnnie
wystawiliśmy w Skansenie
w Kolbuszowej podczas tzw.
„otwarcia sezonu”. Otrzymaliśmy od
kolbuszowskiej widowni gromkie
brawa, a od organizatorów imprezy –
słodycze i kiełbaski z grilla. Za co
serdecznie dziękujemy.Dominika PanuśSP Cmolas

DZIEŃMATKIW CMOLASIE26 maja br. uroczyście świętowano Dzień Matki w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kulturyw Cmolasie. Organizatorami uroczystości było Koło Gospodyń Wiejskichw Cmolasie oraz Rada Sołecka przywspółpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Cmolasie.Spotkanie swoja obecnościązaszczycili goście m. in. poseł na SejmRP Zbigniew Chmielowiec, StarostaPowiatu kolbuszowskiego Józef Kardyś, Wójt Gminy Cmolas EugeniuszGalek, Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji RolniczychMieczysławBochenek,SekretarzGminy Cmolas Marian Posłuszny, PrezesGminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Marię Rzeszutek, Sołtys Wsi Cmolas Krzysztof Sochacki,Dyrektor Samorządowego OśrodkaKultury w Cmolasie Edyta Kus–Mokrzycka, Naczelnik Urzędu Pocztowego w Cmolasie Krystyna Kusak,

Prezes Gminnej Spółdzielni„SCh” Józefa Mokrzycka.Wójt Gminy CmolasPan Eugeniusz Galek, PrezesWojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji RolniczychPan Mieczysław Bochenekoraz Sołtys Wsi Cmolas PanKrzysztof Sochacki wręczyliodznaczenia „Order SercaMatki Wsi”. Wyróżnione zostały: Helena Dziuba, MariaGul, Maria Jagodzińska, Halina Macina. Order Serca Matki Wsi jestsymbolem uznania za matczyny trudwłożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków  patriotów, za kształtowanie w domu rodzinnymi środowisku humanistycznych postawmoralnych, za aktywność społeczno –zawodową w środowisku wiejskimi umiłowanie Ojczyzny. Przyznaje goKrajowy Związek Kółek i OrganizacjiRolniczych na wniosek Gminnego Koła GospodyńWiejskich.

Po wręczeniu odznaczeń zaproszeni goście złożyli wszystkimmamom najserdeczniejsze życzeniaoraz wręczyli kwiaty.Część artystyczna wypełnionabyła występami uczniów ze SzkołyPodstawowej w Cmolasie, Publicznego Gimnazjum w Cmolasie oraz ogniska muzycznego „FERMATA”prowadzonego przez Tomasza Marutaw SOK w Cmolasie.Po ich prezentacji Zespół Ludowy Cmolasianie rozbawił publiczność skeczem pt. „Szczęśliwy Tatuś”oraz wiązanką ludowych piosenek.



Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas Cmolas 212a,

tel/fax 017 28 37 295
www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl

„MAMO! TATO! JEŚLI KOCHASZ NIE PAL PRZY MNIE”13 kwietnia br. w Przedszkolu nr 3 w Kolbuszowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu naplakat: „Mamo! Tato! Jeśli mniekochasz – nie pal przy mnie!”. Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 3 w Kolbuszowej przywspółpracy Powiatowej Stacji SANEPID w Kolbuszowej.Konkurs był realizowanyw ramach wygranego przez placówkę konkursu grantowego:„Żyj, poznawaj, rozwijaj się” organizowanego przez Fundację „Nasza Ziemia”. Głównym celemtego konkursu było kształtowanie

postaw ekologicznych i prozdrowotnych u dzieci, uświadomienieim jak bardzo szkodliwy jest dymnikotynowy i zanieczyszczenie powietrza oraz kształtowanie u nichkreatywności i zdolności plastycznych. W konkursie wzięło udział201 prac z 41 placówek z terenucałej Polski. W związku z tym konkurs został przeprowadzonyw dwóch równorzędnych kategoriach: prace z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz prace spozapowiatu. Dla każdej z kategoriiprzyznano po trzy miejsca i popięć wyróżnień.Wśród wyróżnionych znalazły się również dwie dziewczyn

ki w Niepublicznego Przedszkola„Jagódka” w Jagodniku – KingaMaziarz oraz Emilka Walczyk.Wyróżniona praca została wykonana w technice wyklejania.To już kolejne wyróżnienie, jakie w ciągu ostatniego miesiąca zdobyły dzieciz Niepublicznego Przedszkolaw Jagodniku w konkursach związanych z ekologią. Przypomnijmy, że w marcu placówkauczestniczyła w konkursie pn.„Ekologiczna moda”, gdzie dzieciz przedszkola zostały wyróżnione,a uczniowie z klasy I zdobyliI miejsce.

