
OSTROWY BARANOWSKIEDożynki wiejskie
Jednym z najpiękniejszych, a na pew
no największych świąt polskich rolni
ków są dożynki. Są one symbolicznym
zwieńczeniem całorocznej pracy rol
ników, organizowane tradycyjnie po
zakończeniu prac
polowych, gdy
wszystkie plony
z pól zostały
szczęśliwie zebrane.
Pomimo iż na
przestrzeni lat nieco
zmieniły swój cha
rakter, ciągle kulty
wują piękną
tradycję dziękowa
nia Bogu za obfity
plon. Z bardzo bo
gatych zwyczajów
i rytuałów prze
trwały te najważ
niejsze: wyplatanie
wieńców i piecze
nie chleba z tego
rocznych zbiorów
zbóż. To właśnie one symbolizują ra
dość ze zbiorów oraz nadzieję na uro
dzaj w czasie przyszłorocznych żniw.
Święto rolników pozostaje w bezpo
średniej łączności z zachowywaniem
obyczajów i rdzennie polskich trady
cji utrzymanych w konwencji wesołej
zabawy z przyśpiewkami.
Dożynki to nie tylko podziękowanie
Bogu za dar chleba, to równieżwyraz
szacunku dla chleba i rolników pol
skiej wsi.
Najbardziej charakterystycznym i za
razem głównym elementem dożynek
jest wieniec dożynkowy, upleciony ze
zbóż, polnych kwiatów, owoców i ziół.

Wieniec dożynkowy uosabiał ogól ze
branych plonów oraz urodzaj, dlatego
też często nazywany był „plonem”. Do
wieńca oprócz kwiatów polnych, nie
raz wplatano czerwone jabłka, jako
plon sadów, i kiście orzechów, jako
plon lasów, jednym słowem obfitość

wszystkiego, co daje: łan, las i pasie
ka. Członkinie KGW "Lesianki ", już
po raz drugi przygotowały kolorowy
wieniec dożynkowy, który został po
święcony przez ks. proboszcza  Sta
nisława Majdę, na uroczystej mszy
świętej w kaplicy pod wezwaniem
Matki Bożej Częstochowskiej w Ostro
wach Baranowskich.
Podarowany został mieszkance, rol
niczce z naszego sołectwa  Pani Józe
fie Chmielowiec. Pani Józefa od
dzieciństwa pracowała na roli, począt
kowo w gospodarstwie swoich rodzi
ców, a później na własnym.
Zamiłowanie do pracy w rolnictwie

wyniosła z rodzinnego domu, gdzie
wraz z dziesięciorga rodzeństwem po
magała rodzicom w prowadzeniu go
spodarstwa rolnego. Od roku 1985,
zamieszkała wraz z małżonkiem
w Ostrowach Baranowskich i tutaj
prowadzi z mężem i dziećmi, duże, bo

10 ha, ekologiczne
gospodarstwo rol
ne. Pani Józefa
znajduje także czas
na pracę społeczną,
jest członkiem Ra
dy Parafialnej.
Z dumą mówi, że
lubi pracę w rol
nictwie, bo ta pra
ca sprawia jej
przyjemność, daje
wiele satysfakcji
i zadowolenia.
Robię to, co lubię 
mówiła Pani Józe
fa.
Życzeniem Pani
Józefy było pozo
stawienie wieńca

