
CMOLASFinał Turnieju o PucharWójta Gminy Cmolas
W niedzielę 22 lipca b.r. odbył się
Turniej Finałowy o Puchar Wójta
Gminy Cmolas.
Na płycie stadionu w Cmolasie
odbyły się trzy mecze.
W pojedynku o główne trofeum
zmierzyły się dwie najlepsze
drużyny wcześniejszych
eliminacji: KS „Ostrovia”
Ostrowy Baranowskie i KS
„Tempo” Cmolas. Mecze
o miejsca V i III rozgrywano

systemem 2 x 35 min. Finałowe
spotkanie odbyło się
w pełnowymiarowym czasie
90 min.
W meczu o piąte miejsce
walczyły drużyny LKS „Vigor”
Trzęsówka oraz LZS „Ceramika”
Hadykówka. Mecz zakończył się
zwycięstwem drużyny „Vigor”
Trzęsówka 4:3 i tym samym zajęli
piąte miejsce. O miejsce trzecie
rywalizowały zespoły PKS
„Unitas” Poręby Dymarskie i KS
„Florian” Ostrowy Tuszowskie.
Mecz, który zakończył się
wynikiem 3:1 dla drużyny

„Unitas” Poręby Dymarskie.
W finale spotkały się zespoły
KS„Ostrovia” Ostrowy
Baranowskie i KS „Tempo”
Cmolas. Mecz zakończył się
wynikiem 2:1 i tu lepszą drużyną
okazał się zespół „Ostrovia”
Ostrowy Baranowskie tym samym
sięgając po główne trofeum, które
zostało wręczone przez Pana
Wójta Eugeniusza Galka. Po
uroczystym wręczeniu nagród
odbyła się zabawa taneczna dla
wszystkich , podczas której
przygrywał Zespół Muzyczny
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CMOLASDni Cmolasu
Tegoroczne Dni Cmolasu odbyły
się w dniach 2324 czerwca. Im
preza dostarczyła uczestnikom nie
zwykłych wrażeń sportowych,
kulturalnych i towarzyskich. W
uroczystościach oprócz mieszkań
ców Cmolasu i okolicznych miej
scowości uczestniczyli również
francuscy goście z miasteczka Sa
intValérien.
Pierwszego dnia tj.w sobotę grupy
plastyczne działające w Samorzą
dowym Ośrodku Kultury w Cmo
lasie zaprezentowały swój niemały
dorobek artystyczny. W Galerii
SOK’ora można było podziwiać
dziecięce prace plastyczne wyko
nane różnorodnymi technikami.
Panie skupione wokół grupy pla
stycznej dorosłych „ArtPassion”
po raz kolejny zaskoczyły zwiedza
jących wystawę. Piękne malowi
dła na szkle, obrazy malowane
techniką oleju na płótnie i drewnie,
przepiękne arcydzieła ze skóry oraz
wiele różnorodnych prac artystycz
nych cieszyły oczy oglądających.
Instruktorem prowadzącym obie

grupy jest Pani Renata Krakowska.
Oprócz niesamowitych wrażeń es
tetycznych, duchowych, prezento
wany dorobek artystyczny pokazał
również, że twórczość plastyczna
daje radość, satysfakcję i że ludzie

w każdym wieku mogą twórczo
spędzać czas. Ekspozycja cieszyła
się dużym zainteresowaniem, przy
byli goście spędzili czas w miłej
atmosferze podziwiając prezento
wane prace.
W drugim dniu obchodów tj. w
niedzielę na Stadionie Sportowym
w Cmolasie przygotowany program
artystyczny wypełniony był impre
zami o najróżniejszym charakterze.
Tradycyjnie każdy mógł znaleźć

coś interesującego dla siebie.
Na scenie jako pierwszy z progra
mem rozrywkowym dla dzieci po
jawiła się „Zuza i Bimbek Show”.
Dzieci razem z Zuzą i pieskiem
Bimbkiem wesoło spędzili czas

biorąc udział w zabawach, podczas
których jednocześnie zdobywali
liczne nagrody. Deszcz baniek my
dlanych oraz wystrzałowe konfet
ti wprawił małych uczestników w
atmosferę autentycznej radości.
Następnie wśród plenerowych
atrakcji na dużej scenie swoje
umiejętności zaprezentowało się
pięć zespołów tanecznych działa
jących w Samorządowym Ośrod
ku Kultury w Cmolasie. Zespół
Tańca Towarzyskiego „Dance Pas
sion I” oraz Zespół „Dance Passion
II”. Zespół Tańca Współczesnego:
„Motyw I”, „Motyw II” oraz „Mo
tyw III”. Instruktorem zespołów
jest Pani Magdalena Depa. W nie
dziele miała miejsce także praw
dziwa uczta dla fanów muzyki
folklorystycznej. Na scenie poja
wił się Zespół Ludowy Cmolasia
nie. Jedną z głównych atrakcji był
występ Kapeli góralskiej „On
draszki” z Gazdą wodzirejem. Za
grali folklor górali Beskidzkich,
Śląskich i Podhalańskich oraz wła
sne kompozycje jak i interpretacje
muzyki góralskiej. Górale zapre
zentowali tradycyjne stroje i tańce
z udziałem uczestników imprezy.
Podczas licznych konkursów za
równo dzieci jak i dorośli mogli
sprawdzić swoje siły m.in. ucząc
się tańca góralskiego "Góralski
aerobik" , wyścig na łopaty i na



