
Cmolas
Złote Gody
W dniu 30 maja 2012r. w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie od
była sięuroczystość jubileuszowa z okazji
50lecia pożycia związku małżeńskiego.
W tym dniu swój jubileusz świętowało
10 par z terenu Gminy Cmolas:
1. Maria i Stefan Fryc  Cmolas
2. Helena i Stanisław Gul  Cmolas
3. Janina iTeofil Białek Jagodnik
4. Irena iTadeusz Piechota  Jagodnik
5. Janina i Jan Magda Trzęsówka
6. Zofia i Józef Bogacz Trzęsówka
7. Cecylia i Stefan Guźda  OstrowyTu
szowskie
8. Bronisława i Józef Kosiorowscy 
OstrowyTuszowskie
9. Irena i Julian Sałdyka  Ostrowy Ba

ranowskie
10. Maria i Stanisław Serafin  Poręby
Dymarskie
Wśród zaproszonych gości byli: Poseł
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,
władze samorządowe UG w osobach:
Eugeniusz GalekWójt Gminy Cmolas,
MarianPosłusznySekretarzGminyCmo
las,Aneta Fryc Zca Kierownika Urzę
du Stanu Cywilnego w Cmolasie,
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kul
tury w Cmolasie Pani Edyta KusMo
krzycka oraz sołtysi miejscowości, w
których mieszkali jubilaci.
Uroczystość jako gospodarz poprowa
dziłWójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz
Galek, który przywitał szanownych Ju
bilatów oraz wszystkich gości zgroma
dzonych na sali. Złożył serdeczne

gratulacje oraz życzenia wszelkiej po
myślności.Wyraził swój podziw stwier
dzając, że fakt zgodnego życia w
radościach oraz trudach codzienności, a
także lojalność i miłośćwe wzajemnym
wspieraniu się, dzielne pokonywanie tru
dów dnia codziennego, często przeciw
ności losu, budzi uznanie i szacunek.
Życzył także zdrowia i pogody ducha na
kolejne lata życia. Po uroczystym wrę
czeniu Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie i złożeniu życzeńwzniesio
no toast za zdrowie jubilatów, a Wójt
Gminy zaprosiłdo wspólnego biesiado
wania przy stołach. O miłą atmosferę za
dbał zespół Raniżowianie, który
przygrywał szanownym gościom.

A. Fryc
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CMOLASWIERZAWICELudowe Obrzędy i ZwyczajeW dniach 2122 kwietnia 2012 r.w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbył się XXIV WojewódzkiKonkurs „Ludowe Obrzędy iZwyczaje”, zorganizowany przezWojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Kulturyw Leżajsku i Polskie Radio „Rzeszów”. Na scenie Ośrodka Kultury w Wierzawicach wystąpiło 20zespołów obrzędowych z całegoPodkarpacia prezentując obrzędy izwyczaje rodzinne, związane z cyklem prac na roli oraz nawiązujące do tradycji różnych świątreligijnych. Wśród licznych prezentacji nie zabrakło Zespołu Ludowego Cmlasianie, któryzaprezentował widowiskopt.”Śniadanie wielkanocne”. W

znakomitym widowisku, Zespółpokazał wiele ciekawych zwyczajów i wierzeń, związanych z tradycją obchodzonych przezmieszkańców naszego regionu,świąt. Jury w składzie: dr. Sylwe

ster Łysiak, Jolanta Dragan, Danuta Pado, Agnieszka Łokaj iCzesław Drąg postanowili uhonorować Nasz Zespół WyróżnieniemI stopnia.

CMOLASFestyn rodzinny w Cmolasie
20 maja na Placu Sanktuaryjnym
w Cmolasie odbył się XIV Festyn
Rodzinny zorganizowany przez pa
rafialny oddział Akcji Katolickiej
w Cmolasie. Co roku na Festyn
przybywają nie tylko sami miesz
kańcy wsi, ale również sąsiednich
miejscowości. Festyn rodzinny wy
pełniają liczne atrakcje, wśród któ

rych nie brakowało wesołego
miasteczka i małej gastronomii.
Najmłodsi wzięli udział w zawo
dach sportowych. Tradycyjnie zo
stała przygotowana loteria
fantowa, a najcenniejszą wygraną
był rower górski. Tegoroczny Fe
styn Rodzinny był związany z ob
chodami Jubileuszu 550lecia
Parafii Cmolas. Z tej okazji moż
na było wysłuchać ciekawych
wspomnień mieszkańców i ich

opowieści związanych z życiem
parafii. Oprócz historii nie zabra
kło dobrej muzyki. Na scenie wy
stąpiły: Agnieszka Reguła,
Monika Posłuszny, Katarzyna
Jóźwik, Katarzyna. Zwieńcze
niem niedzielnego wieczoru był
koncert Zespołu Tercet Egzotycz
ny. Festyn zakończył się pokazem
sztucznych ogni.

