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Trzęsówka. Parking przykościele parafialnym p.w.św. Anny. Jest cicho i prawie ciemno, jedyne światłoskierowane jest na miejscepod wielką, rozłożystą lipąw parku obok. Na drzewie,pośród gałęzi majaczy zgarbiona postać człowieka –Marcina Dudy. Pojawiająsię robotnicy w kamizelkach i kaskach, słychać rykpiły motorowej, gdy lecąspod niej pierwsze wióry zebrani w ciemności widzowie przykładają dłonie dotwarzy. Rozpoczyna sięwielki spektakl....
11 września 2010 roku w Trzęsówce
na parkingu obok starego kościółka
miało miejsce niezwykłe wydarzenie
kulturalne  po raz dziewiąty tego ro
ku Fundacja Kresy 2000 w insceniza
cji plenerowej wystawiła sztukę pt
„Drzewo”.

Projekt Fundacji Kresy 2000 stanowi
cykl realizowanych na terenie całej
Polski wieczorów teatralnych realizo
wanych w oparciu o tekst Wiesława
Myśliwskiego. Sam pomysł i realiza
cja tozasługaznanegoaktora i reżyse
ra Stefana Szmidta.
W spektaklu wzięli udział znakomici
aktorzy polskiej sceny teatralnej i fil
mowej. Doborowa obsada pod kie
rownictwem Szmidta, zagościła tego

dnia w naszej gminie i swoimi kre
acjami wpisała się w historię Trzę
sówki.
Z zachwytem i zapartym tchem, licz
nie zgromadzeni widzowie przeży
wali historię człowieka broniącego
swego drzewa. Bohater widzi w nim,
jak określił to reżyser szacunek dla
pamięci i przestrzeni, w której dopeł
nia się los człowieka. Drzewo to jest
również gwarantem istnienia, nie
zmiennym elementem krajobrazu,
który widziany z perspektywy in
nych staje się zawalidrogą postępu
cywilizacyjnego. Głównemu bohate
rowi na pomoc przychodzą duchy
zmarłych, które dając świadectwo
swego istnienia, przypominają o po
trzebie ochrony tradycji i kultury tu
tejszej społeczności. Bezduszni,
pędzący naprzód ludzie budujący au
tostradę chcą pozbyć się problemu
jak najszybciej, nie wierzą w to, co
się wokół dzieje. Świat żywych spo
tyka się ze światem duchów w oto
czeniu drzew  milczących
świadków historii.
Słowa nie oddadzą atmosfery spek



taklu, nie przekażą uczuć, jakie towa
rzyszyły jego odbiorcom, gdy padały
z ust bohaterów „Drzewa” nazwiska
nieżyjących już mieszkańców Trzę
sówki, nazwy przysiołków wplecio
ne w dialogi.
Kazimierz Dejmek wybitny reżyser
teatralny słusznie stwierdził: „to, co
zobaczyłem to nie spektakl, to miste
rium życia ludzkiego, misterium pa
mięci... unieważniona została scena
teatralna.”
Prawdziwe okazały się te słowa, gdy
w godzina wieczornych w konarach
drzew starego parku zaszumiała prze
szłość wsi, zaszumiała pamięć
o tych, którzy tam żyli, którzy pośród
tych drzew wyrastali. Słowa główne

go bohatera, który siedząc na drze
wie, chce ocalić ten drogowskaz, by
ci, którzy odeszli mogli znaleźć kie
dyś to miejsce, na długo zapadną

w pamięci widzów. Licznym odbior
com wieczór ten, przypominać bę
dzie kapliczka zawieszona przez
reżysera na trzęsowskiej lipie.

Radosne zakończeniewakacji31 sierpnia br. SamorządowyOśrodek Kultury w Cmolasieprzy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował imprezę dla dziecizatytułowaną „Radosne zakończanie wakacji”.
Uczestnicy zebrali się w sali SOKu,
gdzie czekał już na nich kartonowy „po
ciąg z wakacji”. Jego dekoracja dostar
czyła wszystkim zebranym wiele
radości. W ruch poszły pędzle i pędzelki,
a z każdą chwiląwagoniki zamieniały się
w kolorowe wspomnienia z kończącego
się letniego wypoczynku. Dorośli towa
rzyszący maluchom ulegli sympatycznej
atmosferze, co zaowocowało włącze
niem się do wspólnych konkursów przy
akompaniamencie muzyki. Mniejsi
uczestnicy zabawy chętnie próbowali
swych sił w dmuchaniu kulek z waty na
odległość, oraz przypinaniu z zawiązany
mi oczami zgubionego ogonka osiołka
gapy. Starsi tańczyli z balonikami i udzie
lali się w trudniejszych konkurencjach
sprawnościowych. Przez kilka godzin sa
lęwypełniał dziecięcym śmiechem rado
ści.
Wszyscy bez względu na wiek pobijali
rekordy w dmuchaniu gigantycznych, tę
czowych baniek mydlanych. Każdy
uczestnik został obdarowany kolorowy
mi upominkami i balonikami.
Wprawdzie rok szkolny dopiero się roz
począł, ale miło jest pomyśleć, że za kil
ka miesięcy spotkamy się znów, by radośnie jak tego roku zakończyć waka

