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DNI CMOLASU
W ostatni weekend czerwca uroczy
ście świętowano Dni Cmolasu. Rozpo
częcie uroczystości nastąpiło w piątek
25 czerwca w Galerii „SOK’ora” w Sa
morządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie.Wtym dniu została otwar
ta wystawa dorobku artystycznego
grup plastycznych działających
w SOK. Zaprezentowane zostały pra
cedzieci idorosłychskupionychwgru
pie „Art. Passion” prowadzonych
przez p. Renatę Krakowską. Prezento
wane przez dzieci prace zostały wyko
nane różnymi technikami (np. kolaże,
masa solna, farby, itp.). Natomiast gru
pa „ART. Passion” zaprezentowała ce
ramikę, obrazy olejne malowane na
płótnie i na drewnie.

W sobotę (26 czerwca) w ra
mach Dni Cmolasu na scenie obok Sa
morządowego Domu Kultury swoje
umiejętności wokalne, muzyczne i ta
neczne zaprezentowały dzieci i mło
dzież z gminy Cmolas. I tak wystąpili

uczniowie: z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Jagodniku, Szkoły
Podstawowej w Hadykówce, Szkoły
Podstawowej w Cmolasie, Zespołu
Szkół w Trzęsówce oraz Publicznego
GimnazjumwCmolasie.Ponadtoswo
je umiejętności zaprezentowały grupy
działające przy SOK: dwie grupy tań
cawspółczesnego,dwiegrupytańca to

warzyskiego oraz uczniowie Ogniska
Muzycznego FERMATA. Na zakoń
czenie występów zaprezentował się
zespół muzyczny MAJK z Cmolasu.
Uwieńczeniem sobotniego świętowa
nia była dyskoteka dla dzieci i mło
dzieży w plenerze prowadzona przez
DJ z Klubu BOGACZ.

W trzecim dniu świętowania,
w niedzielę 27 czerwca na Stadionie
Sportowym w Cmolasie na uczestni
ków obchodów czekało wiele atrakcji.
Organizatorzy: Samorządowy Ośro
dek Kultury w Cmolasie oraz Urząd
Gminy w Cmolasie, zapewnili dobrą
rozrywkę zarówno dla dzieci jak i do
rosłych. Dzieci razem z Ritą i Rudim
podróżując dookoła świata, w wesołej
zabawie, poznawały mieszkańców po
szczególnych kontynentów i ich zwy
czaje, jednocześnie zdobywając liczne
nagrody. Miłośnicy folkloru bawili się
przy Zespole Ludowym Cmolasianie
oraz Zespole Folkowym Hudacy.

Wielką atrakcją niedzielnego
popołudnia była wioska indiańska. In
dianie zaprezentowali tradycyjne stro



je i tańce z udziałem uczestników im
prezy. Wszyscy mogli się również za
poznać ze zwyczajami Indian i zebrać
nagrody za udział w ciekawych kon
kursach: m.in. kręcioł, przechodzenie
pod drążkiem, dojenie krowy czy też
rzut bolasem (broń cowboy argentyń
skich). Popisy tańców country również
zachwyciły oglądających.
Największą liczbę widzów przycią
gnął występ zespołu rockowego FAR
BA. Gromkie brawa zachęciły zespół
do ponownego wyjścia na scenę. Po
koncercie liderzy zespołu rozdawali
swoim fanom autografy.

Miłośnicy tańca idobrejmuzy
ki mogli bawić się do późna przy
dźwiękach Zespołu Medium. Pokaz
sztucznych ogni dopełniłmoc niezapo
mnianych wrażeń.
Organizacjęfinansowowsparli:Instala
torstwo Sanitarne Grzewcze, Gazowe
K.Kluza z Bukowca, Przedsiębiorstwo

Robót Inżynieryjnych Sp. J. J. Kor
kosz z Niska oraz CMOL FRUT
S.Wrzask z Cmolasu. W organizacji
pomogli również: S i A Bujak Firma
przewozowotransportowa z Cmolasu,

J. Kubik Zkład Instalacji Elektrycz
nych w Cmolasie oraz S.Bogacz Klub
Bogacz w Kolbuszowej
Imprezę zrealizowano ze środków:

Możliwość zdobycia dotacji
Lokalna Grupa Działania LASOVIA
informuje o możliwości zdobycia do
tacji w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, ob
jętego Programem Rozwoju Obsza
rów Wiejskich 20072013. W III
kwartale b.r. zostanie ogłoszony

przez Lokalną Grupę Działania kon
kurs skierowany do osób chcących
założyć działalność gospodarczą o
statucie mikroprzedsiębiorstwa lub
dla już działających mikroprzedsię
biorstw. Dotacja zdobyta zostać mo
że na zasadach refundacji
poniesionych kosztów, przy 50%
wkładzie własnym. Szczegółowe in

formacje są zamieszczane na stronie
internetowej pod adresem www.la
sovia.com.pl lub bezpośrednio za
praszamy na konsultacje w biurze
LGD LASOVIA mieszczącym się w
Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy
Cmolas, Cmolas 269 A lub pod nu
merem telefonu 17 74 44 415.