2 w 1  AKTYWNOŚĆ I WYPOCZYNEK
czyli wakacyjne zaproszenie dla uczniów szkół z terenu Gminy CmolasOśrodek Wypoczynku i Rekreacji uprzejmie informuje, iż w okresie wakacjiletnich, tj.

od dnia 2 lipca do dnia 31 sierpnia 2012 r. uczniowie szkół podstawowych igimnazjalnych z terenu Gminy Cmolas, mogą bezpłatnie korzystać z usług krytejpływalni.
Szczegółowy harmonogram bezpłatnych wejść na krytą pływalnię (w podziale nadni i godziny wejść dla danej szkoły) zostanie ogłoszony przez Dyrektorówposzczególnych szkół przed zakończeniem roku szkolnego. Warunkiem wstępuna pływalnię, jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczeniawydanego przez szkołę w przypadku, kiedy uczeń nie posiada legitymacji.Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania walnego czasu.



OSTROWY TUSZOWSKIEMadonna z PuszczyW dniu 14 kwietnia 2012 roku wParafii pw. Wniebowzięcia NMPw Ostrowach Tuszowskich odbyłasię konferencja naukowa w nawiązaniu do koronacji, słynącego łaskami wizerunku Madonny zPuszczy, Patronki Leśników, PaniZiemi Kolbuszowskiej. Gościesympozjum po Mszy św. pontyfikalnej w kościele parafialnym,zgromadzili się w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich, gdzie wysłuchaliwykładów, których tematami przewodnimi były: „Las w kulturze ludowej”, „Z dziejów parafii” oraz„Sanktuarium”. Zgromadzone i zaprezentowane materiały naukoweprzedstawili: dr Edward Gigilewicz z KUL „Drzewo i las w symbolice maryjnej”, dr EdwardMarszałek z Regionalnej DyrekcjiLasów Państwowych w Krośnie„Leśne kapliczki w Puszczy Sandomierskiej, jako znaki wiary”,

mgr Katarzyna Geryn z KUL orazks. Dr Sławomir Zych z KUL„Wieś i parafia na przestrzeni wieków”, dr Robert Sawa z KUL„Akt lokacyjny wsi Sławógry”,mgr Wojciech Mroczka z Regionalnego Towarzystwa Kultury im.J. M. Goslara w Kolbuszowej„Społeczeństwo parafii OstrowyTuszowskie w świetle akt metrykalnych z lat 1670 1772”, mgrKrzysztof Haptaś z Muzeum Regionalnego w Mielcu „Proboszczowie parafii w OstrowachTuszowskich doby zaborów i IIRzeczypospolitej (1772 1939)”,dr Robert Zapart z UR, „Związkiks. Dominika Litwińskiego (18981977) z Polskim Państwem Podziemnym”, prof. dr hab. Jan Marian Włodek z PAN „Jan ZdzisławWłodek (1885 1940), kolator parafii Ostrowy Tuszowskie”, mgrMarian Piórek z Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M.Goslara w Kolbuszowej, „Wybraneaspekty z działalności konspiracyjnej Wojciecha Lisa (1913 1948)”,dr Elżbieta Matyszewska z KUL„Wizerunek Madonny z Puszczy,jako przykład recepcji na ziemiachpolskich typu ikonograficznegoMB Śnieżnej”, drBartosz Walicki zMiejskiej i i Gminnej Biblioteki Publicznej wSokołowie Młp.

„Dzieje kultu Madonny z Puszczy”, mgr inż. Maria Zuch z Nadleśnictwa Mielec „Pielgrzymkileśników do sanktuarium wOstrowach Tuszowskich”, ks. drWaldemar Pałęcki MSF z KUL„Tytuły i metafory maryjne w liturgii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny po soborzetrydenckim”, ks. dr ZbigniewKrzyszowski z KUL „Eklezjalnywymiar koronacji wizerunkówmaryjnych”. Patronat honorowyobjęli J. E. Ks. Bp KazimierzGórny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, J. E. Ks. Bp. EdwardJaniak Krajowy Duszpasterz Leśników, Adam Wasiak DyrektorGeneralny Lasów Państwowych,Władysław Ortyl Senator RP, Zbigniew Chmielowiec Poseł RP, Józef Kardyś StarostaKolbuszowski, Andrzej Chrabąszcz Starosta Mielecki, Eugeniusz Galek Wójt Gminy Cmolas.www.parafiaostrowytuszowskie.pl
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CMOLASIESerdeczne podziękowaniei wyrazy wdzięcznościdlaSPONSORÓWPANA JULIANA SERAFINA , JANA KUBIKAWITOLDA WOJDYŁO, STEFANA WRZASKAza pomoc finansową i ufundowanie słodyczy dla dzieci na spotkanie z okazjiDnia Dziecka , które odbyło się w dniu 31.05.2012r.Dyrektor GBP w CmolasieDanuta Zuba