Informacja
Dotyczy artykułu „KORSO” z dnia
02.06.2010r. pt. „Poręby Dymarskie
– uroczy i dziurawy zakątek gminy”
Rzeczywiście Poręby Dymarskie to
piękna pośród lasów położona miej
scowość gdzie woda jest czysta, tra
wa zielona, lasy pachnące, tu
naprawdę można wypocząć i zwie
dzić urocze zakątki.
Czy nic się nie dzieje?
Przytoczę tylko ostatnie cztery lata
a więc obecną kadencję Rady Gmi
ny i niektóre inwestycje:
1.W roku 2007 dokończono budowę
drogi gminnej do przysiółka „Jezió
rek” za kwotę 200.000 zł.
2.W roku 2008 wykonano remont ka
pitalny drogi gminnej do przysiółka
„Pyryty” za kwotę 230.000 zł.
3.Wykonano remont kładki i drogę
do przysiółka Dziuby za kwotę
80.000 zł.
4.Wykonano remont Szkoły Podsta
wowej z oddaniem do użytku pu
blicznego biblioteki za kwotę

60.000 zł.
5.W roku 2009 wykonano remont ka
pitalny Domu Strażaka wraz z pod
jazdem za kwotę 110.000 zł.
6.W roku 2009 wykonano remont ka
pitalny odcinka drogi powiatowej od
Leśnictwa do Komorowa wspólnie
ze Starostwem za kwotę 665.000 zł.
przy udziale budżetu Gminy –
443.000 zł.
7.W roku 2009 przebudowano odci
nek drogi powiatowej w przysiółku
Wielkie Pole za kwotę 300.000 zł.
przy udziale budżetu Gminy Cmolas
– 132.000 zł., pozostałe środki – Sta
rostwo.
8.W roku 2010 będą wykonane par
kingi przy zabytkowym kościele za
kwotę 302.000 zł.
9.Również w roku 2010 będzie wy
konany odcinek drogi powiatowej
wspólnie ze Starostwem za kwotę
375.000 zł. przy 50% udziale budże
tu Gminy Cmolas.
10.Ponadto w roku 2010 przewiduje
się przebudowę przyszkolnego sta
dionu za kwotę ok. 40.000 zł.

11.Prace porządkujące (geodezja)
oraz projektowe dróg „Pyryty”,
„Dziuby”, „Grabie” – to ok.
120.000 zł.
12.Rokrocznie do Szkoły Podstawo
wej dokłada się ponad 200.000 zł.,
co świadczy również o dbałości
w zakresie oświaty.
Biorąc pod uwagę nakłady na jedne
go mieszkańca w Porębach Dymar
skich, to są porównywalne
z nakładami w Trzęsówce czy Cmo
lasie. Bardzo dobra realizacja zadań
inwestycyjnych wynika z wzorowej
współpracy z Radą Sołecką, OSP,
Dyrekcją Szkoły Podstawowej oraz
radnymi – Panem Wiesławem Kwa
śnikiem i Panem Henrykiem Macią
giem.
Dlatego tez dziwi mnie, że niektórzy
mieszkańcy Porąb Dymarskich nie
widzą, co się wokół dzieje, nato
miast prawdą jest, że drogi powiato
we wymagają remontów
kapitalnych ale adresat – to władze
powiatu kolbuszowskiego.Eugeniusz Galek



OstrowyTuszowskieOstrowy Tuszowskie to malowniczopołożona wśród lasów wieś terytorialnieprzynależnadoGminyCmolas.Zamieszkuje jąok. 950 mieszkańców.Jest to jednaznajstarszychosadwgminie Cmolas. Pierwsza wzmiankao Ostrowach Tuszowskich pochodziz 1538 r. i jest zawarta w ówczesnymrejestrze poborowym (jako Ostrow).Fakt tenświadczyoistnieniunapoczątku XVI w. samorzutnego osadnictwana terytorium Puszczy Sandomierskiej.W 1566 r. w południowo  zachodniejczęści Puszczy Sandomierskiej przezkróla Zygmunta Augusta została lokowana wieś, pod nazwą Sławogóry (inne źródła podają też nazwy: Slavogori,Sławagóra, Slawa Góra). Według aktulokacyjnego była to wieś królewska,którąw imieniu króla zarządzałpodkomorzy zamieszkujący dworek zlokalizowany w pobliżu kościoła.Z historią powstania kościoła w Ostrowach Tuszowskich związane są dwielegendy. Jedna z nich mówi, że w miejscu, gdzie obecnie stoi kościół rosłymodrzewie. Pewnego razu rycerz znużony polowaniem zasnął pod modrzewiami w pobliżu krzewin ostrężyny.We śnie objawiła mu sięMatka Boskai powiedziała do niego: Przyszłam tuz daleka i tu mi powstanie kościół.Druga legendamówiocudownymźródełku, które znajduje się w odległościok. 100 m od kościoła. Według niejw pewien niedzielny dzień rycerz zamiast świętować udał się na polowanie. Krew upolowanego jeleniatrysnęłana twarz ioczyrycerza,cospowodowało,żestraciłwzrok.Była toka