cje.



Spotkanie z misjonarzem
W niedzielę 29 sierpnia 2010r.
parafię Poręby Dymarskie , na
zaproszenie ks. proboszcza
Grzegorza Siciaka, odwiedził
Ojciec Pacyfik Edward Cza
chor.
Ojciec Pacyfik to nasz krajan – pocho
dzi z Hadykówki. Swoje życie związał
z misjami 39 lat temu, kiedy to wyjechał
do dalekiej Afryki. Obecnie przebywa
w Bukamie w Demokratycznej Republi
ce Konga.

Ojciec Pacyfik w tutejszym ko
ściele odprawił uroczystą Mszę św.,
w której uczestniczyli licznie zgroma
dzeni mieszkańcy. Po jej zakończeniu
odbył się pokaz zdjęć i slajdów połączo
ny z komentarzem Ojca Pacyfika. W ten
sposób poznaliśmy warunki życia na
afrykańskim kontynencie oraz sytuację
polityczną. Obecnie ustały tam wojny,
zrobiło się trochę spokojniej, ale na każ
dym kroku widać ogromną nędzę. Lu
dzie nie mają środków do życia, często
chodzą głodni. Ojciec Pacyfik opowie
dział nam też o swojej pracy duszpaster
skiej i o tym, że wraz z mieszkańcami
wzniósłnowy kościół, wybudowałośro
dek kultu maryjnego, postawił olbrzy
mie krzyże na afrykańskiej ziemi,

a w pobliskich górach wytyczył kalwa
rię. Chciałby dla swoich parafian zrobić
jak najwięcej, lecz brak środków mate
rialnych i finansowych uniemoż
liwia mu realizację zamierzeń.

By wesprzeć finansowo Ojca
Pacyfika członkowie Koła Caritas dzia
łającego w Szkole Podstawowej w Porę
bach Dymarskich wraz z księdzem
proboszczem przekazali ofiarę pienięż
ną i obiecali objąć go patronatem misyj

nym.
Spotkanie zakończyło się wy

konaniem wspólnego zdjęcia upamięt
niającego pobyt naszego krajana
w tutejszej parafii. Pozostanie ono na
długo w naszej pamięci. To wielki za
szczyt dla naszej parafii gościć tak
wspaniałego człowieka. Jesteśmy
wzruszeni i ubogaceni duchowo.
Władysława Stolarz opiekun szkolnego

Koła Caritas

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu promocję Lokalnej Grupy Działania LASOVIA,

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013

Pożegnaliśmy lato
W ostatnią niedzielę lata, przy sło
necznej jeszcze letniej pogodzie,
na stadionie KS Tempo w Cmola
sie, odbyła się impreza pn. ”Poże
gnanie lata 2010.” Impreza
zorganizowana przez Lokalną Gru
pę Działania LASOVIA oraz Sto
warzyszenie Rozwoju Gminy
Cmolas miała charakter pikniku ro
dzinnego. Na uczestników imprezy
czekało wiele atrakcji. Głównym
punktem programu był „Turniej ro
dzin” przeprowadzony w formie
konkursu sprawnościowego. W
konkursie wystąpiły dwie rodziny
z gminy Cmolas oraz jedna rodzi
na z gminy Niwiska – państwo
Urban, KosiorowscyPuk oraz ro

dzina Magdów.
Przeprowadzane ko
lejno konkurencje
wzbudzały wiele
emocji. Był m.in. ta
niec rodziny na ga
zecie, karmienie
rodzica jogurtem
przez dziecko z za
wiązanymi oczyma,
ubijanie piany na
czas, bieg z jajkiem
na łyżce. Po podsu
mowaniu wyników
zwycięską drużyną okazała się ro
dzina Magdów z gminy Niwiska.
Kolejną atrakcją była prezentacja
samochodu strażackiego OSP Cmo
las. Nie zabrakło wielu zabaw oraz

konkursów z nagrodami dla dzieci.
Późnym wieczorem imprezę za
kończyła „dyskoteka dla malu
cha”.