OSTROWY BARANOWSKIEDZIEŃ MATKI I DZIEŃOJCAMatki dają naszemu duchowi ciepło, a ojcowieświatło /Jean Paul Sartre/
Gdyby zapytać kogokolwiek o naj
ważniejszą osobęw jego życiu, pra
wie każdy odpowiedziałby, że jest
nią jego matka. Postać matki koja
rzy się z beztroskim dzieciństwem,
jest symbolem miłości, bezpieczeń
stwa i rodzinnego domu. W każdej
rodzinie rolę szczególną pełni mat
ka, lecz rola ojca jest nie mniej waż
na. Oboje rodzice kształtują
osobowość dziecka, jego postawę
wobec świata i innych ludzi. Oboje
zasługują na uznanie i szacunek za
trud wychowania swoich pociech ,
za poświęcenia i wyrzeczenia. To dla
nich właśnie , dla wszystkich mam i
ojców w Ostrowach Baranowskich,
członkinie KGW przygotowały uro
czystą akademię .
Dwie matki mieszkanki Ostrów Ba
ranowskich; Pani Maria Kraczkow
ska i Pani Stanisława Chmielewska
, uhonorowane zostały ORDEREM
SERCA  MATKI WSI , przyzna
nym przez Radę Krajową Kół Go
spodyń Wiejskich i Prezesa
Krajowego Rolników, Kółek i Orga
nizacji Rolniczych
w Warszawie.
Order Serca  Matki Wsi jest wyra
zem uznania za matczyny trud wło
żony w wychowanie młodego
pokolenia, za kształtowanie w ro

dzinnym domu i środowisku huma
nistycznych postaw moralnych, za
niestrudzoną pracęw przeobrażaniu
życia wsi i rodziny wiejskiej, a tak
że za aktywność społeczną i kultu
ralną w środowisku wiejskim. "Choć
kobiety wiejskie są zapracowane,
jeszcze czas znajdują na wspólne
działanie", śpiewały Lesianki.
Odznaczenia wyróżnionych matek,
dokonał Pan Jan Skowroński  Prze
wodniczący Rady Wojewódzkiego
Związku Rolników Kółek i Organi
zacji Rolniczych w Rzeszowie , Wójt
Gminy Cmolas  Pan Eugeniusz Ga
lek oraz Radny Gminy Pan Marian
Zieliński.
W części artystycznej dedykowanej

wszystkim przybyłym na spotkanie
matkom i ojcom wystąpił zespół śpie
waczy KGW z Siedlanki, zespół
KGW " Prymule" z Mechowca, a
także zespółKGW "Lesianki".
Wiersze dla mam i tatusiów recyto
wały dzieci i młodzież. Po części ar
tystycznej , organizatorki zaprosiły
wszystkich przybyłych gości na po
częstunek . Wspaniałym tortem czę
stowały także koleżanki z Siedlanki.
27 maja br. świetlica WCK w Ostro
wach Baranowskich rozbrzmiewa
ła śpiewem i muzyką. W miłej i
sympatycznej atmosferze świętowa
no Dzień Matki i Ojca w Ostrowach
Baranowskich.

Autor ; SA Rożniał

CMOLASDYNÓWPogórzańska Nuta 2012W ramach Ogólnopolskiego FestiwaluKapel iŚpiewaków Ludowych w Kazimierzu nadWisłą, na scenie OśrodkaTurystycznego „Błękitny San”, w niedzielę20 maja 2012 r. odbył sięPrzegląd Kapel, Instrumentalistów iŚpiewaków Ludowych „Pogórzańska Nuta". Przeglądorganizowany przez Miejski OśrodekKultury w Dynowie,Wojewódzki DomKultury w Rzeszowie i Starostwo Po

wiatowe w Rzeszowie ma na celu popularyzacjęoraz dokumentację tradycji,autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzację i ożywienie tych tradycji wspołeczeństwie. Uczestnicy mogli zaprezentować sięw trzech kategoriach, kapele ludowe, instrumentaliści – soliścioraz zespoły śpiewacze. Nie zabrakłotam równieżZespołu Ludowego Cmolasianie, który w kategorii zespołów śpiewaczych zajął trzecie miejsce.Gratulujemy! fot. WDK Rzeszów