OSTROWY TUSZOWSKIEGminne Zawody SportowoPożarniczeWspaniała atmosfera oraz sportowa rywalizacja towarzyszyłyGminnym Zawodom Sportowo– Pożarniczym, które odbyły się17 czerwca 2012 r. na boiskusportowym w Ostrowach Tuszowskich. Zawody rozpoczęłysię o godzinie 15.00. O mianonajlepszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej walczyło 7drużyn z Gminy Cmolas. Zmagano się w dwóch konkurencjach: sztafety oraz bojówki.Przez cały czas trwania zawodów liczna publiczność gorącodopingowała zawodników.Poziom rywalizacji był wysoki,a różnice czasowe niewielkie.Najlepszy rezultat zawodówzdobywając I miejsce zajęła jednostka OSP Cmolas,II miejsce  OSP Ostrowy Tu

szowskieIII miejsce OSP TrzęsówkaIV miejsce OSP PorębyDymarskieV miejsce  OSPHadykówkaVI miejsce OSP OstrowyBaranowskieVII miejsce OSP JagodnikPoza konkursemzaprezentowały się jednostki:OSP Cmolas II oraz OSP Ostrowy Tuszowskie II.Nagrody dla zwycięzców iuczestników zawodów gminnychwręczyli przedstawiciele władzsamorządowych. Zaobserwowaćmożna coraz większe zainteresowanie służbą wśród młodychmieszkańców Gminy Cmolas.Młodzi ochotnicy zasilają sze

regi OSP, co pozwala na kontynuację pracy druhów, którzy zewzględu na wiek nie mogąuczestniczyć w akcjach bojowych. Przypomnijmy, że w takich akcjach mogą brać udziałstrażacy, którzy ukończyli 18lat, a służbę swą kończą w wieku 60 lat.

narty, zabawa kto mocniejszy ten
lepszy i in. Na zwycięzców czeka
ły atrakcyjne nagrody. Dodatkowy
mi atrakcjami czekającymi na
młodszych uczestników były dmu
chane zjeżdżalnie, trampoliny, ba
lony, kule do chodzenia po wodzie,
wata cukrowa. Dla wszystkich
przygotowany był katering. Gwiaz
dą wieczoru był zespół „AtmAsfe
ra „ z Ukrainy. Publiczność

przyjęła ich owacyjnie, a Zespół
odwdzięczył się wspaniałym kon
certem. Grupa AtmAsfera zagrała
wielostronną muzykę etniczną za
wierającą elementy folkowe pocho
dzące z różnych krajów świata.
Koncert ten był zaskakującym, nie
powtarzalnym wydarzeniem, któ
remu muzycy oddają się
całkowicie, aby wytworzyć atmos
ferę wzajemnego kontaktu pomię

dzy muzykami i publicznością. O
tym, jak uczestnicy dobrze się ba
wili, świadczyły gromkie
brawa, które kilkakrotnie zachęca
ły zespół do ponownego wyjścia
na scenę. Przypieczętowaniem
wielkiego widowiska był pokaz
sztucznych ogni.
Liczni miłośnicy tańca i dobrej za
bawy bawili się do późnego wie
czora przy dźwiękach zespołu
muzycznego „KALEJDOSKOP”.
Organizatorami tegorocznych „Dni
Cmolasu” byli: Urząd Gminy
Cmolas i Samorządowy
Ośrodek Kultury w Cmolasie. Pa
tronat medialny objęli: Twoje Ra
dio Cmolas, KORSO
Kolbuszowskie, Super Nowości,
Kolbuszowa 24, Twoje Radio Rze
szów i Radio Leliwa.
Pogoda dopisała, występy arty
styczne i liczne atrakcje przygoto
wane przez organizatorów cieszyły
się dużym zainteresowaniem
uczestników imprezy.
Kolejne Dni Cmolasu już za rok!



OSTROWY BARANOWSKIEŚwięto Lasu
"...Choćmy odejdziemy daleko do nieba
Puszczę trzeba chronić, szanować ją
trzeba …"
1 lipca br. po raz pierwszy w Ostrowach Baranowskich odbył się wakacyjny festyn z okazji Święta Lasu,pod patronatem honorowym: GminyCmolas, Nadleśnictwa Mielec orazKoła Łowieckiego „Knieja" z Mielca.Organizatorami byli: KGW Lesiankiwe współpracy z Prezesem Gminnym OSP oraz druhami z jednostkiOSP w Ostrowach Baranowskich,którzy czuwali nad porządkiem ibezpieczeństwem w trakcie trwaniaimprezy.Przybyło wielu dostojnych gości wtym Poseł RP  Pan ZbigniewChmielowiec z Małżonką, WłodarzeGminy Cmolas  Pan EugeniuszGalek oraz Pan Lesław Budzisz,Nadleśniczy z Mielca  Pan HubertSobiczewski, a także Prezesi KołaŁowieckiego Knieja z Mielca  PanKazimierz Krygier oraz PanJ.Sznajder z Małżonką. Wśród licznie przybyłych gości, było wielu le