Wybory samorządowe
W dniu 21 listopada 2010r. odbędą się
wybory samorządowe do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz
wybory bezpośrednie wójtów, burmi
strzów, prezydentów. Do Rady Gminy
Cmolas wybierać będziemy 15 radnych
i tak: w Cmolasie – 5, w Trzęsówce – 3,
w Ostrowach Tuszowskich i Porębach
Dymarskich – po 2, w Hadykówce, Ja
godniku,OstrowachBaranowskich–po
1.Wszyscychętnikandydowaniawwy
borach,aniekandydującyzramieniapar
tii politycznej, stowarzyszenia lub
organizacji społecznej winni założyć
własny komitet wyborczy wyborców

zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad
gmin, rad powiatów i sejmików woje
wództw (Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz.
1547zpóźn.zm.) izarejestrowaćgodo2
października 2010r. (sobota) do godz.
1200wsiedzibieDelegaturyKrajowego
Biura Wyborczego w Tarnobrzegu ul. 1
Maja4A/205.Równocześniezezgłosze
niemkomitetumożnazgłosićkandydata
do gminnej komisji wyborczej. Termin
zgłaszania kandydatów upływa z dniem
4 października 2010r. do godz. 1600. In
formacje dotyczące tworzenia komitetu
bądźzgłaszaniakandydatówdogminnej
komisji wyborczej są dostępne na stro
nie internetowej www.pkw.gov.pl nato

miast odpowiednie druki można
odebrać w Urzędzie Gminy w Cmola
sie. Zarejestrowane komitety wyborcze
mogą zgłaszać kandydatów na radnych
do gminnej komisji wyborczej w Cmo
lasie do dnia 22 października 2010r. do
godz. 2400 zaśkandydatów na wójta do
dnia 27 października 2010r. do godz.
2400. Kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy
Cmolas mogą zgłaszać komitety wy
borcze na odpowiednich drukach do
dnia 29 października 2010r. do godz.
1530. M.P.

Ostrowy Tuszowskie12 września 2010 roku zapisze się w pamięci mieszkańców OstrówTuszowskich jako dzieńszczególny. Za sprawąRady Sołeckiej oraz Społecznego Komitetu BudowyKanalizacji w OstrowachTuszowskich zorganizowano wielkie uroczystości. Została bowiemoddana do użytku kanalizacja sanitarna, chodnikoraz wręczono wieńce dożynkowe.Siedem lat od powołania Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji, inwestycja, pomimoszczególnie trudnych warunkówterenowych i atmosferycznych,nabrała realnego kształtu. Do kanalizacji podłączono ponad 95% gospodarstw, co jest zadowalającym wynikiem. Kanalizacjata przyczyni się do poprawy warunków estetycznych i sanitarnych Ostrów Tuszowskich,bowiem ścieki zostaną odprowadzone na Oczyszczalnię Ścieków do Cmolasu. Oddany zostałrównież ciągnący się przez wieśchodnik, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo ruchu nadrodze, szczególnie dzieci idących do szkoły. Obie te inwestycje powstały, w przeważającejczęści, dzięki środkom pomocowym Unii Europejskiej, Urzędu

Marszałkowskiego, budżetuGminy Cmolas oraz wkładu własnego mieszkańców. Inwestycjete poświęcił Ks. Dziekan Ryszard Madej  proboszcz Parafiip.w. Wniebowzięcia NMP wOstrowach Tuszowskich. 12wrzesień b.r. stał się równieżokazją do podziękowań za zaangażowanie w działalność narzecz wsi podczas Wiejskich Dożynek. Uroczystości te swojąobecnością zaszczycił Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł naSejm RP, który otrzymał wieniec dożynkowy wykonanyprzez Panie z Ostrów Tuszowskich, Pan Eugeniusz GalekWójt Gminy Cmolas  otrzymałmisternie wykonany wieniec od

Pań z Toporowa. Wśród gościzaproszonych chlebem dożynkowym uhonorowani zostali:Pan Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Pan Stanisław Sukiennik Przewodniczący RadyGminy Cmolas, Ks. DziekanRyszard Madej  proboszcz Parafii w Ostrowach Tuszowskichoraz Pan Piotr Wałek Prezes firmy PRIMBUD. Po części oficjalnej na parkiecie „PodGrzybkiem”, wszyscy uczestnicy mogli potańczyć przy muzyce zespołu WESTAMM.Życzeniem mieszkańców jest,takich okazji do świętowaniabyło jak najwięcej.