ra Matki Boskiej za to, że nie święcinależycie dnia świętego. Gdy rycerzzrozumiał swój błąd, upadł na kolanażałując za grzechy i błagał Matkę Boską o przebaczenie i ratunek. Wtedyusłyszał głos, aby wygrzebał w piaskudołek i obmył oczy wodą, która z niego wypłynie. Rycerz gołymi rękamiwygrzebał w piasku dołek i pokazałosię piękne źródełko. Wodą z tego źródełka obmył swoją twarz, w szczególności oczy i odzyskałwzrok.Kościół parafialny w Ostrowach Tuszowskich wzniesiono w 1593 r.Świątynia została konsekrowana 6 IX 1634r. przez sufragana krakowskiego bpTomasza Oborskiego. Obiekt ten jednaknie dotrwał do dzisiejszych czasów,a na jego miejscu na przełomie XIXi XX w. wybudowano nowy murowanykościół.Wgłównymołtarzuznajduje się słynący cudami obraz „Madonnyz Puszczy". Jest to kopia cudownegoobrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.Wizerunek ten powstałw 1630 r. i miałbyć to królewski dar z okazji konsekracji świątyni.Nowa szkoła została oddana do użytkuw 1992 r., a dziewięć lat później  salagimnastyczna. W szkole znajduje się 8sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią oraz stołówka z zapleczem. Do szkoływ Ostrowach Tuszowskich uczęszczaokołostuuczniówdosześciuklasszkoły podstawowej oraz klasy „0”.W 1893 r. z inicjatywy nauczyciela Jeziorańskiego powstała OchotniczaStraż Pożarna. Była to reakcja mieszkańców wsi po pożarze, w wyniku którego spłonęło 24 gospodarstwa.Obecnie Remiza OSP znajduje sięobok szkoły podstawowej, a ozdabia jąfigurka św. Floriana. Strażacyz Ostrów Tuszowskich dysponują samochodem bojowym Star 28 GBM2/8.W marcu 1999 r. z inicjatywy StanisławaRumana,RyszardaWalczykaiEmila Blicharza powstaje Klub Sportowy„Florian Ostrowy Tuszowskie”. Prezesem Klubu jest Jerzy Magda. KS Florian pierwsze mecze rozegrał jesienią1999 r. w klasie C w grupie mieleckiej.Obecnie drużyna liczy 27 zawodników

i trenuje na boisku sportowym w pobliżu szkoły.
InwestycjeNajwiększy front inwestycyjnyw Ostrowach Tuszowskich przypadł na lata ostatniej kadencji(20062010). Pierwsze dwa lata toustalenie priorytetów, wdrożenieprac geodezyjnych i projektowych.Niezależnie od wielkich projektów,od początku kadencji trwały praceremontowe zaplecza OSP, SzkołyPodstawowej i biblioteki włączniez zakupem wyposażenia. Pojawiłasię piękna inicjatywa budowy estrady i podłogi tanecznej wrazz uporządkowaniem placu przedbudynkiem OSP. To czyn społeczny strażaków oraz nakłady w kwocie 60.000 zł. Równocześnierozpoczęto starania o remont zabytkowego kościoła (z inicjatywyks. proboszcza Ryszarda Madeja przy współpracy radnych oraz posła RP Zbigniewa Chmielowca.Ogólne nakłady w ciągu dwóch latprzekroczyły 600.000 zł.  główniedotacja z Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego. W roku 2009 zakończono budowę drógpowiatowych przy udziale budżetuGminy Cmolas oraz MarszałkaWojewództwa Podkarpackiego.Wykonano ponad 5 km dróg zakwotę ok. 3.000.000 zł. Jednocześnie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej o nakładach ok.3.000.000 zł. Zakończenie robót



czerwiec 2010r.Rok 2009 to również budowa pięknego parkingu wokół kościoła o nakładach ponad 600.000 zł.Kolejnym zadaniem realizowanymetapami to budowa chodników zakwotęokoło 400.000 zł.  zakończenie robót w sierpniu 2010r.W roku 2010 rozpocznie się remont kapitalny szkoły podstawowej, biblioteki, stołówki i zapleczaadministracyjnego o łącznych nakładach ponad 2.000.000 zł. Planowane zakończenie robót  sierpień2011 r.Realne nakłady inwestycyjne wOstrowach Tuszowskich w roku