20LATSAMORZĄDUGMINYCMOLAS
8 czerwca b.r odbyły się uroczystości
z okazji rocznicy 20lecia działalności
Samorządu Gminy Cmolas. Zaproszeni
goście zebrali się w Samorządowym
Ośrodku Kultury, gdzie odbyła się uro
czysta sesja Rady Gminy połączona
z okolicznościowymi wystąpieniami.
Podczas spotkania Wójt Gminy Cmolas
podziękował wszystkim byłym i obec
nym współpracownikom oraz wszyst
kim tym, którzy na przestrzeni tych 20
lat włożyli trud w budowę Samorządu
Gminy Cmolas. Okrągły jubileusz to też
czasnapodsumowaniedokonańnaprze
strzeni20lat.
Ważniejsze inwestycje zrealizowane
przez Samorząd Gminy Cmolas w la
tach19902010:
1.BudowakrytejpływalniwCmolasie,
2. Budowa i modernizacja oczyszczalni
ściekówwCmolasieorazkanalizacji sa
nitarnej w Cmolasie, Hadykówce, Trzę
sówce, Ostrowach Tuszowskich,
JagodnikuiOstrowachBaranowskich,
3. Budowa szkół: Ostrowy Tuszowskie,
Poręby Dymarskie, Ostrowy Baranow
skie, rozbudowa Zespołu Szkółw Trzę
sówce, modernizacja w Cmolasie
iHadykówce,
4. Budowa sieci wodociągowej: Trzę
sówka, Jagodnik, Ostrowy Baranow
skie, Ostrowy Tuszowskie, Toporów
iPorębyDymarskie,
5. Budowa sieci gazowej: Jagodnik,
Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tu
szowskie,PorębyDymarskie,
6. Budowa sieci telefonicznej obejmują
cej miejscowości: Trzęsówka, Poręby
Dymarskie, Jagodnik, Ostrowy Bara
nowskie, OstrowyTuszowskie, częścio
woCmolas,ToporówiDąbrówka,
7. Budowa sal gimnastycznych w szko
łach w Trzęsówce, Ostrowach Tuszow
skich,Cmolasie,
8. Modernizacja dróg gminnych i wiej
skich (wyłożenie dywanikiem asfalto
wym): Ostrowy Baranowskie – Lasek,
Ostrowy Baranowskie – Poręby, Trzę
sówka (przez wieś i plac), Kłodziny
(przez wieś), Cmolas (osiedle Zakoście
le, osiedle za Bankiem, osiedle za Ko
ściółkiem i przez wieś, Hadykówka –

Pogorzałki–Cmolas,Hadykówka–Ka
siczówka, Dąbrówka (przez wieś), Ja
godnik (przez wieś), Jagodnik –
Kapłonka – Cmolas, Poręby Dymarskie
– Pyryty, Poręby Dymarskie – Jeziórek,
Toporów (przez wieś), Poręby Dymar
skie–Grabie,
9. Cmolas – budowa remizy strażackiej
wraz z domem Kultury, remont Urzędu
Gminy,bibliotek+pozostałych,
10. Przebudowa kotłowni węglowych
nagazowewbudynkachszkółwCmola
sie, Ostrowach Tuszowskich, Trzęsów
ce, Hadykówce, Jagodniku i w budynku
GminyCmolasie,
11. Budowa parkingów w Cmolasie,
Ostrowach Tuszowskich, Trzęsówce,
PorębachDymarskich,
12. Udział finansowy w przebudowie
drógpowiatowych,
13.Przebudowaenergetyki.
Koszty wybranych inwestycji i wartość
dofinansowania z funduszy europej
skich:
Budowa pompowni i zbiorników oraz
rurociągudosyłowegowCmolasie
Wartośćprojektu 266361,00zł.w tym
dotacja186452,00zł.zPhareStruder
Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzę
sówceEtapIiII
 Wartość projektu  272 000,00 zł.
w tym dotacja 120 000,00 zł.(Fundacja
„FunduszWspółpracy),
Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzę
sówce

 Wartość projektu  1 386 374,00 zł.
w tym dotacja 504 628,00zł. (SSG Pha
re99)
Poprawa atrakcyjności obszarów inwe
stycyjnych i turystycznych wokół Kol
buszowej
Projekt zrealizowano na terenie 6 gmin
pow. Kolbuszowskiego. Gmina Cmolas
było gminąwiodącą i na jej terenie pro
jekt obejmował budowę kanalizacji sa
nitarnej, deszczowej, rozbudowę
oczyszczalni.
wartość projektu  13 361 973,49zł.
w tym dotacja  9 534 331,77zł. (SSG
Phare99)
ModernizacjadrogigminnejTrzęsówka
–Podpołudnie(naodcinku1,26km)
wartość projektu  476 108,91zł. w tym
dotacja356986,46zł. (SAPARD)
Modernizacja drogi gminnej Cmolas –
Osiedle za Bankiem (na odcinku
0,5km)
wartość projektu  384 345,41zł. w tym
dotacja224968,62zł.(SAPARD)
Modernizacja drogi gminnej Cmolas –
Osiedle Zakościele (na odcinku
1,58km)
wartość projektu  821 232,86 zł.w tym
dotacja449646,29zł. (SAPARD)
Modernizacja drogi gminnej Ostrowy
Baranowskie – Lasek (na odcinku
1,5km)
wartość projektu  505 308,75 zł.w tym
dotacja332385,47zł. (SAPARD)
Budowa parkingu w Cmolasie (po
wierzchnia2181m2)
wartość projektu  199 194,89 zł.w tym