śników i nie wymienionych zimienia i nazwiska szacownych gości.Członkinie KGW przygotowały

szereg atrakcji dla dzieci, młodzieżyi dorosłych tj.: wystawę fotograficzną „W puszczy”, która zachęcała do„spaceru" po lesie i bliższego poznania świata przyrody i mieszkańcówlasu, loterię fantową, w której każdylos wygrywał, lunapark dla dzieci,konkursy z nagrodami, a także pyszne lody sponsorowane przez ZielonąBudkę z Mielca. Były także domowe wypieki tj. jagodzianki, rogaliki ibułeczki z jagodami, można byłodegustować bigos myśliwski i innespecjały z owocami lasu.Dzieci miały okazję wykazać się w

konkursach wiedzą ze znajomościdrzew liściastych i iglastych, a takżesprawnościąw rzutach szyszkami dokosza. Fundatorami nagród dla dzie

ci było Mieleckie Nadleśnictwo orazKołoŁowieckie Knieja.W części artystycznej wystąpiły zaprzyjaźnione zespoły ludowe ; Zespół KGW „Prymule" z Mechowcaoraz „Cmolasianie" z Cmolasu .Nasz Zespól KGW „Lesianki", zadebiutował na scenie trzema autorskimi piosenkami, do których tekstnapisała Członkini KGW PaniMaria Kraczkowska. Panie zaśpiewały Balladę o Ostrowach, któraopowiadała historię powstania wioski:
Przez polską krainę, nasz pradziad wę
drował,
Blisko Baranowa swą chatę zbudował.
Szumiała mu wkoło Puszcza Sando
mierska,
Miał już dość wędrówki, chciał tutaj
zamieszkać.
Z trudem i mozołem drzewa wykarczo
wał
I nasząwioseczkę powoli budował.
A potem do niego inni dołączyli
I nazwę dla wioski naszej wymyślili.
Że będąOstrowy to jest takie proste
Że Baranów blisko, będąBaranowskie.
Wiele się zmieniło, lata przemijają,
Ale swoją wioskę ludzie wciąż kocha
ją…



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

Specjalnie dla leśników, zaśpiewały,o czym gwarzą ostrowskie kobitki;
Ostrowskie kobitki dzisiaj sobie gwarzą,
jak nasi leśnicy w lesie gospodarzą.
Wszystkie leśne łąki w lesie zaorali,
a jelenie sarny na pola wygnali.
Na poleskich bagnach, bobry sobie żyły,
A wyście je wzięli, do nas przesiedlili.
Że drzewo kradniemy, chodzą takie słu
chy,
A my se zbieramy po lesie podsuchy…śpiewały " Lesianki"
Wieczorem można było potańczyćprzy akompaniamencie zespołu„Masters" z Mielca.Organizatorzy składają serdecznepodziękowania wszystkim dobrodziejom i ludziom dobrej woli , którzy wsparli organizację I EdycjiŚwięta Lasu w Ostrowach Baranowskich. Szczególne podziękowania adresowane są do sponsorów:Pana Ireneusza Sobolewskiego Producenta Okien i Drzwi Vidok ,Pana Ryszarda Sukiennika Sołtysa

Trzęsówki, Pana Mariana Krakowskiego  mieszkańca Ostrów Baranowskich, a także PaństwaB i W. Kosiorowskich z Cmolasu.Za pomoc w organizacji tej uroczyści serdeczne podziękowania adresowane są do Pana Wójta GminyCmolas, Pani Dyrektor SOK wCmolasie, Pana Jakuba Augustyna,Pana Ireneusza Wilka, Pana StefanaWrzaska, a także do wszystkich druhów OSP i innych nie wymienionych z imienia i nazwiska osób

wspierających społeczną działalnośćKGW „Lesianki"."...Jeśli to ŚWIĘTO LASU, przyczyni się do tego, by ochrona lasów wPolsce wynikała nie tylko z obowiązujących ustaw, ale ze świadomejpostawy społecznej, to jego doniosłezadanie wychowawcze zostaniespełnione..."  napisał w 1936 roku,dla „LEŚNYCH ECH", nieżyjącyjuż Adam Loret, pierwszy DyrektorLasów Państwowych.SAR.
CMOLAS
Słuchowiska Radiowe w TRC
Słuchowiska radiowe dla najmłodszych
są emitowane w Twoim Radiu Cmolas
od kilku lat. Początkowo były to krótkie
utwory, natomiast w tym roku nagrywa
liśmy „Opowieści z Narnii” C.S. Lewi
sa . Akcja pierwszej części sagi pt. “Lew,
Czarownica i Stara Szafa” rozpoczyna
sięw wiejskim domu sędziwego Profe
sora, w którym znalazła schronienie
czwórka dzieci z bombardowanego przez
Niemców Londynu. Stary i tajemniczy
dom jest idealnym miejscem do zaba
wy, tym bardziej, że zła pogoda nie sprzy
ja wycieczkom po okolicy. Pewnego
razu, podczas zabawy w chowanego
dziewczynka imieniemŁucja chowa się