dożynkowego w świetlicy wiejskiej,
aby tam pozostał żywym obrazem
i przypominał młodym pokoleniom
o dawnej staropolskiej tradycji dzię
kowania Bogu za szczęśliwie zebrane
plony. Niestety mało jest dzisiaj przy
wiązania do narodowej tradycji, cze
go dowodem jest " brak miejsca"
w świetlicy wiejskiej na wieniec do
żynkowy, a może tylko brak odrobiny
dobrej woli?
Ceremoniom dożynkowym przewod
niczą zazwyczaj starostowie. W tym
roku, rolę starostów przyjęli PaniAn
na Parys oraz Pan Kazimierz Rzeszu
tek, rodowici mieszkańcy Ostrów
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Baranowskich. To właśnie starostowie
wręczyli Wójtowi Gminy Panu Euge
niuszowi Galkowi bochen chleba,
upieczonego z mąki pochodzącej z te
gorocznych zbiorów. "Pani starościna
wie, co nam potrzeba, no i na dożyn
ki upiekła nam chleba " …, śpiewały
Lesianki.
Wśród dostojnych gości byli, Wójt
Gminy Cmolas  Pan Eugeniusz Ga
lek, radni Gminy i Powiatu; Pan Su
kiennik Ryszard, Pan Sukiennik
Stanisław, Pan Marian Zieliński, se
kretarz Gminy  Pan Marian Posłusz
ny, Dyrektor SOK w Cmolasie  Pani
Edyta KusMokrzycka, księża z naszej
parafii w Trzęsówce ks. Prałat i ks. Wi
kariusz, a także licznie przybyli miesz
kańcy naszego sołectwa i goście
przyjezdni.
Organizatorki jak zwykle nie zapo
mniały o najmłodszych milusińskich,
przygotowały dla dzieci sporo atrakcji
tj. wesołe miasteczko, pyszne lody
sponsorowane przez Zieloną Budkę
w Mielcu, akrobacje lotnicze oraz lo
terię fantową, z której to dochód prze
znaczony został na pokrycie kosztów
związanych z podsumowaniem ogło
szonego w maju konkursu a najpięk
niej ukwiecony ogródek przydomowy.
Dożynki wiejskie podobnie jak stroje
ludowe, przyśpiewki, przepisy kuli
narne czy przydomowe, ukwiecone
ogródki, są częścią tradycji
i kultury dawnej polskiej wsi. Wieś peł
na kwiatów zaprasza, by sięw niej za
trzymać choćby na chwilę. Miło
i przyjemnie jest przebywać w takiej

wsi, odpocząć i zregenerować siły do
pracy. "Kontakt z przyrodą, przynosi
pogodę ducha", powiedział kiedyś Jan
Paweł II, który sam byłwielkim miło
śnikiem przyrody, szczególnie umiło
wał góry.
Aby przywrócić dawny koloryt pol
skiej wsi i nie zatracić tych cennych
wartości, ogłosiłyśmy konkurs na naj
piękniej ukwiecony ogródek przydo
mowy. Każdy ogródek ma swój
niepowtarzalny charakter, dlatego też
nie można było powiedzieć, który
z nich jest najpiękniejszy, wszystkie
były piękne i kolorowe. Wszystkie
zgłoszone do konkursu ogródki zosta
ły pokazane na wystawie fotograficz
nej, wszystkie też zostały nagrodzone
nagrodami rzeczowymi. Wręczenia
nagród dokonał Pan Wójt Gminy

Cmolas.
Serdeczne podziękowania za pomoc
w organizacji tegorocznych dożynek,
oraz wsparcie finansowe składamy:
Dyrekcji Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie. Serdeczne po
dziękowania kierujemy do czcigod
nych księży z naszej parafii
w Trzęsówce, za poświęcenie wieńca
dożynkowego oraz mszę św. odpra
wionąw intencji wszystkich rolników
i mieszkańców naszego sołectwa. Ser
deczne podziękowania składamy Pa
niom: Annie, Danucie i Zofii za
przygotowanie poczęstunku dla zapro
szonych gości.
Szczególnie piękne podziękowania
kierujemy do wszystkich naszych dru
hów OSP, za opiekę i czuwanie nad
porządkiem i bezpieczeństwem
w trakcie trwania święta plonów i za
bawy tanecznej. Pięknie dziękujemy
PaństwuAndrzejowi i Józefie Chmie
lowiec, Państwu Annie i Zbigniewo
wi Parysom oraz Panu Kazimierzowi
Rzeszutek za uświetnienie tegorocz
nych dożynek.
Dziękujemy również wszystkim nie
wymienionym z imienia i nazwiska,
którzy w jakikolwiek sposób przyczy
nili się do uświetnienia tegorocznego
rolniczego święta  święta plonów
w Ostrowach Baranowskich.

Stanisława Rożniał



OSTROWY TUSZOWSKIEPiknik rodzinny w Ostrowach TuszowskichDnia 5 sierpnia br. o godz.15.00w Ostrowach Tuszowskich odbył się IV Piknik Rodzinny organizowany przezStowarzyszenie „Ostrowy” przywsparciu KGW z Ostrów Tuszowskich, Rady Sołeckiej orazSamorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Ostróworaz okolicznych miejscowościmieli okazję uczestniczyćw wielu ciekawych punktachimprezy. W programie byłosporo atrakcji dla dzieci, gryi zabawy, trampoliny i zjeżdżalnie. Niemałą atrakcją stało sięprzedstawienie teatralne dlanajmłodszych pt. „Pan Twardowski” wystawione przez Stu

dio MałychForm Teatralnych,Scenografiii Reżyserii„ARTRE”z Krakowa.Pojawili sięteż młodziakrobaciz Rzeszowa,którychumiejętnościakrobatycznezapieraływidzom dechw piersiach. Widzowie moglitakże podziwiać występy grupytanecznej ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich.Podczas pikniku można byłodegustować smakołyki przygotowane przez KGW z Ostrów

Tuszowskich. Nagrodą głównąw tegorocznej loterii fantowejbył rower górski. Uwieńczeniem pikniku była zabawa taneczna przy Zespolemuzycznym Westamm.