dotacja87351,86zł.(SAPARD)
Remont budynku – Zespół Szkół
wCmolasie
wartośćprojektu  449 075,35 zł., w tym
dotacja 175000,00zł. (Program PAOW,
EuropejskiBankOdbudowyiRozwoju,
BankŚwiatowy),
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury
wCmolasie
wartośćprojektu2650000zł.wtymdo
tacjaw2004r.80000zł. (kontraktwoje
wódzki)
Budowa Szkoły Podstawowej w Ostro
wachBaranowskich
wartośćprojektu2154742,00zł.wtym
dotacja 150 000,00 zł. (kontrakt woje
wódzki)
Przebudowa drogi gminnej Jagodnik –
KapłonkaCmolas
wartość projektu  205 448,24 zł.w tym
dotacja90000,00zł.
Ukształtowanie centrum wsi Cmolas
i rozwój Samorządowego Ośrodka Kul
tury
(budowa parkingu (2 870,32 m2, budo
wadeptakaodługości300mbiwyposa
żenie Samorządowego Ośrodka
Kultury)
wartośćprojektu – 522 176,45 zł. w tym
dofinansowanie – 342 953,00 zł. (Euro
pejski Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej)
Modernizacja drogi gminnej Cmolas –
Zakościele
(budowadrogiodługości–0,86km,bu
dowa chodników o pow. 1 726,25 m2
i zjazdów o pow. 164,70 m2, nadzór in
westorski).
wartość projektu – 627 275,56 zł.w tym
dotacja  280 788,66 zł.(z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)
i56157,73PLNzbudżetupaństwa,
BudowachodnikawCmolasieprzydro
dzepowiatowej
wartość projektu – 223 421,89 zł.w tym
dofinansowanie–111710,94zł.zbudże
tu państwa pochodzące z Europejskiego
BankuInwestycyjnego
Najlepszyrok
Miniony 2009 rok zapisał się w historii
Gminy Cmolas jako jeden z najbardziej
udanych w zakresie realizacji inwestycji
mającychdużeznaczeniedlanaszej„ma

łejOjczyzny”.Dziękiodważnym,azara
zem przemyślanym proinwestycyjnym
działaniom, rozsądnemu wydatkowaniu
środków budżetowych, skutecznemu
aplikowaniu o fundusze unijne nasza
gminazdecydowaniezmieniaswojeob
licze.Zapisałsięonprzedewszystkimja
ko rok inwestycji na drogach
powiatowych i gminnych. Wykonali
śmy:
1.PrzebudowędrógpowiatowychTopo
rów – Ostrowy Tuszowskie – Jagodnik
– Cmolas o łącznej długości 14 km
wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Kolbuszowej. Ogólna wartość zada
nia 7.200.000 zł. w tym dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjne
go Województwa Podkarpackiego –
4.344.310zł.orazdofinansowaniezgmi
ny–2.855.690zł.
2.RemontdrogipowiatowejwTrzęsów
ceodługości1205mbwspólniezeStaro
stwem Powiatowym w Kolbuszowej.
Ogólna wartość zadania 374.604,05 zł.
wtymdofinansowaniezGminyCmolas
–244.378zł.
3. Remont drogi powiatowej w Porę
bach Dymarskich o długości 1.000 mb
wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Kolbuszowej. Ogólna wartość zada
nia 295.040,90 zł. w tym dofinansowa
niezGminyCmolas–132.584zł.
4.PrzebudowadrogigminnejHadyków
ka – Pogorzałki – Cmolas o długości
1400 mb. Ogólna wartość zadania
405.154,56zł.
5. Remont drogi gminnej Hadykówka –
Pogorzałki–Cmolaswramach likwida
cji skutkówklęskżywiołowychodługo
ści 1.000 mb. Ogólna wartość zadania
261.977,70 zł. w tym dofinansowanie
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
iAdministracji–200.000zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Jagodnik
– Kapłonka – Cmolas o łącznej długości
1.803 mb. Ogólna wartość zadania
418.844,89 zł. Zakończenie zadania
wkwietniu2010r.
7. Remont drogi dojazdowej do pól
w Cmolasie. Ogólna wartość zadania
64.090,72 zł. w tym dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
–32.000zł.
8. Remont dróg gminnych Dąbrówka –