TRZĘSÓWKAVI Festyn RodzinnyWspaniała zabawa czekała wszystkich uczestników Festynu Rodzinnego w Trzęsówce. W niedzielę 3czerwca b.r. imprezę rozpocząłprogram artystyczny przygotowanyprzez Zespół Szkół w Trzęsówce,podczas którego zaprezentowanoliczne talenty muzyczne, wokalne itaneczne uczniów tej szkoły.Festyn stał się także okazją do uroczystego przekazania samochodustrażackiego, którego dokonali: Poseł na Sejm RPZbigniew Chmielowiec Prezes WFOŚiGW JanTomaka oraz WójtGminy Cmolas Eugeniusz Galek. Ceremonii poświęcenianowego samochodudokonał ProboszczParafii p.w. św. Annyw Trzęsówce ks. Stanisław Majda. Uroczystości tejtowarzyszyły dźwięki Orkiestry DętejStanisława Wrony.W dalszej częściprogramu wystąpiły Zespoły Taneczne z SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasie.Dwie grupy tańca towarzyskiegooraz trzy grupy tańca nowoczesnego zaprezentowały układy taneczne, za co otrzymały gromkie

brawa publiczności. Na scenie zadebiutowała Grupa Starszych Nastolatków z Trzęsówki, którapośródlicznych,piękniewyśpiewanych utworów jeden zadedykowa

ła Sołtysowi WsiRyszardowi Sukiennikowi,od lat zaangażowanemu wtworzenie tej imprezy. Licznych widzów przyciągnęłypopisy taneczne Szkoły Tańca Towarzyskiego z Mielca.W tym dniu można było takżepodziwiać talent muzycznyAnny Chmielowiec i MaciejaGacka, którzy wystąpili wewspólnym recitalu.Pokaz sztucznych ogni dopełnił atrakcji przygotowanych naten dzień, a przy dźwiękachmuzyki Zespołu „CARMEN”wszyscy mogli bawić się jeszczedo północy.

CmolasDzień Dziecka w Bibliotece
W dniu 31.05.2012 odbyło się spo
tkanie pt.”Uśmiech dziecka ”z oka
zji Międzynarodowego Dnia
Dziecka . Na spotkanie przybyły
dzieci z klas „0”a,b,c oraz klasy II
ze Szkoły Podstawowej im. J. Cze
kanowskiego w Cmolasie.
Na początku spotkania dzieci wy
słuchały bajkę pt. „ Jak skrzat Ja
gódka zakładał bibliotekę”, którą
przeczytał im Wójt Eugeniusz Ga
lek. Następnie obejrzały część arty
styczną o zdrowym odżywianiu w
wykonaniu uczniów Szkoły Podsta

wowej im. J. Czekanowskiego w
Cmolasie pod kierunkiem pani Bar
bary Płaza. Z okazji Dnia Dziecka
przybył również Smok Novuś z
Hurtowni Książek Nova z Rzeszo
wa, który wręczył dzieciom ksią
żeczki pt. „Bajka o Smoku
Novusiu. Ze Smokiem Novusiem
wszystkie dzieci przywitały się, ba
wiły się w kółeczku, tańczyły, śpie
wały i recytowały wierszyki. Na
zakończenie otrzymały upominki
książkowe i słodycze ufundowane
przez sponsorów Pana Jana Kubi
ka, Juliana Serafina, Witolda Woj
dyło, Stefana Wrzask. W imieniu
dzieci i organizatora spotkania pra

gniemy serdecznie podziękować
wszystkim sponsorom za ich życz
liwość i hojność. Największym
wyrazem wdzięczności i podzięko
wania były uśmiechnięte i zado
wolone buzie dzieci .



CMOLASHUTA KOMOROWSKAWystawa prac KazimieryZagroby
Uroczystego otwarcia wystawy prac
autorstwa Pani Kazimiery Zagroby
dokonano 27 maja 2012 r. w Muzeum
Kardynała Adama Kozłowieckiego
w Hucie Komorowskiej. Wystawa
zgromadziła licznych miłośników
sztuki. Oficjalnego otwarcia wystawy
dokonałi: Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek, ks.Marek Flis
Rzecznik Prasowy Muzeum
Kardynała Kozłowieckiego, Kustosz
Muzeum Katarzyna Cesarz oraz
Dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie Edyta Kus
Mokrzycka.
Pani Kazimiera Zagroba od dwóch lat
na emeryturze, Członkini Grupy
plastycznej ,,ARTPASSSION”
działającej od ponad czterech lat w
Samorządowym Ośrodku Kultury w
Cmolasie. Grupa rozwija swoje
zdolności pod kierunkiem Pani
Renaty Krakowskiej plastyka i
animatora kultury. Dotychczas
wystawiała swoje prace na
wystawach grupowych i
inywidualnych w Galerii „SOK’ora”
Samorządowego Ośrodka Kultury w
Cmolasie oraz w Gminnym Domu
Kultury w Głogowie Młp. Pasja i
radość Pani Kazimiery oraz potrzeba

zmierzenia się z postawionymi sobie
zadaniami pozwala jej się wciąż
rozwijać artystycznie. Jak sama
mówi, malarstwo jest dla niej
,,balsamem” po lata ciężkiej pracy. Z
upływem czasu i tworzenia coraz to
nowych prac, jej pokój stał się
pracownią artystyczną, magazynem
obrazów, wazonów, luster, na których
maluje.
Na przełomie maja i czerwca b.r. ma
okazję po raz pierwszy wystawić
swoje prace w Galerii Muzeum
Kardynała Adama Kozłowieckiego
Sj w Hucie Komorowskiej.
Wystawa przedstawia prace
namalowane w latach 20102012.