2009 wyniosły 5.472.000 zł. i jestto z pewnością rekord w powojennej historii Gminy Cmolas.Jednym z czynników osiągniętychefektów była bardzo dobra postawaradnych: Panów Ryszarda Walczyka i Wiesława Rzeszutka przy ogólnej dobrej współpracy zmieszkańcami wsi Ostrowy Tuszowskie.Co przed nami w kadencji 20112014:1.Należy dokończyć remont Szkoły Podstawowej, zaplecza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kotłowni,2.Uporządkowanie całego zespołuszkoły, biblioteki, OSP i terenów

przyległych,3.Oświetlenie chodnika od kościoła do szkoły podstawowej,4.Internetyzacja wsi,5.Poprawa estetyki wsi, jako żeOstrowy Tuszowskie to wieś o dużej dynamice rozwoju budownictwa mieszkaniowego.Wystarczy dobra współpraca, wiara w to, co się robi, zaangażowaniewiększości przy wsparciu RadyGminy, aby Ostrowy Tuszowskiestały się piękną wioską o wielkimpotencjale. Eugeniusz Galek

IVFestynRodzinny
W niedzielę 30 maja b.r. obok Remizy
Strażackiej w Trzęsówce odbył się IV Fe
styn Rodzinny. Imprezę rozpoczął sołtys
wsi Trzęsówka – p. Ryszard Sukiennik.
Następnie uczniowie z Zespołu Szkół
wTrzęsówcezaprezentowalibogatyreper
tuarwinscenizacjisłowno–muzycznej.
AtrakcjąFestynubyłpokazgrupyAntyter
rorystycznej z KP PO Kolbuszowa. Dzie
ci oraz ich rodzice mogli bliżej zapoznać
się z pracą policjantów, a także podziwiać
tresurę psów policyjnych. Największe za
interesowanie wśród dzieci wzbudziła
możliwośćprzymierzeniapolicyjnychstro
jów, a także zrobienie pamiątkowych
zdjęć z policyjnym psem.

Przed publicznością zaprezento
wał sięZespółFolkowy Hudacy, który już

tradycyjnie rozgrzewał mieszkańców wsi.
Z bogatym repertuarem wystąpił także Ze
spół Ludowy Cmolasianie, działający
przy Samorządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie.
Z wielkim podziwem widzów spotkał się
występ Zespołu Tańca Nowoczesnego
Bollywood z Rzeszowa, który w barw
nych strojach przedstawił oryginalne tańce
indyjskie.
Podczas Festynu można było poskakać na
trampolinie, pozjeżdżać na dmuchanej
zjeżdżalni lub zostać właścicielem jednej
z licznych nagród rzeczowych
w tym m.in. rowera górskiego. Jego wła
ścicielemzostałKacperMagdazTrzęsów
ki, a sponsorem byłWaldemar Jarzmóz.

Impreza zakończyła się zabawą
taneczną przy dźwiękach Zespołu Mu

zycznego „Carmen”.
W Festynie wzięli udział liczni

goście zaproszeni m.in. Poseł na Sejm RP
Zbigniew Chmielowiec z małżonką, Sta
rosta Powiatu kolbuszowskiego Józef
Kardyś, Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz
Galek, Dyrektor Samorządowego Ośrod
ka Kultury w Cmolasie Edyta KusMo
krzycka, a także księża z Parafii
Trzęsówka – ks. prałat Tadeusz Kulig oraz
proboszcz Stanisław Majda.

Organizatorami IV Festynu Ro
dzinnego była Rada Sołecka Wsi Trzę
sówka przy współpracy
z Samorządowym Ośrodkiem Kultury
w Cmolasie oraz organizacjami społecz
nymi działającymi na terenie wsi (OSP
Trzęsówka oraz KS Wigor Trzęsówka).

Sponsorami festynu byli: Walde
mar Jarzmóz Prezes spółki BWS POL
SKA sp. z o. o., Sławomir Bogacz,
Stanisław i Halina Czachor, Józef Magda,
Wiesław Bańka, Wiesław Kosiorowski,
Bogusław Jer.