Cmolas, Trzęsówka – Ostrowy Tu
szowskie w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych o łącznej długości
800 mb. Ogólna wartość zadania
108.784,61 zł. w tym dofinansowanie
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
iAdministracji–86.320,80zł.
9. Remont drogi gminnej Gościniec Ba
ranowski w ramach likwidacji skutków
klęskżywiołowych.Ogólnawartośćza
dania–122.023,73zł.w tymdofinanso
wanie z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji –
96.825,32zł.
Nie tylko jednak koncentrowaliśmy się
na inwestycjach drogowych. Zrealizo
waliśmy szereg inwestycji bardzo waż
nychdlanaszychmieszkańców,ato:
1. Remont budynku OSP w Porębach
Dymarskich. Ogólna wartość zadania
97.078,22zł.
2. Budowa deptaka w Cmolasie o dłu
gości422mbzwykonaniemkanalizacji
burzowej. Ogólna wartość zadania
344.511,82 zł. w tym dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiej
skich–162.767zł.
3. Budowa kanalizacji wsi Ostrowy Tu
szowskie, Ostrowy Baranowskie, Ja
godnik. Ogólna wartość zadania
4.774.769,76 zł. w tym dofinansowanie
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego –
3.237.017,85 zł. W 2009 roku przerób
zadania wyniósł 3.005.000 zł. w tym
środkizbudżetugminy–959.000zł.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w
Trzęsówce. Ogólna wartość zadania
64.660zł.
5. Modernizacja budynku mienia ko
munalnego w Hadykówce. Ogólna
wartość zadania 261.465,22 zł. w tym
dofinansowanie z Programu Rozwoju
ObszarówWiejskich–182.137,88zł.
6. Budowa parkingu w Ostrowach Tu
szowskich. Ogólna wartość zadania
589.947,73 zł. w tym dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiej
skich–374.952zł.
7. Budowa hali sportowo – rekreacyjnej
w Cmolasie. Ogólna wartość zadania
4.179.562,37 zł. w 2009r. przerób zada
niawyniesie416.423zł.
8. Remont stadionu w Trzęsówce.



Ogólnawartośćzadania30.000zł.
9.BudowaogrodzeniastadionuwHady
kówce. Ogólna wartość zadania 13.000
zł.
Wszystkiewymienionedziałaniaiinwe
stycje w wydatny sposób podniosą stan
dard życia na terenie naszej gminy.
Dobrąwiadomością jestutrzymującesię
nadobrympoziomiebudownictwodom
kówjednorodzinnych–wminionymro
ku wydano 55 decyzji lokalizacyjnych i
30 pozwoleń na budowę. Systematycz
naipełnazaangażowaniapracasamorzą
du gminnego przynosi efekty, z których
wszyscymożemybyćdumni.

Wszystko to, co osiągnęliśmy i
zamierzamy osiągnąć udaje się nam
dziękiwspólnymdziałaniomkompetent
nychizaangażowanychosóbprzyudzia
le dużych środków z różnych źródeł.
Dotychczasowe dokonania i doświad
czenia pozwalają nam z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Potwierdzeniem
tego jest kontynuacja zadań wielolet
nich, złożone wnioski aplikacyjne oraz
dużyzakrespracprojektowych.

EugeniuszGalek
WójtGminyCmolas

Dopłaty do kredytów nakolektory słoneczne17 czerwca 2010r. w Warszawienastąpiło podpisanie umówpomiędzy NFOŚiGW orazbankami w sprawie dopłat ześrodków Funduszu do kredytówudzielanych przez te bankiodbiorcom indywidualnym orazwspólnotom mieszkaniowym nazakup i montaż kolektorówsłonecznych do podgrzewaniawody użytkowej. Programpowstał przy ścisłej współpracyFunduszu ze ZwiązkiemBanków Polskich. Bankiprzystępujące dziś dopodpisania umów zostaływyłonione w naborze któryNFOŚiGW przeprowadziliw kwietniu i maju br.Procedura uzyskania kredytuz dopłatą NFOŚiGW:1) Należy zgłosić się do banku

z wnioskami:a) o udzielenie kredytu nazakup i montaż instalacjisolarnej orazb) o dopłatę z NFOŚiGW naspłatę 45% kapitału kredytu2) Otrzymany kredyt możnaprzeznaczyć na sporządzenieprojektu, zakup kolektorówi niezbędnej aparatury orazmontaż instalacji.3) Aby otrzymać 45% dopłatęz NFOŚiGW, gdy instalacjabędzie gotowa, musi zostaćprzeprowadzony jej odbiórtechniczny przez uprawnionegodo tego celu wykonawcę lubinspektora nadzorubudowlanego.4) Po przeprowadzeniu odbiorutechnicznego instalacji,wszystkie faktury za wykonanieprojektu, zakup i montażinstalacji należy przedłożyćw banku.

UWAGA:inwestor nie może przedłożyćbankowi faktur datowanychprzed terminem złożeniawniosku o dotację i protokołuodbioru datowanego przedpodpisaniem umowyz bankiem.dotacja do kredytu stanowiprzychód osoby fizyczneji podlega opodatkowaniu,o czym beneficjenci musząpamiętać przy sporządzaniurocznego zeznaniapodatkowego.Dodatkowe Informacje:http://www.nfosigw.gov.pl/onfosigw/aktualnosci/art,186,kupkolektorz45doplata.htmlDalsze Informacje w TwoimRadiu Cmolas oraz następnychnumerach gazetki PanoramaGminy Cmolas