Obrazy są efektem turystycznych
wycieczek i pielgrzymek, w których
uczestniczyła. Pani Kazimiera
zwiedziła Litwę, Ukrainę, Ziemię
Świętą, Chorwację, Kamieniec i
wiele innych, ciekawych miejsc.
Na wystawie eksponowana jest kopia
obrazu Przemienienia Pańskiego z
Cmolasu, obrazy Matki Bożej, portret
Jana Pawła II i.in. Pokora i
wrażliwość na sakrum, od wieków
była i jest drogą, malarzy. Sztuka
kopiowania od wieków była
wyzwaniem dla nich. Pani Kazia
doskonale sobie radzi

Ostrowy TuszowskieTydzień Bibliotek pt „Biblioteka ciągle w grze!” wFilii Ostrowy TuszowskieW dniu 8 maja odbyło się otwarcie wystawy rzeźb p. KazimierzaFranuszkiewicza , artysty samouka. Na tą uroczystość przybyliuczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich.Wystawę można oglądać do 8czerwca 2012r.22. 05 .2012r odbyło się spotkaniez młodymi czytelnikami klasa 0połączone z głośnym czytaniem wramach ,cotygodniowej akcji „Bibliotekarz czyta dzieciom”. Na zakończenie spotkania dzieci

podczas zajęćplastycznychwykonałyprace pt.”Moja ulubionabajka”, którezostały zaprezentowane nawystawie.25. 05.2012rz okazji DniaBibliotek i Bibliotekarzaodbyło siękolejne spotkanie KlubuPrzyjaciół Książki dla czytelników dorosłych (działającego od
15 marca 2012 roku).W ramachspotkania odbyła się dyskusja pt:„Czy warto czytać książki”.



CMOLAS„Nasze dzieci bezpieczne wInternecie”to projekt na rzecz promocji bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, który StowarzyszenieRozwoju Gminy Cmolas realizujeod 1 kwietnia 2012r. do 30 czerwca 2012r. wspólnie ze Szkołą Podstawową im. prof. JanaCzekanowskiego w Cmolasie, Publicznym Gimnazjum im ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie orazZespołem Szkół w Trzęsówce. Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w

ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.Całkowity koszt projektu to 13 390zł, wkład własny Stowarzyszenie wrealizacje projektu 1 699 zł. W ramach projektu w trzech szkołachna terenie Gminy Cmolas prowadzone są bezpłatne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania zInternetu dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Dzieci z poszczególnychszkół przygotowują gazetkę ścienną oraz plakaty promujące bezpieczny dostęp do zasobówInternetowych. Najciekawsze prace wezmą udział w konkursie, a naj lepszy plakat będzie promowałDzień Bezpiecznego Internetu 2013w Gminie Cmolas. Rozstrzygnieciekonkursu nastąpiło 6 czerwca2012r. na happeningu zorganizowanym w Hali WidowiskowoSportowej w Cmolasie. Prace konkursowebędzie można oglądać na wystawiezorganizowanej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie w czerwcu 2012 r.

CMOLASFinałWojewódzkich IgrzyskMłodzieży Szkolnej w PiłceRęcznej DziewczątW dniu 08.05.2012 (wtorek) w HaliSportowej Ośrodka Wypoczynku iRekreacji w Cmolasie odbył sięFinałWojewódzkich Igrzysk MłodzieżySzkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt.Turniej był zwieńczeniem kilkumiesięcznych zmagań, dzięki którym wyłoniono cztery najlepsze zespoły naPodkarpaciu. W finale zagrały drużyny dziewcząt z SPw Dzikowcu, SPwBesku, SPw Przemyślu oraz SPw Nisku. Mecze zostały rozegrane po 2 x12 minut każdy mecz  systemem każdy z każdym. Po 4 godzinach zmagań, w duchu „fair play” wynikiprzedstawiają się następująco: IV miejsce zdobyła SP w Besku, III miejsce brązowe medale otrzymały zawod

niczki ze SP wPrzemyślu, IImiejsce  srebrne medale, tytułwicemistrzyńzdobyła SP wNisku, I miejsce– złoty medal,tytuł MistrzyńWojewództwaPodkarpackiegolat 2011/2012zdobyła SP wDzikowcu.Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i medale. Organizatorem finału był PodkarpackiWojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie oraz Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie.Podczas tegorocznych zawodów niezabrakło dużych emocji, dopisali rów

nież kibice, którzy przybyli, aby dopingować młodych sportowców.Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy dalszych sukcesów. Miejmy nadzieje, że do tych drużyn w niedalekiejprzyszłości dołączy drużyna z GminyCmolas.