CmolasPrzedstawiciel handlowy zprawem jazdy kategorii B
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Cmolas w sierpniu 2012r. zakoń
czyło realizację projektu pn.:
„Mieszkańcy Gminy Cmolas wzo
rem oddolnych inicjatyw”. W ra
mach projektu w siedzibie
Stowarzyszenia od kwietnia 2012r
odbywało się bezpłatne warsztaty
kompetencji społecznych i zawodo

wych oraz kurs przedstawiciel han
dlowy z prawem jazdy kategorii B.
Dzięki pozyskanym przez Stowa
rzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
środkom z Europejskiego Funduszu
Społecznego 11 mieszkańców na
szej gminy uzyskało stosowne
uprawnienia. Ze względu na duże
zainteresowanie mieszkańców Gmi
ny Cmolas planowana jest w 2013
roku kolejna edycja kursu przedsta
wiciel handlowy z prawem jazdy

kategorii B pod warunkiem pozy
skania na ten cel funduszy unijnych.
Wszystkim uczestnikom projektu
dziękujemy za udział i miłą współ
pracę i zapraszamy na kolejne
szkolenia.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Cmolas

36105 Cmolas 269A
tel. 17 74 4 4 4 15

CMOLAS„Wakacji czas, przygodaczeka, bo jest biblioteka”
W lipcu i sierpniu w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Cmolasie
oraz w filiach Ostrowy
Tuszowskie, Poręby Dymarskie i
Trzęsówka, odbyły się zajęcia dla
dzieci, które czas wolny chciały
mile spędzić w bibliotece z
książką i zabawą. Większość zajęć
odbywało się na świeżym
powietrzu. Dzieci chętnie grały w
badmintona, piłkę nożną i
siatkówkę, oraz zabawę ruchową
„Twister”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia komputerowe
pt.”Podróż po świecie i okolicy” i
„Przyjazny internet” jak również
projekcje filmów i bajek na DVD.
Najmłodszych czytelników
najbardziej interesowało
rozwiązywanie krzyżówek
kalamburów i rebusów oraz
kolorowanie i malowanie
obrazków. Mile spędzały czas przy
grach planszowych, szachach,
układaniu puzzli i klocków.
Było głośne czytanie bajek
wymyślanie dalszych losów
bohaterów układanie własnych
rymów. W zajęciach plastycznych

dzieci wykonywały różnymi
technikami portrety swoich
ulubieńców, malowały na szkle
kwiaty i zioła oraz tworzyły
wspólny album z wakacji.
Wakacyjne zajęcia w bibliotece
przyniosły dzieciom wiele radości
i zabawy.



CMOLASPrzebudowa sceny
W połowie sierpnia b.r. pełną parą
ruszyły roboty budowlane w Samo
rządowym Ośrodku Kultury w
Cmolasie. Przedmiotem robót była

przebudowa sceny w sali widowi
skowej. W ramach tego projektu
przeprowadzone zostały prace re
montowebudowlane polegające
głównie na wyburzeniu słupa żelbe
tonowego. Dzięki przebudowie sce
na znalazła się w centralnej części

sali, a po jej bokach stworzono małe
zaplecze sceniczne dla aktorów. Pra
ce remontowe stały się okazją do
odświeżenia całej sali, która w no
wych barwach, ze świeżym parkie
tem, zmieniła swój charakter.

Wkrótce zostanie zamontowane
okotarowanie sceny. Będzie nowa
kurtyna, kulisy, paludamenty i
wszystko, co być może wkrótce po
zwoli nam zobaczyć na scenie pro
fesjonalnych aktorów. Scena
stworzy także mozliwość zaprezen

towania rodzimych talentów np.
podczas mini koncertów, recitali i
in.prezentacji.
Fundusze na realizację projektów
„Przebudowa sceny w sali widowi
skowej” oraz „Zakup okotarowania

sceny w SOK” zostały pozyskane w
ramach działania „Wdrażania lokal
nych strategii rozwoju” LGD LA
SOVIA objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
2013.