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

Puchar Wójta 2010W dniu 11 lipca br. odbyły się mecze eliminacyjne do finału o Puchar Wójta w piłce nożnej 2010.W tym roku do rozgrywek przystąpiło sześć drużyn piłkarskichz gminy Cmolas: KS Tempo Cmolas, KS Florian Ostrowy Tuszowskie, LKS Vigor Trzęsówka, LZSCeramika Hadykówka, KS Ostrovia Ostrowy Baranowskie, oraz poraz pierwszy PKS Unitas PorębyDymarskie. Eliminacje odbywałysię na dwóch stadionach w Cmolasie i Trzęsówce.W Cmolasie zagrały Cmolas,Ostrowy Tuszowskie i Poręby Dymarskie.W Trzęsówce zagrały drużynyz Ostrów Baranowskich, Trzęsówki i Hadykówki.W wyniku tych rozgrywek zostaływyłonione drużyny, które w następną niedzielę (18 lipca br) wal

czyłyo zwycięstwo.Finał rozgrywekodbył się na stadionie sportowymw Trzęsówce.W pierwszej kolejności na boiskoweszły drużynyz Hadykówkii Porąb Dymarskich, które walczyły o piąte miejsce. Meczzakończył się bezbramkowo, wobec czego został wyłoniony w rzutach karnych 6:5 dla CeramikiHadykówka.W walce o trzecie miejsce zmierzyła się drużyna gospodarzy (Vigor Trzęsówka) z FlorianemOstrowy Tuszowskie. Mecz zakończył się zwycięstwem dla Trzęsówki 4:0. Jako ostatni rozegrano

mecz finałowy, w którym naprzeciwko siebie stanęły drużynyTempa Cmolas i Ostrovia Ostrowy Baranowskie. Mecz zakończyłsię remisem 1:1, a o zwycięstwiena korzyść Ostrovii rozstrzygnęłyrzuty karne w stosunku 5:4.Tym samym w 2010 roku PucharWójta zdobyła drużyna KS Ostrovii Ostrowy Baronowskie.

Rozgrywki o Puchar Wójta
W niedziele 13 czerwca na stadionie
sportowym przy Szkole Podstawo
wej w Porębach Dymarskich ruszyła
druga już edycja rozgrywek o Pu
char Wójta Gminy Cmolas. Organi
zatorem turnieju był Parafialny Klub
Sportowy Unitas Poręby Dymarskie.
Tego dnia na murawie zmierzyły się
drużyny szkół podstawowych
z Cmolasu, Ostrów Tuszowskich,
Hadykówki, Trzęsówki i Porąb Dy
marskich.
Zwycięską drużyną okazała się dru
żyna z Trzęsówki, która w meczu fi
nałowym pokonała gospodarzy 3:0
i w ten właśnie sposób drużyna z Po
rąb Dymarskich znalazła się na dru
gim miejscu. Zacięta walka o trzecie
miejsce rozegrała się także w meczu
półfinałowym w którym drużyna
z Cmolasu pokonała 3:0 drużynę
z Hadykówki tym samym spychając
przeciwników na czwarte miejsce.

Kolejne emocje
sportowe czekały
wszystkich fanów
piłki nożnej 4 lipca,
bo właśnie wtedy
ruszył drugi dzień
turnieju tym razem
dla drużyn szkół
gimnazjalnych. Oko
w oko stanęły przed
sobą drużyny z Po
rąb Dymarskich,
Trzęsówki, Cmola
su, Jagodnika i Ostrów Tuszow
skich. Zwycięską drużyną stała się
drużyna z Ostrów Tuszowskich, któ
ra w meczu finałowym pokonała
w rzutach karnych drużynę z Jagod
nika 4:2 i tym samym Jagodnik upla
sował się na drugim miejscu.
W meczu półfinałowym o trzecie
miejsce zagrały ze sobą drużyny
z Cmolasu i Porąb Dymarskich. Po
bardzo zaciętej rywalizacji Cmolas

pokonał dopiero w rzutach karnych
gospodarzy 6:5 wywalczając zasłu
żone trzecie miejsce.
Głównym celem zorganizowania
tych rozgrywek było, tak jak w roku
ubiegłym zagospodarowanie wolne
go czasu dzieci i młodzieży w okre
sie wakacyjnym, propagowanie
zdrowego stylu życia i podnoszenie
sprawności fizycznej i umiejętności
gry w piłkę nożną.



PIĘKNATRZĘSÓWKAHISTORIATrzęsówka to jedna z najstarszychwsinależącychdoGminyCmolas.Płaskowyż, na którym leży miejscowość,jestotoczonyzestronyzachodniej ipółnocnej lasem, w którym niegdyś znajdowały się liczne bagna i trzęsawiska,tak bardzo charakterystyczne dla Puszczy Sandomierskiej. Stąd też zapewnewywodzi się nazwa miejscowości Trzęsawka czy Trzęsówka. Natomiastzachodnia i południowowschodniastrona płaskowyżu jest równa i wyżejpołożona. Skrajem tego płaskowyżuod strony południowowschodniej prowadzi droga od Mielca do Cmolasu.
W źródłach historycznychpierwsze wzmianki o Trzęsówce pojawiają się już na początku XVI w.  początkowo jako Brzoza (od nazwyrzeczki, która płynie przez osadę), a dopiero później jako Trzęsówka.Nazwa Brzoza, pojawiała sięw dokumencie rozgraniczającym majątki Gryfitów i Leliwitów, (1459 r.),zaś Trzęsówka w akcie rozgraniczeniaposiadłości króla Kazimierza Jagiellończyka i majątku Stanisława Mieleckiego (1528 r.).Osada powstała w wyniku akcji osadniczej Mieleckich w I połowieXV w. Od początku istnienia była własnościąStanisławaMieleckiego–kasztelana wiślickiego, a późniejkrakowskiego. Po jego śmierci Trzęsówkę odziedziczył jego syn – Hieronim. Na początku XVII w.właścicielem Trzęsówki został starostasandomierski – Stanisław Lubomirski,a poprzez koligacje rodzinne przeszław ręce rodziny Sanguszków.