w starej szafie i ze zdumieniem odkry
wa, że stanowi ona przejście do innego,
niezwykłego świata...
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Cmolasie zaangażowani w realizację
słuchowisk, pod okiem Pani Edyty Urban,
pracują nad dykcją, dbają o czystość
swojego głosu i świetnie naśladują od
grywanych bohaterów. Słuchowiska
emitowane były od października 2011
do czerwca 2012 w każdą sobotę o go
dzinie 8:30 w 36 odcinkach. O kształt,
treść oraz wysoki poziom nagrywanych
słuchowisk, od lat dba Pani Edyta Urban.
Za jej dotychczasowe społeczne zaan
gażowanie i ogromny wkład w powsta
wanie słuchowisk serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że po wakacjach słu

chacze Twojego Radia Cmolas będąmo
gli zagłębić się w kolejną historię
książkowych bohaterów. Uczniowie SP
wraz z Paniąmgr EdytąUrban przymie
rzają się do nagrywania lektury pt.„Pi
nokio” Carla Collodiego.



CMOLAS
10 sierpnia  10 lat Twojego
Radia Cmolas
Dokładnie 10 sierpnia tego roku Two
je Radio Cmolas będzie obchodzić
okrągłą, bo 10 rocznicę nadania
pierwszej audycji radiowej. To wła
śnie 10 lat temu w 2002 roku o go
dzinie 8:00 Twoje Radio Cmolas
zabrzmiało po raz pierwszy na falach
średnich 1062 kHz i pozostało na
nich, aż do dnia dzisiejszego. W
związku ze zbliżającą się tak piękną
rocznicą warto przypomnieć historię
tego wspaniałego przedsięwzięcia na
terenie naszej gminy. Inicjatywę sta
rania, o uruchomienie jedynej gmin
nej rozgłośni na Podkarpaciu podjął
Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Ga
lek oraz Janusz Tokarz, ówczesny dy
rektor Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości, a zarazem pierw
szy szef Radia Cmolas. Po podpisa
niu umowy z firmą Polskie Fale
Średnie z Krakowa właścicielem kon
cesji radiowej na fale średnie, Twoje
Radio Cmolas nabyło prawo do nada
wania lokalnego programu radiowe
go. PFŚ zapewniły wyposażenie
lokalnej rozgłośni w sprzęt nadaw
czy i studyjny oraz zobowiązały się
do ponoszenia wszelkich opłat kon
cesyjnych i związanych z prawami
autorskimi. Radio powstało z myślą
szerokiego i szybkiego przekazu in
formacji do mieszkańców gminy
Cmolas oraz ościennych gmin. Głów
nym celem założenia rozgłośni radio
wej było także zwiększenie
zainteresowań mieszkańców regionu
własnym otoczeniem oraz zapozna
nie z inicjatywami realizowanymi w
ich środowisku. Pierwszą siedzibą
TRC był budynek Ośrodka Wspiera
nia Przedsiębiorczości w Cmolasie.
Na początku 2005 roku radio prze
niesiono do miejscowego Samorzą
dowego Ośrodka Kultury, którego
dyrektorem, a zarazem nowym sze
fem radia, została Katarzyna Olesiak.
Należy tutaj również wspomnieć o
młodych dziennikarzachamatorach,
którzy od samego początku tworzyli
i napędzali tą wspaniałą inicjatywę.

Byli to min. Jacek Czarnecki, Mag
dalena Szpyt, Jacek Książek, Aneta
Skiba, Katarzyna Kubińska oraz wie
le innych osób mniej lub bardziej za
angażowanych w codzienne
funkcjonowanie radia. Redakcja Two
jego Radio Cmolas od zawsze sku
piała bardzo aktywny zespół młodych
ludzi. Praca wymagała i wymaga od
redaktorów dużego zaangażowania
i zdyscyplinowania, jak również
umiejętności pracy zespołowej. Dla
wielu młodych ludzi Twoje Radio
Cmolas stało się czymś więcej niż tyl
ko pomysłem na spędzanie wolnego
czasu. Gdy w 2005 roku Jacek Czar
necki z żalem opuszczał redakcję TRC
na łamach jednej z gazet powiedział:
„Odchodząc stąd, pozostawiam cząst
kę siebie…”. Szczególnym osiągnię
ciem tych lat było wyróżnienie Pro
Publico Bono, które 11 listopada
2005 roku otrzymało Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Cmolas za inicjaty
wę powstania i działalności TRC. By
ło to wyróżnienie inicjatyw na rzecz
rozwoju środowiska i regionu, ze
szczególnym uwzględnieniem współ
pracy organizacji z samorządem te
rytorialnym. W roku 2007 stanowisko
dyrektora Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie objęła Agniesz
ka Parys i tym samym stała się no
wym szefem TRC. Rok 2008 przynosi
kolejne zmiany. Dyrektorem Samo
rządowego Ośrodka Kultury w Cmo