Poręby Dymarskie18 września 2010r. w Porębach Dymarskich przy liczniezgromadzonych mieszkańcach i zaproszonych gościach,ks. proboszcz Grzegorz Siciakpoświęcił nowe parkingi wokół kościoła i odcinek drogiod cmentarza do działek.
Uroczystegoprzecięciawstęgidokona
li m.in.:
Pan Zbigniew Chmielowiec – Poseł

na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Józef Kardyś – Sarosta Powiatu
Kolbuszowskiego,
Pan Tadeusz Kopeć Przewodniczący
Rady Powiatu,
Pan Stefan Wrzask Radny powiatu
kolbuszowskiego,
Pan Eugeniusz Szczebiwilk – Dyrek
tor Zarządu Dróg Powiatowych,
Pan Eugeniusz Galek – Wójt Gminy
Cmolas,
Pan Wiesław Kwaśnik i Pan Henryk
Maciąg – Radni Gminy Cmolas,
Pan Marian Posłuszny – Sekretarz

Gminy Cmolas,
ks.Grzegorz Siciak –
proboszcz Parafii p.w.
ś Stanisława i Wojcie
cha w Porębach Dy
marskich
Pani Halina Mo
krzycka – Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Porębach Dymar
skich,
przedstawiciele Rady
Parafialnej, Rady So
łeckiej i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Porębach Dymar
skich.
Pan Stanisław Dziuba w imieniu
wszystkich mieszkańców gorąco po
dziękował za okazaną troskę i wszelką
pomoc w upiększaniu naszej miejsco
wości. W sposób szczególny dzięko
wał panu Eugeniuszowi Galkowi 
Wójtowi Gminy Cmolas: „To Pańskie
zaangażowanie i czuwanie nad realiza
cją podjętych inicjatyw, we współpra
cy z Radą Gminy, Radą Powiatu,

Starostwem, Urzędem Marszałkow
skim, panem Posłem, doprowadziło
do dzisiejszej uroczystości oddania i
poświęcenia parkingów i nowej dro
gi”. Były też podziękowania dla firmy
SPÓŁKI WODNE i dla firmy DRO
KAM – wykonawców parkingów i
drogi.
Uroczystość zakończyła się poczę
stunkiem w Szkole Podstawowej
w Porębach Dymarskich.

Zimioczana NutaSrebrna Biesiadna Zimioczana Nuta dla ZespołuLudowego Cmolasianieza zajęcie II miejscaw konkursie biesiadnegośpiewu przy ognisku naLasowiackich Zimiokachw Kolbuszowej Górnej.W dniu 26 września 2010 r. podczas tegorocznych Lasowiackich Zimniokóww Kolbuszowej Górnej, ZespółLudowy Cmolasianie wziąłudział w Konkursie Biesiadnego śpiewu przy ognisku. Podczas konkursowego występuZespół zgodnie z regulaminemzaśpiewał trzy piosenki, z których każda miała inny charakter. Były to: tradycyjna polskapiosenka biesiadna, piosenka ludowa charakterystyczna dlamiejscowości oraz piosenka zapożyczona z kultury cygańskiej.Jury w składzie Czesław Drągz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Mirosław Wilkz Miejskiego Domu Kulturyw Kolbuszowej oraz Magdalena

Kriger z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu wybrałoi oceniło zespoły przyznając imnastępujące nagrody i wyróżnienia: Złotą Biesiadną Zimioczaną Nutę otrzymało KołoGospodyń Wiejskich z Weryni,Srebrną Biesiadną ZimioczanąNutę otrzymał Zespół Ludowy,,Cmolesianie” z Cmolasu natomiast Brązowa Nuta przypadła,,Górniakom” z KolbuszowejGórnej. Wyróżnienia otrzymały

KGW z Przedborza, KGWz Kolbuszowej Górnej, chór,,Barwy jesieni” z KolbuszowejGórnej, Zespół „Lasowiaczki”z Baranowa Sandomierskiegooraz Zespół Ludowy ,,Mazurzanie” z Mazurów. Zespół Ludowy „Cmolasianie” zaśpiewałw następującym składzie: Maria Gul, Wanda Chmielowiec,Krystyna Łagoda, JózefaChmielowiec, Karol Ziętek,Władysław Halat, KrzysztofMarszałek.