Pod koniec XVIII wieku Trzęsówka została odkupiona od Sanguszków przez Stanisława Kuczkowskiegoi Urszulę z Kosmowskich, którzy naużytek dworu ufundowali kaplicęśw. Jana Ewangelisty. Kilka lat późniejw tym miejscu powstał kościół pw.św. Anny. Na początku XIX w. pośmierci ostatniego z KuczkowskichTrzęsówka przeszła w ręce Antoninyi Józefa Piaseckich.Wlatach18181882z inicjatywy Józefa Piaseckiego w miejscu starego dworku został wybudowany duży,murowany, piętrowy pałac. W tym teżokresie w Trzęsówce powstała szkołaparafialna (z inicjatywy ks. proboszczaJ. Rogowskiego, przy pomocy dziedzica) oraz cmentarz parafialny.Następnym właścicielem pałacu i folwarku w Trzęsówce byłGawinNiesiołowski, który zginął w listopadzie 1920 r. w rosyjskiej niewoli. Dlauczczenia pamięci zmarłego jego żonaRóża Celina ufundowała pamiątkowątablicę nagrobną (po dzień dzisiejszyznajdujesięonawzabytkowymkościele w Trzęsówce). Od tego czasu pieczęnad posiadłością przejęła wdowa pozmarłym – Róża Celina Niesiołowska.Wczasie, gdyTrzęsówka znajdowała się w rękach Niesiołowskich,w zaborze rosyjskim żyli Polacy, którzy zbierali wiadomości o wszystkichmiejscowościach, znajdujących się naziemiach należących niegdyś do niepodległej Polski. Spisane informacjezostały wydane w dziele pod tytułem"SłownikGeograficznyKrólestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich". Sąw nim krótkie informacje o Trzęsówcez drugiej połowy XIX wieku.Możnatam przeczytać: "...Trzęsówkaz Izdebnikiem, Kłodziną, Koczubajem,Zajamnicą i folwarkiem Józefowem,wieś leży w powiecie kolbuszowskim,ma kościół rzymskokatolicki, drewniany.Leży na piaszczystejrówninie,pokrytejsosnowymi lasamiosiem kilometrów na

północny zachód od Kolbuszowej,przy drodze zeŚwierczowa do OstrówTuszowskich. Liczy 206 domówi 1118 mieszkańców, 1076 rzymskokatolików i 43 izraelitów. Posesjawiększej własności dr Niesiołowskiego ma 438 mórg roli, 85 mórg łąk, 7mórg ogrodów, 92 morgi pastwiski 109 mórg lasów, 1 morgę moczarówi stawów, 5 mórg nieużytków i 7 mórgparceli budowlanych. Parafia zostałaerygowana w 1759 r. i obejmuje,oprócz Trzęsówki, Jagodnik, Kosowy,Siedlankę i Ostrowy Baranowskie.Wieś ma szkołę i Kasę pożyczkową...". Róża Celina Niesiołowskasprzedała znaczną część ziem i lasuz otrzymanego w spadku po mężu, pozostawiając sobie niewielką jegoczęść. Uzyskane pieniądze przeznaczyła na spłatę długów ciążących namajątku oraz przeprowadzenie niezbędnych w nim remontów. Od tegoczasu w okresie od wiosny do jesienizamieszkiwała w Trzęsówce, wracającna zimędo Krakowa.W niedługim czasie Róża Celina Niesiołowska wyszła powtórnie za mąż zaJózefa Otowskiego, konstruktora silników spalinowych. Małżeństwo to jednak szybko się rozpadło. Róża Celinaopiekowała się majątkiem samodzielnie aż do wybuchu drugiej wojnyświatowej, wtedy to Niemcy zniszczyli dwór, a fundamenty wysadzili w powietrze. Resztę życia dziedziczkaspędziła w Krakowie. Z dawnychczasów pozostał jedynie park podwor



ski o urozmaiconym drzewostanie(w nim słynny tulipanowiec).W roku 1959 oraz 1961w Trzęsówce przeprowadzono badaniaarcheologiczne. Wynikiem tych pracbyło odkrycie w przysiółku Jamnicacmentarzyska (1959 r.) oraz osady(1961r.)pochodzącychzokresuprasłowiańskiej kultury łużyckiej.Wtoku badań odkryto 336 grobów ciałopalnych.Prawie wszystkie groby były popielnicowe, tzn. przepalone kości zostały złożone do urn. Stwierdzono także kilkagrobówjamowych,wktórychpopielnica była potłuczona, a jej skorupy przemieszane z przepalonymi kośćmii składane były wprost do ziemi. Przyniektórych grobach zauważono nakrycia, którymi były zwykłe misy. Wyposażenie grobów było bardzo bogate,czego dowodem była ceramika i inneprzedmioty. Niektóre z odkrytych popielnic np. garnki jajowate wskazują nawpływ kultur scytyjskich.Wszystkie znalezione przedmioty obecnie znajdują sięw MuzeumRegionalnym w Kolbuszowej, gdzieskatalogowane i dokładnie opisane sąpodstawą do dalszych badań i studiównad najstarszymi dziejami naszego regionu.Opracowano na podst.: W.Mroczka,ks.S.Zych „Zarys dziejów parafii Trzęsówka” Varia Kolbuszowskie, Kolbuszowa 2004; E.Wilk „Dzieje szkołyi nauczania w Trzęsówce do 1950 r.”LibriRessovienses,Rzeszów2000;Biu