lasie, a zarazem szefem rozgłośni
Twoje Radio Cmolas została Edyta
KusMokrzycka, która funkcję tą peł
ni do teraz. Kolejne lata, to także no
wi redaktorzy, którzy w ogromnym
stopniu przyczyniali się do obecnego
kształtu nadawanych audycji. Aktu
alnie programy w TRC tworzy Jakub
Augustyn, do którego dołączyła Ur
szula Ślęzak, a międzyczasie także
Urszula Dziuba. Audycje rozgłośni
radiowej Twoje Radio Cmolas nada
wane są przez siedem dni w tygodniu.
Od poniedziałku do soboty w godzi
nach od 7:00 do 9:00 oraz w niedzie
lę od 13:00 do 15:00. Na antenie
przekazywane są ogłoszenia oraz re
lacje z bieżących wydarzeń. Podawa
ne są informacje kulturalne, miejsca,
godziny oraz relacje z imprez kultu
ralnych organizowanych na terenie
gminy Cmolas oraz całego powiatu
Kolbuszowskiego. Tematem są tak
że rozmowy z przedstawicielami
gmin, powiatu kolbuszowskiego do
tyczące bieżących istotnych dla
mieszkańców regionu spraw, zamiesz
czane są informacje z sesji rady, któ
re informują mieszkańców m.in. o
bieżących inwestycjach, cenach wo
dy, podatku od nieruchomości. Słu
chacze zapoznają się z tematyką
przedsiębiorczości, ofertami pracy
oraz możliwością udziału w szkole
niach. Poruszane są tematy poświę
cone problematyce rolnictwa,



Cmolas„Lubię czytać, więc idę dobiblioteki”W dniu 20.06.2012r odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie pt. „Lubię czytać, więc idę dobiblioteki” organizowanego wspólnie z Gminną Biblioteką Publicznąw Cmolasie i Biblioteką SzkolnąSzkoły Podstawowej im. J. Czekanowskiego w Cmolasie. Konkurszostał ogłoszony w marcu 2012 r.i trwał do 15 czerwca 2012r. Z pośród 53 uczestników konkursuz Gminnej Biblioteki Publicznejkomisja konkursowa wyłoniła laure

atóww trzechkategoriach;pierwszejkl. I – III,drugiej kl.IV – VI,trzeciej I –III gimnazjum orazdziewięćwyróżnień.Po krótkiejinscenizacjipt. „ Przy
jaciele z książek” w wykonaniuuczniów z grupy teatralnej bibliotekiszkolnej. Nagrodzeni i wyróżnieniw obecności swoich wychowawców, kolegów i zaproszonych gościz rąk pana Wójta Eugeniusza Galka,otrzymali nagrody książkowe i dyplomy gratulacyjne wraz z życzeniami dalszych sukcesów w naucei mile spędzonych wakacji. Gościei wszyscy nagrodzeni i wyróżnieniw konkursie uczniowie spotkali sięna słodkim poczęstunku ufundowanych przez sponsorów. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękująi gratulują wszystkim laureatomdalszych sukcesów w nauce i rozwijaniu swoich umiejętności orazmile spędzonego czasu z książką.

OSTROWY BARANOWSKIEKoło Gospodyń Wiejskichdla dzieciCzłonkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowach Baranowskichpodejmują liczne inicjatywy narzecz rozwoju w środowisku lokalnym. Tym razem do świetlicywiejskiej przekazały 60 książek o

tematyce przyrodniczej, przygodowej i historycznej, 6 gier planszowych tj. szachy, chińczyk iinne, a także piłkę i dwa dyski dozabaw ruchowych na świeżympowietrzu. Przekazane materiałyurozmaicą dzieciom letni, wakacyjny wypoczynek.

podawane są informacje, komunika
ty sołtysów poszczególnych wsi. Pro
wadzone są także audycje w zakresie
profilaktyki antyalkoholowej. Ponad
to słuchacze Twojego Radia Cmolas
mogą wysłuchać w niedziele i czwart

ki transmisji mszy św. z Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w Cmola
sie. Twoje Radio Cmolas obejmuje
patronatem medialnym większość im
prez kulturalnych odbywających się
na terenie Gminy Cmolas oraz całe

go powiatu kolbuszowskiego.
Do wysłuchania Audycji Jubileuszo
wej zapraszamy wszystkich słucha
czy TRC już 10 sierpnia 2012 r. w
godz.7.00 9.00.

Redakcja Twojego Radia Cmolas



Cmolas
Plac zabaw
Od lipca 2012 r. oferta Ośrodka Wy
poczynku i Rekreacji w Cmolasie
wzbogaciła się o nową atrakcję.
Oprócz aktywnych form spędzania
czasu wolnego oferowanych przez
Ośrodek (kryta pływalnia lub hala
sportowa) z myślą o najmłodszych
mieszkańcach Gminy Cmolas oddano
do użytku plac zabaw. Obiekt położo
ny jest obok Pływalni Krytej i Szkoły
Podstawowej w Cmolasie w miejscu
bezpiecznym dla użytkowników
(obiekt monitorowany) oraz z dala od
ruchu ulicznego. Plac zabaw wyposa
żony jest w różnorodne urządzenia za
bawowe przeznaczone dla dzieci do
lat 13. Do głównych atrakcji należą,
m. in. zestaw zabawowy; zjeżdżalnie,
karuzele, ścianka wspinaczkowa, huś
tawki. Zgodnie z regulaminem korzy
stania z placu zabaw, z urządzeń

zabawowych dzieci powinny korzy
stać tylko i wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich. Obiekt jest czynny w go
dzinach od 8:0020:00. Plac zabaw
cieszy się bardzo dużym zaintereso
waniem, dlatego polecamy i serdecz

nie zapraszamy wszystkich
milusińskich z opiekunami do spę
dzania wolnego czasu i życzymy wie
lu niezapomnianych wrażeń.