[Fot. kultura.kolbuszowa.pl ]



KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI DLA WÓJTA GMINYCMOLAS EUGENIUSZAGALKA.Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 14września 2010 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskiodznaczony został Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas.24 września 2010 r. z okazji obchodów 20lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce,podczas uroczystości w PałacuPrezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył orderyi odznaczenie osobom zasłużonym w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz w pracysamorządowej.Za wybitne zasługi w działalnościna rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej oraz w podejmowanejz pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostali:KRZYŻEM KOMANDORSKIMZ GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI1. Pani Hanna GRONKIEWICZWALTZKRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI2. Pan Tadeusz FERENC3. Pan Stanisław HANDZLIK4. Pan Michał KULESZAKRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI5. Pan Tomasz BYSTROŃSKI6. Pan Kazimierz KOTOWSKI7. Pan Marek MIROS8. Pan Kazimierz PAŁASZ9. Pan Adam STRUZIKKRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ODRODZENIA POLSKI10. Pan PawełADAMOWICZ11. Pan Stanisław BODYS

12. Pan Robert CHOMA13. Pan Stanisław CZAJKA14. Pan Wojciech DŁUGOBORSKI15. Pan Zygmunt FRANKIEWICZ16. Pan Adam FUDALI17. Pan Eugeniusz GALEK18. Pan Jan GOLONKA19. Pan Ryszard GROBELNY20. Pan Władysław HUSEJKO21. Pan Krzysztof IWANIUK22. Pan Witold KROCHMAL23. Pan Zbigniew PODRAZAZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI24. Pan Paweł TOMCZAK.
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Inwestycje25 września 2010 roku przyDomu Strażaka w Jagodnikumiało miejsce oddanie doużytku kanalizacji sanitarnej,poświecenie nowego samochodu ratowniczego OSP,a także nowo wybudowanychdróg. Na miejsce przybyli licznie zaproszeni goście orazprzedstawiciele lokalnychwładz.W sobotę 25 września w Jagodnikumiało miejsce uroczyste oddanie doużytku kanalizacji sanitarnej. Budowatej inwestycji zajęła około roku, coprzy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jakie panowały w ciągu tych miesięcy było niewątpliwiesukcesem. Kanalizacja, która będziesłużyć mieszkańcom wsi była wynikiem pracy Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej Wsi Jagodniki Ostrowy Baranowskie, na któregoczele stał jej Przewodniczący RyszardWarzocha.Środki na budowękanalizacji pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego, by jednak można jebyło uzyskaćpotrzebny byłwkład własnym mieszkańców, który wyniósł1500 zł od gospodarstwa domowego.W sobotę mieliśmy okazję równieżuczestniczyćw innym ważnym wydarzeniu, jakim było poświęcenie nowego ratowniczego samochodustrażackiego Ochotniczej Straży PożarnejwJagodniku.Oficjalnegoprzekazania kluczy do nowego Forda transita350, który dla jednostki jest powodemdo dużej radości, dokonał Wójt Eugeniusz Galek. Samochód ratowniczy dlatakich służb jak OSP jest niezmiernieważny. Często te jednostki jako pierwsze przybywają na miejsce tragicznychzdarzeń, a ich działania jak i wyposażenie mająduże znaczenie dla skuteczności przeprowadzonych akcji.ZaproszonynauroczystośćKsiądzproboszcz Stanisław Majda poświęcił po

jazd, by służył społeczeństwuiskuteczniespełniałswąrolę.Jednocześnie dokonał poświecenia dróg, którezostały wybudowane i wyremontowane na terenie Jagodnika. To kolejna inwestycja, która ma duże znaczenie dlapoprawy jakości życia tutejszychmieszkańców. Należy również wspomnieć, że uroczystość, jaka miała miejsce, związana była z podsumowaniemzadań wykonanych we wsi Jagodnikna przestrzeni ostatnich 4 lat. Inwestycje te obejmowały w 2007 roku: remont Domu Strażaka, drogidojazdowej do pół oraz II etap remontuNiepublicznej Szkoły Podstawowejw Jagodniku, przebudowę drogi gminnej przez wieś, przygotowano równieżprojekty: drogi przez wieś i kanalizacjisanitarnej. Łączna kwota wykonanychzadań opiewała na 410 872,00 zł.Wkolejnymroku–2008wykonanoremont dróg wiejskich, dzięki wsparciuUrzędu Marszałkowskiego udało sięprzebudować drogę prowadząca przezwieś. Szkoła działająca w Jagodnikuzostała zaadaptowana na potrzeby powstającego w niej przedszkola. Jednocześnie dzięki dofinansowaniuz Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi Administracji, możliwe było odwod