CmolasTani cmolaski samorząd
Gmina Cmolas uplasowała się na
14 miejscu w Polsce w rankingu
„Wspólnoty” – pisma samorządu
terytorialnego na najtańszy
samorząd w kategorii gmin
wiejskich do 10 tysięcy
mieszkańców. W rankingu tym
brano pod uwagę tzw. wydatki
„sztywne” urzędu w 2011 roku,
czyli między innymi:
wynagrodzenia pracowników,
koszty utrzymania Rady Gminy,
zakup różnego rodzaju usług,
koszty zakupu materiałów,
wyposażenia, energii, gazu, koszty
podróży służbowych oraz szkoleń
pracowników w przeliczeniu na
jednego mieszkańca gminy.
Pomimo przybywających rok
rocznie gminie zadań, w urzędzie
od lat nie zwiększono zatrudnienia.

Wszystkie zadnia Urząd wykonuje
tym samym zespołem
pracowników zwiększając jedynie
zakres obowiązków pracowników
o nowe zadania. Urząd oszczędza
na czym tylko się da. Nie korzysta
z usług firm kurierskich,
zatrudniając do roznoszenia poczty
na terenie gminy gońca, wybiera
operatorów świadczących
najtańsze usługi telefoniczne,
oszczędza na materiałach
biurowych, na energii itp.
Przy restrykcyjnej polityce
oszczędnościowej prowadzonej
przez kierownictwo urzędu nie
spadła jakość usług świadczonych
przez pracowników obsługujących
mieszkańców gminy. Od lat
bowiem w urzędzie przyjęto
zasadę „urzędu przyjaznego
obywatelowi – urzędu
zorientowanego na obywatela”

walcząc tym samym ze sztywnym
formalizmem urzędników,
skomplikowanymi procedurami
oraz niedoskonałą komunikacją.

M.P.



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

I N F OR M A C J A
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie

w sprawie zmiany kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeńpomocy społecznej
od 1 października 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 17 lipca 2012 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriówdochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U z 2012 r. poz.823 ).Z dniem 1 października 2012 ustalono kryteria dochodowe dot. świadczeń z pomocy społecznej :1. dla osoby samotnie gospodarującej  542 zł2. dla osoby w rodzinie – 456 złPonadto ustalono :1. maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości : 529 zł.2. kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 250 zł KierownikGminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejBożena Kubik



Rzeszów
II miejsce dla LGD
LASOVIA
na IV Targach LGD z terenu woje
wództwa podkarpackiego
2 września 2012 r. w Rzeszowie na
deptaku przy ul. 3 Maja odbyły się
IV Targi Lokalnych Grup Działa
nia. Impreza organizowana jest co
rocznie przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pod
karpackiego.
W Targach uczestniczyło 25 Lokal
nych Grup Działania spośród 31
zarejestrowanych na Podkarpaciu.
Lokalne grupy działania brały
udział w konkursie, którego celem
było wyłonienie najlepszego sto
iska wystawowego.
Powołana komisja konkursowa
oceniała przede wszystkim:
pomysłowość w aranżacji stoiska,
różnorodność prezentacji wystawo
wej, estetykę, oprawę artystyczną,
zaangażowanie przedstawicieli ob
szaru LGD, czyli liczba reprezen
tantów biorących udział w
prezentacji.
LGD LASOVIA w konkursie na
„Najlepsze stoisko wystawowe” za
jęła wysokie II miejsce.
Sukces zawdzięczamy licznej gru
pie twórców oraz artystów, którzy
zaprezentowali swoje dzieła oraz
wyroby. Wśród nich wystąpili:
Pan Krzysztof Magda z Ostrów Ba
ranowskich – rzeźba w drewnie,
Pan Jan Bańka z Cmolasu – kowal

stwo artystyczne,
Pani Kazimiera Zagroba z Cmolasu
– malarstwo artystyczne,
Pani Agnieszka Posłuszna z Niwisk
– rękodzieło artystyczne,
Pani Bronisława Prokopiec z Gru
py plastycznej ART – PASSION
działającej przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie –
haft, malarstwo,
Pani Małgorzata Starzec z Grupy
plastycznej ART – PASSION dzia
łającej przy Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie – ob
razy w skórze,
Pan Zygmunt Kwaśnik z Trześni –
rzeźba w drewnie,
Pani Katarzyna Łakomy z Leszcz –
haft krzyżykowy,