Poręby DymarskieTurniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Cmolas
W niedzielę 17 czerwca b.r. na boisku
sportowym przy Szkole Podstawowej
w Porębach Dymarskich odbyła się IV
Edycja Rozgrywek w Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Cmolas. W tym
roku po raz pierwszy, równocześnie od
bywały się rozgrywki w obydwóch ka
tegoriach wiekowych tj. dziecięcych
i młodzieżowych drużyn z terenu gmi
ny Cmolas. Do turnieju w kategorii SP

zgłosiło się pięć drużyn tj. drużyna Tem
po Cmolas, SP w Hadykówce, SP w Po
rębach Dymarskich, SP w Trzęsówce
i SP w Ostrowach Tuszowskich. Nato
miast w kategorii szkół ponadpodsta
wowych zgłosiły się zespoły z Cmolasu,
Ostrów Tuszowskich, Ostrów Bara
nowskich, Trzęsówki i Porąb Dymar
skich. Rozgrywki były prowadzone
systemem „każdy z każdym”. Przebieg
meczy był emocjonujący, nie brakowa
ło widowiskowych zagrań i efektow
nych bramek. Walka, choć zacięta i przy

pełnym zaangażowaniu, prowadzona
była w duchu fairplay Po rozegraniu
meczów wyłoniono i nagrodzono zwy
cięzców.
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zdobyła drużyna Tempo Cmo
las, II miejsce SP Hadykówka, III miej
sce SP Poręby Dymarskie, IV miejsce
SP Trzęsówka i V miejsce SP Ostrowy
Tuszowskie. W kategorii szkół ponad
podstawowych I miejsce zdobyła dru
żyna Florian Ostrowy Tuszowskie, II
miejsce PKS „UNITAS” Poręby Dy
marskie, III miejsce Tempo Cmolas, IV
miejsce Ostrowia Ostrowy Baranow
skie i V miejsce Vigor Trzęsówka. Pod
czas rozgrywek wyłoniony też został
„Król strzelców” w kategorii SP został
nim Konrad Jaskot z Hadykówki, któ
ry zdobył w całym turnieju pięć bra
mek. Tytuł „Króla strzelców” w kategorii
szkół ponadpodstawowych otrzymał
Rafał Babula z Ostrów Tuszowskich.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy
puchar, dyplom a pierwsze trzy druży
ny otrzymały piłki nożne. Nagrody zo
stały ufundowane przez Urząd Gminy
w Cmolasie. Sportowe święto piłki noż
nej, zorganizowane zostało przez Pa
rafialny Klub Sportowy „ UNITAS”
Poręby Dymarskie i Szkołę Podstawo
wąw Porębach Dymarskich.



CmolasMistrzostwa w pływaniuW DNIU 30.06.2012 NA PŁYWALNI KRYTEJ OŚRODKAWYPOCZYNKU I REKREACJIW CMOLASIE ODBYŁY SIĘ"XI AMATORSKIE INTEGRACYJNE MISTRZOSTWAMCDONALD'S W PŁYWANIU"  CMOLAS 2012.Do zawodów zgłosiło się 85 zawodników z województwa podkarpackiego. W zawodachwystartowało 68 zawodników zCmolasu, Hadykówka, Trzęsówki, Ostrów Tuszowskich, Kolbuszowej, Raniżowa, Przyłęka,Rzeszowa, Lipnicy. Sponsoremnagród dla zwycięzców były Restauracje McDonald's z Rzeszo
wa i Krosna. Zwycięzcyotrzymali dyplomy, statuetki oraznagrody rzeczowe. W zawodachna zasadachogólnych wystartowały również dzieci imłodzież niepełnosprawni z terenu powiatukolbuszowskiego.Poniżej prezentujemy zwycięzcówposzczególnychkategorii.

Komunikat:XI Amatorskie Integracyjne Mistrzostwa McDonald's w Pływaniu Cmolas 20121. Termin zawodów: 30.06.2012r.2. Miejsce zawodów: pływaniaOśrodka Wypoczynku i Rekreacjiw Cmolasie3. Organizator: RestauracjeMcDonald's w Rzeszowie i Krośnie oraz Ośrodek Wypoczynku iRekreacji w Cmolasie.4. Długość pływalni  25 m5. Temperatura wody  27˚C6. Pomiar czasu  ręczny7. Ilość torów  6