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

tel/fax 17 28 37 295
www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl

OSTROWY TUSZOWSKIEGminny Festiwal Tańca
„Taniec jest najwznioślejszą,
najbardziej wzruszającą, naj
piękniejszą ze wszystkich
sztuk, bo nie jest tylko prostą
interpretacją czy wyobraże
niem życia; jest samym ży
ciem.”  Havelock Ellis
W niedziela 22 kwietnia 2012 rpo raz X na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich odbył się GminnyFestiwal Tańca.Do konkursu zgłosiło się 9 zespołów tanecznych w trzech kategoriach wiekowych szkół gminyCmolas,Tegorocznym zmaganiom przygląda się licznie zgromadzona publiczność oraz jury w składzie:Pani Alicja Skopińska (instruktor

tańca z SCK w Mielcu, Pani Marta Buś instruktor Akademii Tańca„ART. DANCE” z Nowej Dęby,Pani Magdalena Depa instruktortańca z SOK w Cmolasie. Po obejrzeniu wszystkich zespołów jurydokonało oceny, która ze względuna pomysłowość, oryginalnośćukładów oraz różnorodność stylów i form tanecznych była trudna. Komisja konkursowawyłoniła następujących zwycięzców:w kategorii klas 0 – IIII miejsce Zespół „Sunshime" SPOstrowy Tuszowskie,II miejsce Zespół „Nowocześniczarodzieje” Niepubliczna S.P Jagodnik,III miejsce Zespół „Krasnoludki”SP Ostrowy Baranowskie.w kategorii klas IV  VII miejsce Zespół „The eight dance” SP Hadykówka,

II miejsce Zespół „Lśniące perły”SP Cmolas,III miejsce Zespół „Last Minute”SP Ostrowy Tuszowskie,IV miejsce Zespół „Iskierki” Poręby Dymarskie,V miejsce Zespół „Touch Power”Zespół Szkółw Trzęsówce.w kategorii gimnazjum:I miejsce Zespół "Just Dance"ZSTrzęsówkaZwycięzcy otrzymali puchary inagrody książkowe. Serdeczniegratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów . GminnyFestiwal Tańca okazał się pięknym widowiskiem, dostarczającym cennych doświadczeńnauczycielom – instruktorom, awszystkim widzom miłych wrażeń i bogatych przeżyć artystycznych.

PORĘBY DYMARSKIEVI Gminny Konkurs Gazetek SzkolnychSzkoła Podstawowa w PorębachDymarskich już po raz szósty była organizatorem gminnego Konkursu Gazetek Szkolnych. Swojegazetki zgłosiły cztery szkoły zgminy Cmolas: Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich,Cmolasie i Ostrowach Tuszowskich oraz z Publicznego Gimnazjum w Cmolasie. Komisjaoceniająca w składzie: Przemysław Markocki – Gazeta Codzienna „ Nowiny” oraz JakubAugustyn – redaktor „TwojegoRadia Cmolas”, kierując się oceną zawartości merytorycznej, poprawności językowej orazatrakcyjności dla czytelnika, biorąc pod uwagę pomysłowość ioryginalność gazetki oraz estety

kę wykonaniawyłoniłazwycięzców.
RównorzędnepierwszemiejsceotrzymałaRedakcja gazetki szkolnej„OCEAN” zeSzkoły Podstawowej wCmolasieoraz Redakcja gazetki „JABŁUSZKO” ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich.Drugie miejsce zdobyła Redakcjagazetki „SZKÓŁKA I SPÓŁKA”ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich, zaś trzeciemiejsce zajęła gazetka „IKAR” zPublicznego Gimnazjum w Cmo

lasie. Zwycięskim zespołom redakcyjnym wręczono dyplomy,statuetki oraz nagrody rzeczowepodczas uroczystego rozdania nagród 20 kwietnia 2012 r.