nienie rowu melioracyjnego JagodnikCmolas. Ogólny koszt tych zadańwyniósł: 555 643,00 zł. Rok 2009 okazałsię najbardziej owocny w realizowaneinwestycje. Przebudowana zostaładroga powiatowa na odcinku Toporów– Ostrowy Tuszowskie – Jagodnik –Cmolas – Mechowiec, rozpoczęto także budowę kanalizacji sanitarnej. Obiete inwestycje były wspierane finansowo z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego. Wśród realizowanych zadań znalazła się przebudowadrogi gminnej Jagodnik – Kapłonka –Cmolas, oraz budowa parkingu, wjazdu i bramy przy Domu Strażaka. Natomiast przy Niepublicznej SzkolePodstawowej i Przedszkolu, ku uciesze dzieci i rodziców powstał plac zabaw oraz parking. Część podjętychw ubiegłym roku działań zakończonoz sukcesem w roku bieżącym.Jagodnik jest najmniejszą pod względem zamieszkania miejscowościągminy, dlatego na pochwałę zasługujefakt, że działania na tym terenie sąwspierane przez władze lokalne, a podejmowane we wsi inicjatywy są realizowane w tak krótkim czasie.

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



WyróżnienieWójt Gminy Cmolas PanEugeniusz Galek, z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego ZygmuntaCholewińskiego, otrzymałSrebrną Odznakę Honorową Podkarpackiego Stowarzyszenia SamorządówTerytorialnych.
W dniu 23 września 2010 r. Odzna
ka Honorowa Podkarpackiego Sto
warzyszenia Samorządów
Terytorialnych, jako wyróżnienie
i podziękowanie za zasługi dla sa
morządu terytorialnego na pozio
mie lokalnym i regionalnym,
została wręczona Eugeniuszowi
Galkowi  Sekretarzowi Zarządu
PSST, Wójtowi Gminy Cmolas.
Eugeniusz Galek funkcję Wójta
Gminy Cmolas pełni nieprzerwa
nie od 1990 roku. W kadencji 1990
– 1994 Eugeniusz Galek wchodził
w skład konwentu wójtów, burmi

strzów i prezy
dentów
województwa
rzeszowskiego.
W roku 2004
uzyskał tytuł
Najlepszego
Wójta Woje
wództwa Pod
karpackiego,
natomiast
w roku 2009
otrzymał tytuł
Najpopular
niejszego Wójta Społeczności Pod
karpackiej. Kierując
Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy
Cmolas dwukrotnie zdobył presti
żową nagrodę główną „Pro Publi
co Bono”. We wrześniu b.r.
Eugeniusz Galek zostałuhonorowa
ny również Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
W okresie pełnienia funkcji wójta
Eugeniusz Galek dołożył wszel
kich starań, by Gmina Cmolas zna

lazła się w czołówce gmin
województwa podkarpackiego.
W roku 2005 Gmina Cmolas
otrzymała tytuł Najlepszej Gminy
w Polsce w dziedzinie pozyskiwa
nia funduszy Unii Europejskiej,
jednocześnie była laureatem kon
kursu „Najlepsza Gmina Wiejska”.
W roku 2010 Gmina Cmolas zdo
była cztery wyróżnienia Iszej
edycji konkursu „Laur Gospodar
ności”.

Piknik Rodzinny
Wniedzielne,słonecznepopo
łudnie,1 sierpnia 2010 roku
w Ostrowach Tuszowskich
Stowarzyszenie OSTROWY
zorganizowałoPiknikRodzin
ny.
Na placu obok Szkoły Podstawowej,
„Pod Grzybkiem”, zaczęły gromadzić
się licznie całe rodziny i to nie tylko
z Ostrów Tuszowskich. W tym wła
śnie miejscu Stowarzyszenie OSTRO
WY zorganizowało już po raz drugi
Piknik Rodzinny. Zjeżdżalnie, trampo
liny dla najmłodszych, loteria fantowa,
popcorn, napoje, lody dla nieco star
szych, a także gry i zabawy dla wszyst
kich, łącznie z rodzicami. Całość
imprezy poprowadził wodzirej, który
potrafił zachęcić do zabawy wszyst
kich przybyłych na tą imprezę. Dla bio
rących udział w konkursach były
nagrody i upominki. Wszystko to za
sprawą sponsorów i darczyńców, któ
rzyopróczOrganizatorów,czyliStowa
rzyszenia OSTROWY przyczynili się
dozorganizowaniategorocznegoPikni
ku. Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie zorganizował występ ze