Na stoisku LGD LASOVIA, nie
zabrakło również kulinarnych spe
cjałów, przygotowanych przez Ko
ło Gospodyń Wiejskich z Trześni,
które oferowało regionalne przy
smaki.
Laureatom konkursu i wszystkim
wyróżnionym nagrody oraz dyplo
my wręczyli
Pan Jan Bury poseł RP, Pan Wie
sław Baranowski dyrektor
DPROW oraz Pan Marek Ustro
biński zca Prezydenta Rzeszowa.
Składamy serdeczne podziękowa
nia wszystkim osobom, którzy
swoją pracą i zaangażowaniem
przyczynili się do przygotowania
efektownej aranżacji naszego sto
iska.

CmolasWARTO ODWIEDZIĆ BIBLIOTEKĘ!
Gminna Biblioteka Publiczna w
Cmolasie wraz z filiami w Ostro
wach Tuszowskich, Porębach Dy
marskich i Trzęsówce zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy
do korzystania z bezpłatnej czytel
ni internetowej w godzinach pracy
bibliotek.
Natomiast maluchy i starsze dzie
ci zapraszamy w godzinach pracy
bibliotek do korzystania z kącika

zabaw gdzie mogą obejrzeć i po
czytać kolorowe bajki , układać
puzzle i klocki grać w gry plan
szowe oraz szachy.
Zachęcamy do skorzystania z za
proszenia by mile spędzić swój
wolny czas w bibliotece.



I N F O R M A C J AWójta Gminy CmolasNiniejszym informuję wszystkich właścicieli i użytkowników gruntów na terenie Gminy Cmolas, że podatek gruntowy i od nieruchomości jest naliczany wg otrzymanych danych z operatu ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowew Kolbuszowej i Wójt jako organ podatkowy nie ma możliwości zmiany zapisów dokonanych w operacie ewidencji gruntów .Ponadto informuję, że zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym/ tekst.jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 136 poz.969 z późniejszymi zmianami/ podatkowi rolnemu podlegają gruntysklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , grunty zadrzewione i zakrzewione naużytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych pod działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza.Wobec powyższego podatkiem rolnym są objęte te grunty , które zostały odpowiednio sklasyfikowane woperacie ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe grunty mają naliczany podatek zgodnie z art.2 ust 2 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych/ jedn. tekst Dz.U. z 2010 r Nr 95 poz.613 z późn zm./ z którejwynika zasada, że podatkiem od nieruchomości nie są objęte użytki rolne grunty zadrzewione i zakrzewione naużytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem gruntów zajętych pod działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Podatkiem od nieruchomości a nie podatkiem rolnym objęte są grunty sklasyfikowane jako tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem „B” . W przypadku kwestionowania wpisów w ewidencji gruntów ibudynków wnioski o zmianę zapisów w niej można wnosić wyłącznie do organu prowadzącego ewidencjęgruntów i budynków tj. StarostyKolbuszowskiego w Kolbuszowej ul.11go Listopada 10, który w przypadku uwzględnienia wniosku o dokonanie zmian prześle odpowiedniedokumenty stwierdzające zmiany woperacie ewidencji gruntów i budynków do tut. Urzędu i wówczasna tej podstawie może być dokonanakorekta naliczonego podatku.Uprzejmie informuję właścicieli i posiadaczy gruntów w miejscowości Poręby Dymarskie żeaktualnie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej prowadzona jest aktualizacja operatuewidencji gruntów i budynków naterenie miejscowości Poręby Dymarskie , projekt nowego operatuewidencji gruntów i budynków zostanie wyłożony do wglądu dlaWszystkich zainteresowanych wdniach od 10.10 do 30.10 2012 rokuw godz. od 8 do 15 w StarostwiePowiatowym w Kolbuszowej pok.Nr 220.Skorzystanie z prawa zapoznania sięz nowym operatem ewidencyjnymoraz zgłoszenie ewentualnych uwagleży w interesie każdego posiadaczanieruchomości albowiem po zatwierdzeniu projektu tego operatu iprzesłaniu przez Starostwo danychewidencyjnych tut. Urzędowi zostaną naliczone zobowiązania podatkowe wg odnowionej ewidencjigruntów i budynków.