OSTROWY TUSZOWSKIEKoronacja Madonny zPuszczy w Ostrowach TuszowskichUroczystość koronacji łaskamisłynącego obrazu Matki Bożej,Opiekunki ludzi lasu z terenu historycznej Puszczy Sandomierskiej, odbyła się w sobotę 19maja w Ostrowach Tuszowskich.W tym dniu Sanktuarium przyciągnęło licznych wiernych z całegoPodkarpacia, pielgrzymów, leśników i myśliwych. Koncelebrzeprzewodniczył ks. bp KazimierzGórny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, zaś homilię wygłosiłks.bp Edward Janiak, krajowyduszpasterz leśników. Aktu koronacji wizerunku Madonny z Puszczy dokonał ks.bp Górny wasyście pięciu biskupów. Wśródlicznych darów ofiarnych, którezłożyli m.in. Wójt gminy Cmolas– Eugeniusz Galek oraz Wójt gminy Niwiska – Elżbieta Wróbel,znalazły się także owoce lasu, takie jak sadzonki ze szkółki w Oleszycach oraz trofea łowieckie. Wimieniu leśników podziękowanieza koronację wizerunku złożylidyrektorzy regionalnych dyrekcji

Lasów Państwowych: w Krośnie Edward Balwierczak i Lublinie Jan Kraczek. Dla miejscowej parafii przekazali oni kielich mszalny z okolicznościową dedykacją.Następnego dnia (w niedzielę)uroczyście obchodzono dzieńdziękczynienia za koronacjęwizerunku Madonny z Puszczy. W programie imprezy uwzględnionoliczne gry i zabawy dla dzieci,montaż słownomuzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w OstrowachTuszowskich. Na scenie zapre

zentowały się również schole parafialne z dekanatukolbuszowskiego, zespół Westamm, Ewelina Babiarz  laureatka Szansy na Sukces, a takżeMagdalena Welc zwyciężczynitrzeciej edycji programu MamTalent. Nie zabrakło równieżgwiazdy wieczoru, którą byłaEleni z zespołem. Rozlosowanorównież główną nagrodę, jaką byłweekend Kotlinie Kłodzkiej dladwóch osób. Imprezę zakończyłpokaz sztucznych ogni.

Cmolas15 kwietnia w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasie,Szkoła Podstawowa z Cmolasuzaprezentowała swój dorobekartystyczny. Dzięki swoimprezentacjom publiczność miałaokazję podziwiać młodychaktorów, którzy zaprezentowaliprzedstawienia teatralne pt. „OKasi, co gąski zgubiła” orazprzedstawienia pt.„O wodzie, cokrólewną być chciała”.Niedzielne popołudnie wzbogaciłwystęp zespołu tanecznego zeSzkoły Podstawowej w Cmolasie.Aktorzy otrzymali gorące brawa.Organizatorami „NiedzielnegoPopołudnia z Teatrem” byłaSzkoła Podstawowa im. Prof.Jana Czekanowskiego w

Cmolasie oraz SamorządowyOśrodek Kultury w Cmolasie.Grupy zostały przygotowaneprzez Panią Halinę Guściora,

Panią Martę Stec i Panią EdytęUrban.



CMOLASDzieńMatkiW dniu 31 maja br. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie świętowano Dzień Matki.Organizatorami uroczystości byłoKoło Gospodyń Wiejskich wCmolasie przy współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kulturyw Cmolasie i wsparciu materialnym Pana Wójta Gminy CmolasEugeniusza Galka, SekretarzaGminy Mariana Posłusznego,RadnychPowiatuKolbuszowskiego Pana Stefana Wrzaska iKrzysztofa Sochackiego, Pani Józefy Mokrzyckiej – Prezesa GS wCmolasie, Pana Wiesława Kosiorowskiego – Radnego GminyCmolas oraz Pana Adama Rzeszutka. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście:Pan Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Ks. Prałat Kazimierz Szkaradek –Proboszczparafii Cmolas, Pan EugeniuszGalek Wójt Gminy Cmolas, Radny Powiatu KolbuszowskiegoPan Krzysztof Sochacki, Przewodniczący Wojewódzkiego ZwiązkuKółek Rolniczych w Rzeszowie –PanMieczysławBochenek,Sekretarz Gminy Cmolas – Pan MarianPosłuszny, Radni Gminy Cmolasw osobach: Pani Krystyna Łakomy, Pani Lidia Pietras, Pan JanuszUrban, Pan Wiesław Kosiorowkioraz Dyrektor Gminnej BibliotekiPublicznej w Cmolasie Pani Danuta Zuba.