społu tańca Bollywood z Rzeszowa,
Pan Wacław Gładysek i Wojciech Ja
wor byli sponsorami nagród w loterii
fantowej,któracieszyłasięwielkimpo
wodzeniem. Nie było przegranych,
każdy los wygrywał. Główna nagroda,
czyli rower górski, w tym roku poje
chał do Trzęsówki, a jego właścicielką
stała sięAnia. Po zabawach dla dzieci,
przyszedł czas na zabawę taneczną

przy muzyce zespołu WESTAMM.
Piknik stał się okazją do integracji
społeczności naszej Gminy ale przede
wszystkim dostarczył uczestnikom
wielu wrażeń i uciechy w ten waka
cyjny czas. Warto było to wszystko
zorganizować, aby móc zobaczyć
uśmiech i zadowolenie dzieci, które
nie miały możliwości wyjazdu na wa
kacyjny wypoczynek.Tekst i foto: Jarosław Rzeszutek



„ORŁY GÓRSKIEGO” w OstrowachBaranowskich
„Jak się bawić, to się bawić, spodnie
przepić, frak zostawić”. W niedzielę
5 września 2010 r. została oddana do
użytku zadaszona podłoga taneczna
obok Wiejskiego Centrum Kultury
w Ostrowach Baranowskich.
Oficjalnego otwarcia wraz z przecię
ciem wstęgi dokonał Wójt Gminy
Cmolas – Eugeniusz Galek, Przewod
niczący Rady Gminy Cmolas – Stani
sław Sukiennik, Prezes
Stowarzyszenia Kobiet BONITAS 
Bożena Mielczarek oraz Prezes Klu
bu Sportowego „Ostrovia”  Julian
Mikoś. Obecny na otwarciu Ks. pro
boszcz Stanisław Majda dokonał po
święcenia mającej służyć
mieszkańcom inwestycji. W uroczy
stości wzięło udział liczne grono go
ści zaproszonych oraz mieszkańców
gminy Cmolas. Atrakcją tego nie
dzielnego popołudnia niewątpliwie
był mecz piłkarski pomiędzy drużyną
„Orłów Górskiego” a drużyną Old
Boys „Ostrovia” Ostrowy Baranow
skie. Wizyta wielkich sław polskiego
futbolu z lat 70,80 i 90 sprawiła praw
dziwą radość wszystkim miłośnikom
piłki nożnej. Licznie zebrani kibice
mieli okazję powspominać czasy jej
wielkiej świetności, a mecz, jaki się
rozegrał dostarczył widzom sporo
emocji. Przez cały czas jego trwania
toczyła się wyrównana walka pomię
dzy obiema drużynami. Starcie zakoń
czyło się wynikiem 4:3 dla drużyny
„Orłów”, jednak bramka decydująca
o zwycięstwie padła w ostatniej minu
cie spotkania. Drużynę gospodarzy
gościnnie wspierał Marszałek Woje
wództwa Podkarpackiego  Zygmunt

Cholewiński, zagorzały kibic, który
przypieczętował swój występ strzele
niem bramki. W drużynie „Orłów”
można było podziwiać kunszt piłkar
ski byłych mistrzów i wicemistrzów
olimpijskich z 1972 i 1982 r., srebr
nych medalistów z Mistrzostw Świa
ta 1974 i 1982r., wielokrotnych
reprezentantów Polski w latach 70
tych i 80tych: Jana Domarskiego,
Zygmunta Kalinowskiego, Mirosła
wa Bulzackiego, Lesława Ćmikiewi
cza, Dariusza Dźwigały, Jerzego
Kraski, Jana Furtoka, Zdzisława Kap
ki, Włodzimierza Ciołka, Dariusza
Gęsiora, Ryszarda Milewskiego, Wal
demara Krygera, Marka Kusto, Igora
Gołaszewskiego, Kazimierza Kmieci
ka, Andrzeja Vojgta oraz gościa spe
cjalnego Jana Krzysztofa Bieleckiego
 byłego Premiera RP. Po zakończo
nym spotkaniu fani piłki nożnej mieli
możliwość, zrobienia sobie pamiątko
wego zdjęcia z „Orłami” oraz otrzy

mania autografów. Nie zabrakło
również innych atrakcji, ponieważ,
mimo iż impreza miała charakter
sportowy połączona była z festynem
rodzinnym. Na deskach nowo odda
nej podłogi zaprezentował się zespół
taneczny Feniks z Samorządowego
Centrum Kultury w Mielcu, a do bia
łego rana miłośnikom tańca towarzy
szył zespół muzyczny „Klezmer”.
Pomimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych, liczna publiczność
doceniła starania organizatorów, któ
rymi byli: Stowarzyszenie Kobiet
„BONITAS” działające w Ostrowach
Baranowskich oraz Klub Sportowy
„Ostrovia” Ostrowy Baranowskie.
To dzięki ich inicjatywie oraz wpar
ciu Wójta Eugeniusz Galka, a także
dzięki środkom finansowych pozy
skanym ze składek członkowskich
i wpływów od prywatnych sponso
rów mieszkańcy mogą korzystać
z nowo powstałego obiektu.