CmolasWakacje w Świetlicy „Cegiełka”Ponad piętnaście dzieci z GminyCmolas w wieku od 7 do 10 lat,uczestniczyło w wakacyjnych zajęciach w Świetlicy „Cegiełka”,które prowadzone były w lipcu2012r. przez StowarzyszenieRozwoju Gminy Cmolas. Świetlica „Cegiełka” sfinansowanabyła ze środków publicznychGminy Cmolas.Dzieci miło i pożytecznie spędziły swój wolny czas na zajęciachplastycznych, informatycznych,sportowych oraz zabawach igrach edukacyjnych. Dzieci podróżowały wirtualnie po całejPolsce, począwszy od morzaprzez mazurskie jeziora, aż pogóry Tarty. Podczas zajęć świetlicowych wykonywali ciekaweprace artystyczne np.: akwariumz rybkami z masy solnej, malowidła na piasku, żaglówki, pamiątki z nad morza i gór.Odbywały się również zabawygrupowe, rozgrywki sportoweoraz zabawy z chustą animacyjną. Zajęcia plastyczne przeplatane były zabawami sportowymi wruch poszły skakanki, badmintoni piłki.W dniu 25 lipca 2012r. o godzinie17tej na placu StowarzyszeniaRozwoju Gminy Cmolas zorganizowano piknik rodzinny. W

pikniku wzięły udział dzieciuczestniczące w zaję

ciach w ”Świetlicy Cegiełka” iich rodzice oraz uczestnicy pro

jektu pn.: „Czas na aktywność wGminie Cmolas” realizowanegoprzez Gminny Ośrodek PomocySpołecznej w Cmolasie.Dzieci i rodzice wspólnie braliudział w konkursach min.: jakznasz swoje dziecko, strój z materiałów ekologicznych, portretrodzica malowany węglem.Można było również poskakać natrampolinie, zakręcić kołem fortuny i przy tym wygrać cennenagrody. Nie zabrakło równieżstanowiska z malowaniem twarzyoraz wspólnego grillowania. Nazakończenie pikniku wszyscyuczestnicy zatańczyli taniec integracyjny i zrobili pociąg, któryodwiózł wszystkie dzieci do domu.Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom pikniku zawspólną zabawę i zapraszają zarok !
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy

Cmolas
36105 Cmolas 269 A

tel. 17 744 44 15



NiwiskaLOKALNE TARGI RĘKODZIEŁA I RZEMIOSŁA POŁĄCZONE Z DEGUSTAJCĄLASOWIACKICH PRZYSMAKÓW
W dniu 14 lipca 2012r w Niwiskich
odbyły się „LOKALNE TARGI RĘ
KODZIEŁA I RZEMIOSŁA POŁĄ
CZONE Z DEGUSTACJĄ
LASOWIACKICH PRZYSMA
KÓW”.
Lokalna Grupa Działania LASOVIA
corocznie organizuje na swoim ob
szarze imprezę targową, która każ
dego roku odbywa się w innej gminie
członkowskiej.
W trakcie tegorocznej imprezy w Ni
wiskach spotkali się  koła gospo
dyń, rękodzielnicy, rzeźbiarze,
malarze i in. artyści oraz mieszkań

cy obszaru, a także turyści.
Targi rozpoczął Prezes Lokalnej Gru
py Działania LASOVIA, który przy
witał serdecznie wszystkich

uczestników, przedstawił działalność
LGD LASOVIA, po czym zaprosił
do wspólnej zabawy.
Na imprezie targowej prezentowali
się rzemieślnicy i rękodzielnicy ob
szaru Lokalnej Grupy Działania LA
SOVIA (Gmina Cmolas, Niwiska,
Ostrów):
1/ Pan Jan Bańka – Kowalstwo ar
tystyczne,
2/ Pani Lucyna Harchut Rękodzie
ło artystyczne,
3/ Pani Katarzyna Łakomy Haft
krzyżykowy,
4/ Pan Krzysztof Magda Rzeźba
w drewnie,
5/ Pani Agnieszka Posłuszny Ręko
dzieło artystyczne,
6/ Pan Stanisław Wiewióra Wikli
niarstwo,
7/ Pani Kazimiera Zagroba Malar

stwoartystyczne.
Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich
z Obszaru LGD LASOVIA: KGW
Niwiska, KGW Trześń, KGW Żdża

ry oferowały lasowickie przysmaki.
Można było spróbować specjałów
takich jak: chleb ze smalcem, kiszo
ne ogórki, kapusta ziemniaczana, bi
gos, amoniaczki, rogaliki, sernik
i wiele innych.
Targi to doskonała okazja do wyeks
ponowania potencjału naszego re
gionu kultury ludowej grupy
etnicznej, jaką stanowią dawni La
sowiacy. Do dzisiaj wyróżnia się
pewne elementy tradycyjnej kultury
materialnej, sztuki i folkloru, z wi
docznymi wpływami na współcze
sną działalność. Często z racji
szybkiego tempa współczesnego ży
cia nie dostrzegamy tego co sami po
siadamy. Targi to okazja do
nawiązania nowych kontaktów, roz
mów, czerpania od siebie na wzajem
dobrych praktyk.
W trakcie imprezy targowej wystą
pił zespół NIWISZCZANIE, który
działa przy Gminnym Ośrodku Kul
tury i Biblioteki w Niwiskach.
Następnie rozpoczęły się gry i zaba
wy dla najmłodszych uczestników
targów. Dzieci chętnie brały udział
w zabawach. Atrakcją, która cieszy
ła się największą popularnością by
ło malowanie twarzy oraz
przejażdżka motorem.
Wszyscy uczestnicy świetnie się ba
wili.