letyn nr1, Muzeum Regionalne Lasowiaków Towarzystwa Opieki nadZabytkami w Kolbuszowej 1962r. M.Skowroński „Nowe znaleziska archeologiczne w powiecie kolbuszowskim,www.parafia.trzesowka.org,www.szkola.trzesowka.org
TRZĘSÓWKA DZIŚRok 2009 zapisał się w historii jakoczas porządkowania szyków prac geodezyjnych, projektowych oraz inwestycyjnych.Gmina Cmolas wspólnie za Starostwem Powiatowym w Kolbuszowejwykonała remont drogi powiatowej odPlacu do Popołudnia za kwotę 374000 zł. przy dofinansowaniu GminyCmolas 244 000 zł.Wykonano remont dróg gminnychw tym drogęTrzęsówka – OstrowyTuszowskie za kwotę ok. 68 000 zł. przydotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji – 50%.Wykonano oświetlenie uliczne za kwotę 64000 zł. Ponadto wykonano remont nawierzchni stadionusportowego i parkingu przed DomemStrażaka za ogólnąkwotę50 000 zł.Rok 2010 również zapisuje się złotymizgłoskami w historii Trzęsówki m.in.poprzez:1. Wspólnie ze starostwem wykonanyremont kapitalny drogi powiatowej PopołudnieIzdebnik za kwotę 320000 zł. przy udziale Gminy Cmolas160 000 zł.

2. Wykonaną przebudowę drogi gminnej TrzęsówkaGórka za kwotę 327000 zł. przy dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kwoty 150 000 zł.3. Trwają prace przy ogrodzeniu stadionu sportowego – przewidywanakwota ok. 80 000 zł.4. Rozpisany został przetarg na remont kapitalny Domu Strażaka – przewidywana kwota na realizację tegozadania to ok. 400.000 przy udzialedofinansowania z Programu RozwojuObszarów Wiejskich ok. 60%.5. Trwają prace geodezyjne mające nacelu uporządkowanie własnościowedrogi PopołudnieKoczubaj.6. Realizowane są prace projektowechodnika przy drodze powiatowej Placw kierunku Jagodnika i Domu Strażaka.7. Urząd Gminy przygotowuje wniosek aplikacyjny na realizację zadaniapn. „Budowa kanalizacji sanitarnejw Kłodzinach”.Przedstawiony zakres robót i inwestycji to efekt tradycyjnie dobrej współpracy z mieszkańcami wsi Trzęsówka,z jej sołtysem p. R.Sukiennikiem naczele, a nade wszystko z radnymi wsiTrzęsówka – jednocześnie przewodniczącym Rady Gminy Cmolas p. Stanisławem Sukiennikiem.źródło: Urząd Gminy Cmolas

LATO Z SOKiem
Wakacje to czas przerwy od szkoły
i zajęć dodatkowych, to czas na świet
ną zabawę!. Taką zabawę dla dzieci
w wieku szkolnym zapewniłSamorzą
dowy Ośrodek Kultury w Cmolasie.
„LATO z SOK’iem” to spotkania
w każdy wtorek, środę i czwartek lipca
w godzinach od 10.00 – 13.00. W tych
dniach do Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie przybywała licz
na grupa dzieci. Dzieci miło spędzały

czas, na zabawach i grach integracyj
nych, m.in. zabawy z chustą, ciuciu
babka, krzesełka. Zabawy ruchowe
były przeplatane zajęciami plastyczny
mi, podczas których dzieci wykonywa
ły bardzo ciekawe prace artystyczne
z przeróżnych materiałów np. makiety
budowli i budynków z kartonu, figurki
z kamienia, pojemniki na długopisy
z papieru kolorowego. Chłopcy chęt
nie rozgrywali turnieje tenisa stołowe
go. Przy bardziej sprzyjających
warunkach pogodowych, dzieci chęt
nie bawiły się na wolnym powietrzu
na placu przy SOK. Wtedy w ruch
szła skakanka, piłka, badminton, rów
nież chętnie dzieci wykonywały kolo
rowe rysunki kredą, tym samym
przyozdabiając plac przy SOK. W mi
ni kinie dzieci oglądały projekcje fil

mowe nie zabrakło także nowości
kulinarnych i degustacji sałatki owo
cowej wykonanej przez samych
uczestników.



ZŁOTE GODY
W dniu 15 lipca 2010r. w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie
odbyła się uroczystość wręczenia me
dali za „Długoletnie Pożycie Małżeń
skie” dla 15 par małżeńskich z terenu
gminy Cmolas.