MammobusW dniach 20 i 21 kwietnia naparkingu obok kościoła w Cmolasie był ustawiony CYTOMAMMOBUS, w którymkobiety z terenu gminy mogłypoddać się bezpłatnym badaniom mammograficznym. Badania te są prowadzone w ramachpopulacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi isą skierowane do kobiet w przedziale wiekowym 50 – 69 lat.Według Beaty Bielik  położnej prowadzącej badania z ramienia mieleckiej Fundacji SOSŻycie w porównaniu do wcześniej prowadzonych badań, liczba kobiet korzystających z tych

badań w Gminie Cmolas jest stała. W tym roku na badania zgło siło się ok. 120 kobiet z terenugminy.

VIIIGminnyFestiwalTańcaw OstrowachTuszowskich
Już po raz ósmy w Szkole Podstawowej
w Ostrowach Tuszowskich odbył się
Gminny Festiwal Tańca. 30 maja 2010 r.
do Ostrów Tuszowskich przybyło liczne
grono miłośników tańca – tancerzy oraz
widzów.
Do konkursu przystąpiło dziesięć zespo
łówtanecznych.Zaprezentowałysięzespo
ły taneczne ze szkół: Publicznego
Gimnazjum w Cmolasie, Szkoły Podsta
wowej w Cmolasie, Niepublicznej Szkoły
w Jagodniku, Szkoły Podstawowej
w Ostrowach Baranowskich, Szkoły Pod
stawowej w Ostrowach Tuszowskich, Ze
społu Szkółw Trzęsówce. Po raz pierwszy
w tym roku do współpracy zaproszono
uczniów Publicznego Gimnazjum z Maj
danu Królewskiego.
O przyznanych miejscach zadecydowało
profesjonalne jury w składzie:
Pani Krystyna Mazurkiewicz – instruktor
tańca ludowego, Anna Frankiewicz opie

kun grupy akrobatycznej z Zespołu Szkół
Nr 1 w Kolbuszowej oraz PawełLaskow
ski– instruktor tańcawSzkoleTańca„Me
rengue” ze Stalowej Woli.
Nagrody przyznano w trzech kategoriach
wiekowych:
W kategorii klas 0 – III
I miejsce Zespół „Last Minute” ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich,
II miejsce Zespół „Jagódki” ze Szkoły
Podstawowej w Jagodniku,
III miejsce Zespół „Kwiatuszki” ze Szkoły
Podstawowej w Cmolasie,
IV miejsce Zespół „Ostrowiaczki” ze
Szkoły Podstawowej w Ostrowach Bara
nowskich
W kategorii klas IV – VI
I miejsce Zespół „Candy Girls” ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich,
II miejsce Zespół „Wystrzałowa Szesnast
ka” ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie
W kategorii Gimnazjum
I miejsce Zespół „Czarno – Czarni” z Pu
blicznego Gimnazjum w Cmolasie,

II miejsce Zespół
„360” z Publicz
nego Gimna
zjum
w Majdanie Kró
lewskim,
III miejsce Ze
spół „Just dance”
z Zespołu Szkół
w Trzęsówce
Dodatkową
atrakcją w czasie
tegorocznego Fe
stiwalu, były go

ścinne występy dwóch grup tańca
nowoczesnego, których instruktorką jest
Pani Liliana Żabińska, a także dwóch
grup tańca towarzyskiego prowadzonych
przez Pana Piotra Kiszkę. Wymienione
zespoły działają przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie. Wśród go
ścinnych występów zaprezentował się
również Zespół pieśni i tańca „Dzikowia
nie”z Dzikowca oraz Grupa Akrobatycz
na z Zespołu SzkółNr 1 w Kolbuszowej.
Cała impreza mogła odbyć się dzięki „do
bremu sercu” i hojności sponsorów.
Wśród nich wymienić należy Gminę
Cmolas, Posła RP Zbigniewa Chmielow
ca, Stowarzyszenie „Ostrowy” z Ostrów
Tusz, Gminną Spółdzielnię SCh w Cmo
lasie, Radę Rodziców SP Ostrowy Tusz.,
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmo
lasie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Karkut” z Kolbuszowej, Jana Kubika 
właściciela Zakładu Instalacji Elektrycz
nych w Cmolasie, Stefana Wrzaska – Pre
zesa firmy „Cmol Frut” w Cmolasie,
Stanisława Luberę – Prezesa firmy
„Drewkol” z Kolbuszowej, Ireneusza So
bolewskiego – Prezes firmy Vidok”, Hur
townię Centrum Plus z Kolbuszowej oraz
Wójt Gminy Majdan Królewski.