CMOLASAbsolutorium dla WójtaGminy Cmolas
Rada Gminy Cmolas podczas głoso
wania za udzieleniem absolutorium
Wójtowi Gminy Eugeniuszowi Gal
kowi za miniony 2011 rok jedno
myślnie była za. W głosowaniu nie

wzięli udziału nieobecni na zebraniu
Radni Pan Janusz Urban i Pan
Krzysztof Mokrzycki. Radni doce
nili działania Wójta w 2011 roku, co
wyrazili w swoim głosowaniu, któ
re odbyło się 28 czerwca br. Decy
zja Rady była poprzedzona
wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie zatwierdzenia sprawoz

dania finansowego za 2011 rok,
skierowanym do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie – Od
dział w Tarnobrzegu. Pozytywna
opinia RIO dotycząca prawidłowe
go wykonania budżetu w 2011 przez
Wójta Gminy Cmolas była podsta
wą do udzielenia absolutorium.



Jagodnik
BAWIMY SIĘ W JAGODNI
KU NA PIKNIKU RODZIN
NYM
W niedzielę (17 czerwca 2012r) w
Niepublicznym Przedszkolu
i Szkole w Jagodniku odbył się kolej
ny Piknik Rodzinny zorganizowany
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
„Nasza Wieś”
z Jagodnika, Radę Rodziców i na
uczycieli szkoły i przedszkola.
Uroczystość organizowana jest co
rocznie i ma na celu wspólne spędza
nie czasu przez dzieci i rodziców. W
naszej szkole
i przedszkolu Piknik Rodziny to połą
czone obchody Dnia Mamy, Dnia
Dziecka i Dnia Ojca.
Zaproszeni rodzice wraz ze swoimi
pociechami wspaniale zaszczycili nas
swoja obecnością. Ponadto imprezę
uświetnili zaproszeni goście w osobie:
Pana Eugeniusza Galka  wójta gminy
Cmolas, pana Zbigniewa Chmielo
wiec z żoną, pana Mariana Posłuszne
go – sekretarza gminy Cmolas, ks.
proboszcza Stanisława Majda z Parafii
Trzęsówka, pana Ryszarda Warzocha
 radnego wsi Jagodnik, pani Krystyny
Warzocha – sołtysa wsi Jagodnik, pani
Edyty KusMokrzyckiej – dyrektora
MDK w Cmolasie, pana Ireneusza
Sobolewskiego  prezesa firmy „Wi
dok” wraz z żoną, pani Justyny Fryc
– pracownika UG Cmolas ds. oświaty,

państwa Renaty i Mirosława Lisów
oraz Józefy Gembarowskiej  właści
cieli sklepu,
z którym współpracujemy i sponsorzy.
Wszystkich gości powitaliśmy wystę
pami przygotowanymi przez grupę
dzieci z przedszkola i szkoły. Dzieci
złożyły rodzicom okolicznościowe
życzenia i zaśpiewały dla nich piosen
ki. Po występach dzieci wspólnie z
nauczycielami odśpiewały „Sto lat…”
i wręczyły rodzicom własnoręcznie
zrobione upominki.
Należy zaznaczyć iż rodzice i stowa
rzyszenie włożyli bardzo dużo pracy
w przygotowanie tegoż pikniku. Bo
gato zastawione stoły cukierniczymi
przysmakami upieczonymi przez ro
dziców, grillowane przysmaki, lody,

słodycze, wata cukrowa oraz popcorn
pozwoliły całym rodzinom wspólnie
spędzić niedzielny czas.
Pogoda sprzyjała imprezie, słońce
mocno przygrzewało, jednak dobry
humor uczestników festynu oraz
atrakcje, jakie zasponsorowało
wszystkim dzieciom Stowarzyszenie
skutecznie ochłodziło spocone czoła.
Zabawę uświetniły skoki na trampoli
nie, ogromne pompowane zjeżdżalnie
i zabawy małymi samochodzikami.
Szczególnym powodzeniem dzieci,
szczycił się kącik malowania twarzy
oraz balonowe zwierzaki wykonywa
ne przez nauczycieli przedszkola i
szkoły. Jednak nie tylko dla najmłod
szych przyszykowano atrakcję. Ro
dzicom zorganizowano wystawę
portretów na których, znaleźli się oni
sami widziani oczami swoich pociech.
Ale nie tak łatwo było się znaleźć; du
że głowy, ręce, kolorowe oczy i usta a
nawet czerwone włosy to tylko nie
które z pomysłów naszych najmłod
szych artystów, rodzice jednak okazali
się znać swoje dzieci i każdy z nich
odnalazł swoja własną podobiznę.
Obserwując radosne twarze małych i
dużych uczestników uroczystości
stwierdzamy, że impreza się udała, a
dzieci już z niecierpliwością czekają
na kolejny festyn i związane z nim
niespodzianki. A to przecież jeszcze
cały rok!!!

mgr Ewelina Mokrzycka