Oprócz dostojnych Jubilatów
i ich rodzin w uroczystości uczestni
czyli: Pan Eugeniusz Galek Wójt
Gminy Cmolas, Pan Zbigniew Chmie
lowiec Poseł na Sejm RP, Pan Marian
Posłuszny Sekretarz Gminy Cmolas,
Pani Edyta KusMokrzycka Dyrektor
SOK w Cmolasie, Pan Krzysztof So
chacki Sołtys wsi Cmolas oraz pra
cownicy Urzędu Gminy w Cmolasie.

Przybyłych na tą uroczystość
powitał Pan Eugeniusz Galek Wójt
Gminy, który w swoim krótkim wy
stąpieniu wyraził radość z powodu
uczestnictwa w tak pięknej ceremonii
jak również uznanie i podziw dla
wszystkich par małżeńskich, które
trwając w miłości, szacunku i zrozu
mieniu doczekały się tak pięknego Ju
bileuszu. Składając serdeczne
gratulacje Pan Wójt życzył wszyst
kim parom dalszych lat w zdrowiu,
szczęściu i wzajemnym poszanowa
niu.

Do życzeń i gratulacji dołą
czył się również Pan Zbigniew
Chmielowiec Poseł na Sejm RP, któ
ry podkreślając wielką wartość trwa
łego, zgodnego i szczęśliwego
związku małżeńskiego wyraził
wdzięczność za trud i poświęcenie
włożone w wychowanie dzieci i poko
nywanie przeciwności losu.

Dostojnym Jubilatom gratula
cje i życzenia zdrowia i szczęścia ro
dzinnego złożył również Pan Marian

Posłuszny Sekretarz Gminy Cmolas.
Po wystąpieniach przedstawi

cieli władz samorządowych nastąpił
podniosły moment uhonorowania do
stojnych Jubilatów medalami „ Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
przyznane przez Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej. Aktu dekoracji do
konał Pan Eugeniusz Galek Wójt
Gminy Cmolas w towarzystwie Pana
Zbigniewa Chmielowca Posła na
Sejm RP. Jubilatom wręczone zostały
również kwiaty i prezenty.

O oprawę artystyczną zadba
ła Kapela Podwórkowa z Rzeszowa.
Jubilaci z ogromną radością wyrazili
swoją wdzięczność za pamięć i trud
włożony w przygotowanie tak podnio
słej uroczystości.

Po części oficjalnej, Jubila
tów i wszystkich zebranych gości za
proszono na wspólny obiad i przy
lampce szampana odśpiewano uroczy
ście „Sto lat”.

Medale za Długoletnie Pożycie Mał
żeńskie otrzymali:
Emilia i Jan Serafin z Hadykówki
Julia i Jan Wiśniewski z Hadykówki
Cecylia i Stanisław Karkut z Cmola
su
Zofia i Julian Mokrzycki z Cmolasu
Janina i Józef Augustyn z Cmolasu
Anna i Stefan Kapusta z Cmolasu
Cecylia i Stanisław Micek z Cmola
su
Bronisław Lubera z Cmolasu
Józefa i Franciszek Stachurski
z Cmolasu
Maria i Czesław Wilk z Cmolasu
Felicja i Jan Wrona z Trzęsówki
Zofia i Eugeniusz Mazur z Ostrów
Tuszowskich
Irena i Tadeusz Rzeszutek z Ostrów
Tuszowskich
Bronisława i Franciszek Halat z Po
rąb Dymarskich
Stanisława i Jan Serafin z Porąb Dy
marskich W.J.

CMOLAS  LAUREAT RANKINGU SAMORZĄDÓW
W dniu 20 lipca 2010 roku w siedzi
bie redakcji „Rzeczpospolita” w War
szawie Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek odebrał dyplom
Laureata Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2010 w kategorii
„Najlepsza Gmina Wiejska”.
Jest to jednoznaczne, ze Gmina Cmo
las znalazła się w pierwszej setce sa

morządów
wiejskich w Polsce,
które najbardziej
dbają o rozwój
i podniesienie jako
ści życia, przy za
chowaniu reguł
odpowiedzialności
i bezpieczeństwa
finansowego.



„Laur Gospodarności”
5 czerwca 2010 roku o godz.

19.00 na Zamku Królewskim w
Warszawie na uroczystej Gali
„Laur Gospodarności” pod hono
rowym patronatem prof. Jerze
go Buzka – Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego oraz
Marka Sawickiego – Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zosta
ły wręczone nagrody w ogłoszo
nym konkursie z okazji 20lecia
działalności Fundacji „Europej
ski Fundusz Rozwoju Wsi Pol
skiej”.
Spośród 6ciu konkurencji Gmi
na Cmolas zdobyła 4 wyróżnie
nia w następujących
kategoriach:
 Rozwój Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego,
 Rozwój Kapitału Społecznego,
 Rozwój Infrastruktury Tech
nicznej,

 Harmonijny Rozwój.
W tych kategoriach
gmina Cmolas znalazła
się w pierwszych dzie
siątkach najlepszych
gmin w Polsce.
Niewątpliwie jest to
dostrzeżenie przez ka
pitułę konkursu – osią
gnięć szczególnie
w zakresie inwestycji
oraz efektywności wy
korzystania środków
zewnętrznych.
To świadczy o daleko
wzroczności i spraw
ności działania Gminy
Cmolas. E.G.