Projekty
Politycy szumnie ogłosili koniec kry
zysu, ale problemy na rynku pracy jak
były, tak są nadal. Znalezienie zatrud
nienie zgodnego z kwalifikacjami nie
jest łatwe, bo to rynek pracy określa
na jakie zawody jest zapotrzebowanie
i stąd potrzeba ciągłego podnoszenia
kwalifikacji oraz konieczność prze
kwalifikowywania się. Stowarzysze
nie Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL” wychodzi na
przeciw tym potrzebom realizując pro
jekty finansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego adresowany
do osób zarówno pracujących jak
i bezrobotnych.
Obecnie Stowarzyszenie „NIL” jest
w trakcie realizacji dwóch projektów
adresowane do osób bezrobotnych,
w ramach których 100 osób z terenu
powiatu kolbuszowskiego bierze
udział w różnych kursach zawodo
wych oraz stażach. W ramach tych
projektów osoby bezrobotne do 34 ro
ku życia do końca września mogą zgła
szać na kursy Księgowość małych
firm z modułem pisania i rozliczania
wniosków unijnych oraz operator obra
biarek sterowanych numerycznie
CNC. Jednocześnie rozpoczynamy re

alizację kolejnego projektu, który rów
nież skierowany jest do osób
bezrobotnych. Aby wziąć udziałw kur
sach organizowanych w ramach pro
jektu „POSTAW NA SIEBIE –
aktywizacja społecznozawodowa
osób pozostających bez zatrudnienia

z terenu powiatu kolbuszowskiego”
trzeba być osobą bezrobotną w wieku
do 34 lat i mieszkać na terenie powia
tu kolbuszowskiego. Nabór będzie pro
wadzony w grudniu 2010 i styczniu
2011 r., a osoby, które zostaną zakwali
fikowane wezmą udział w kursach:
Operator sprzętu komputerowego
z modułem ECDL i językiem angiel
skim, Przedstawiciel handlowy z pra
wem jazdy kat. B, Operator
koparkoładowarki, Fryzjerka z ele
mentami wizażu, Kosmetyczka z ele
mentami makijażu i stylizacji

paznokci,Operatorobrabia
rek sterowanych numerycz
nie CNC, oraz świadczone
będzie poradnictwo zawo
dowe oraz doradztwo w za
kresie rozpoczynania
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Równie ważne jak zdoby
wanie nowych kwalifikacji
jest ich podnoszenie, dlate
go w ramach realizowane
go projektu adresowanego
do osób zatrudnionych na

umowę o pracę, umowę zlecenie lub
umowę o dzieło nadal rekrutujemy
uczestników na kursy Operator sprzę
tu komputerowego z modułem ECDL
oraz kurs nauki tworzenia rysunków
technicznych i procesu wytwarzania

produktu przy wykorzystaniu progra
mów EdgeCAM czyli Operator
CAD/CAM, które odbędą się
w styczniu 2011 roku.
Edukacja to nie tylko kursy, ale rów
nież podnoszenie świadomości społe
czeństwa min. w zakresie
świadomości prawnej stąd pomysł na
projekt „Przeciwdziałanie wyklucze
niu społecznemu na terenie powiatu
kolbuszowskiego poprzez zapewnie
nie bezpłatnego poradnictwa prawne
go i obywatelskiego dla grup
defaworyzowanych”, którego adresa
tami są mieszkańcy powiatu kolbu
szowskiego, których sytuacja bytowa
i społeczna wymaga poszukiwania
pomocy prawnej. W związku z tym
począwszy od listopada 2010 roku raz
w tygodniu w siedzibie Stowarzysze
nia „NIL” w Kolbuszowej oraz raz na
dwa tygodnie we wszystkich gminach
powiatu kolbuszowskiego w godzi
nach popołudniowych dyżurować bę
dzie ekspert udzielający porad
prawnych i obywatelskich.
Szczegółowe informacje można uzy
skać w biurze Stowarzyszenia „NIL”
przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszo
wej od poniedziałku do piątku w go
dzinach 7:3015:30 lub pod numerem
telefonu 17 22 71 448.