W tym dniu zostały wręczone „Ordery Matkom Wsi”, które decyzjąKrajowego Związku RolnikówKółek i Organizacji Rolniczychotrzymały Pani Krystyna Łakomyi Pani Helena Czerw. Tradycjaprzyznawania tego wyjątkowegoorderu podczas uroczystych obchodów Dnia Matki jest żywadzięki Kołu Gospodyń Wiejskichw Cmolasie. Order ten jest zaszczytnym wyróżnieniem dla kobiet wielodzietnych, żyjących nawsi, które z ogromnym poświęceniem wychowywały dzieci, prowadząc jednocześniegospodarstwa rolne. Jest wyróżnieniem za pracowitość, cierpliwość, wytrwałość i wielewyrzeczeń, jakie poniosły dla dobra naszej Ojczyzny i przyszłychpokoleń. Po wręczeniu odznaczeńzaproszeni goście złożyli wszyst

kim mamom najserdeczniejszeżyczenia oraz wręczyli kwiaty.O oprawę artystyczną zadbałaszkoła Podstawowa im. Jana Czekanowskiego w Cmolasie.Uczniowie klas IIIa i IIIb przygotowani przez wychowawczyniePanią Małgorzatę Wrońską orazPanią Mariolę Wiśniewską, wskładzie: Kinga Serafin, WojciechChrząstek, Natalia Jadach, Martyna Czachor, Jakub Mokrzycki,Brygida Bomba, AleksandraCzerw, Żaneta Wrońska, ŁukaszStec i Karol Bujak zaprezentowali sięw recytacji i śpiewie opracowanym specjalnie na tą okazję.Po ich prezentacji wystąpił Zespół Ludowy Cmolasianie, któryswym śpiewem umilał czaswszystkim zebranym.

CmolasSpotkanie czytelnicze  Tydzień Bibliotek pt „Biblioteka ciągle w grze!” wGminnej Bibliotece Publicznej w Cmolasie.10.05.2012r. odbyło się spotkaniez czytelnikami z klasy „Ia” Szkoły Podstawowej im. J. Czekanowskiego w Cmolasie pt. „Czytaj zradością słuchaj z przyjemnością”. Podczas zgadujzgaduli oksiążce dzieci wykazały się

ogromną wiedzą. W trakcie gry wkoło fortuny dzieci odgadywałyhasła związane z książką i biblioteką, przy czym wykazały sięsprytem i znajomością literaturydziecięcej.Nazakończeniespotkania dzieci otrzymały słodkości ipamiątkowe zakładki do książek.14.05.2012r. odbyło się spotkaniez czytelnikami z klasy „Ib” Szkoły Podstawowej im. J. Czekanowskiego w Cmolasie pt. „Bajkowaolimpiada”. Podczas turnieju wie

dzy o książce dzieci były bardzoaktywne i wykazały ogromnąwiedzę o książce i literaturzedziecięcej . Co świadczy o tym,że już najmłodsi bardzo dużoczytają. Natomiast zajęcia manualne np. rysowanie Kota w Butach z zawiązanymi oczami,przyniosły dzieciom dużo radości i uśmiechu. Na zakończeniespotkania dzieci również otrzymały słodkości i pamiątkowe zakładki do książek.



CMOLASTARNOBRZEGTarnobrzeski Festiwal Tańca POWIEWW hali Miejskiego Ośrodka Sportui Rekreacji w Tarnobrzegu, 19 maja 2012 r. odbyło się prawdziwe taneczne show. 36 zespołów tanecznychdziałających w szkołach, ośrodkachkultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowowychowawczych z województw:podkarpackiego, świętokrzyskiego,mazowieckiego i podlaskiego wzięło udziałw wielkim widowisku tanecznym „Powiew”. UczestnicyFestiwalu podzieleni na trzy kategorie wiekowe: do 12 r.ż., 1315 latoraz 1620 lat, w ramach konkursuprezentowali od jednego do dwóchukładów tanecznych.W tegorocznej, czwartej edycji Festiwalu Tańca „Powiew” wystąpiłytakże trzy Zespoły taneczne działające w Samorządowym OśrodkuKultury w Cmolasie tj.dwa Zespoły tańca współczesnego: „Motyw I”

i „Motyw II” orazZespół tańca towarzyskiego„Dance Passion”.Ich popisy taneczne oceniało jury wskładzie: KarolinaNowakowska aktorka, mistrzyniw stepowaniu,Angelika Jędryka instruktor, choreograf, KorneliaCiołek  choreograf, instruktor tańca jazzowego, Bartłomiej Stec  tancerz Warszawskiej Grupy TańcaJazzowego "Sway", choreograf,Grzegorz Pohl  reżyser, instruktorteatralny, pedagog założyciel i dyrektor Teatrów "Zamiast" i "Zamiana" działających w Ośrodku DziałańArtystycznych "Dorożkarnia" w Warszawie. Piotr Markut  Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Grupytaneczne zebrały liczne brawa publiczności. Wszyscy uczestnicy Fe

stiwalu otrzymali pamiątkowedyplomy oraz statuetki. Komisja wyraziła uznanie dla zespołów biorących udział w Przeglądzie orazpodkreśliła wysoki poziom prezentacji konkursowych. Organizatorami "Powiewu”są: Tarnobrzeski DomKultury w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Fram”, Miejski OśrodekSportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.






