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CMOLASDni Cmolasu
Tegoroczne obchody „Dni Cmo
lasu” przypadły na 29 i 30
czerwca 2013r. W sobotę można
było odwiedzić galerię SOKora
i podziwiać wspaniałą wystawę
dorobku artystycznego grup pla
stycznych działających w Samo
rządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie. Grupa plastyczna
dziecięca zaprezentowała liczne
rysunki i różnorodne prace wy
konane wieloma technikami pla
stycznymi. Grupa dorosłych
„ArtPassion” ozdobiła SOK ma
larstwem na płótnie, drewnie,
szkle, ozdobami ze skóry, wikli
ny papierowej oraz wykonanymi techniką filcowania, bukietami

z krepiny i innymi de
koracjami, od których
ciężko było oderwać
wzrok. Instruktorem
obydwu grup plastycz
nych jest Pani Katarzy
na Wilk. Wystawa
zgromadziła wrażli
wych na piękno miesz
kańców gminy,
którzy w miłej
atmosferze
mogli podzi
wiać wspaniałe
dzieła sztuki.
Drugi dzień
obchodów „Dni
Cmolasu” od
bywał się na
Stadionie
Sportowym w Cmola
sie. Impreza rozpoczęła
się … powitaniem desz
czu, ale ten na szczęście

nie zagościł na długo. Wkrótce
po tym uczestnicy imprezy nie
mogli narzekać na nudę. Jako
pierwsze na scenie zaprezento
wały się zespoły tańca współ
czesnego działające w
Samorządowym Ośrodku Kultu
ry w Cmolasie, a ich choreogra
fem jest P. Magdalena Depa.
Zespół: „Motyw” (gr. Początku

jąca) zaprezentował taniec pt.
„Po prostu tańcz”, Zespół „Mo
tyw II” wystąpił w układzie ta
necznym pt. „Retro Party”,



natomiast Zespół „Motyw I” za
tańczył układ pt. „Lepsze czasy”.
Równie atrakcyjnie na scenie za
prezentował się Zespół taneczny
„Euro dance” z Zespołu Szkół
w Cmolasie, którego choreogra
fem jest P. Edyta Urban. Do ak
tywnej zabawy wszystkich
uczestników imprezy zaprosiła
grupa aktorów na szczudłach.
Liczne konkursy i zabawy w tym
skakanie przez linę i robienie
ogromnych baniek mydlanych,
przyciągnęło sporą grupę zainte
resowanych. Chwilę później
wszyscy zgromadzeni przed sce
ną byli świadkami prawdziwej
magii w wykonaniu jednego
z najlepszych polskich iluzjoni
stów, półfinalisty
programu „Mam
Talent” Rafała
Mulki. Artysta
wprowadził widzów
w świat pełen magii,
rzeczy niewytłuma
czalnych i niesamo
witych. W pokazie
mieli także okazję
wziąć udział miesz
kańcy naszej gminy,
którzy asystowali
artyście w wykony
waniu kolejnych
sztuczek. Po impo
nującym pokazie iluzji przed sce
ną rozegrała się sztuka teatralna

pt.”Kabaret” w wykonaniu Ży
wego Teatru Szczudlarzy. W

barwnych strojach, pełni tajem
niczości aktorzy na szczudłach

rozegrali spektakl przedstawiają
cy relacje pomiędzy kobietą i

mężczyzną. Widzo
wie byli świadkami
zauroczenia, miło
ści i zdrady.
Wszystko to miało
zabarwienie humo
rystyczne, a treść
wyrażająca cechy
dobre i złe ludzkiej
natury wzbudziła
ogromną sympatię
widzów, którzy
niespodziewanie
stali się bezpośred
nimi uczestnikami
wydarzeń. Na sce

nie nie zabrakło również gwiaz
dy wieczoru, którą w tym roku
był zespół „Ratatam”. Muzyka,
jaką prezentują to połączenie
rocka, reggae, folku oraz każde
go dobrego dźwięku który im w
duszy gra. Liczni miłośnicy tańca
i dobrej zabawy bawili się do
bardzo późnego wieczora przy
dźwiękach zespołu muzycznego
„Kalejdoskop”. Całość uświetnił
pokaz sztucznych ogni. Organi
zatorami tegorocznych „Dni
Cmolasu” był Urząd Gminy
Cmolas i Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie.



OSTROWY BARANOWSKIE
IIedycja Święta Lasu
LAS to taki tajemniczy świat, bo
choć istnieje od tysięcy lat,
Wiele sekretów skrywa przed nami…
Rąbka tajemnicy uchyla czasami.
14 lipca br. już po raz drugi bawili
śmy się w Ostrowach Baranowskich
z okazji Święta Lasu. Organizator
kami imprezy było KGW "Lesian
ki". Patronat Honorowy nad imprezą
objęło Nadleśnictwo Mielec, Gmina
Cmolas oraz Koło Łowieckie "Knie
ja". Patronat medialny sprawował
Tygodnik Regionalny "Korso" oraz
rozgłośnia „Twoje Radio Cmolas”.
Przybyło wielu dostojnych gości: Po
seł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmie
lowiec z małżonką Haliną, Wójt
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Ga
lek, Zca Wojta Gminy Cmolas Pan
Lesław Budzisz, Nadleśniczy z Miel
ca Pan Józef Rusek, Sekretarz Gmi
ny Pan Marian Posłuszny, Radny
Powiatu Kolbuszowskiego Pan Su
kiennik Ryszard, Radni Gminy Pan
Marian Zieliński oraz Pan Wiesław
Kosiorowski , leśnicy Pan Józef Klich
i Leszek Magda, Dyrektorka SOK
w Cmolasie Pani Edyta KusMo
krzycka, Dyrektorka GBP w Cmo
lasie Pani Danuta Zuba, Dyrektorka
SP w Ostrowach Baranowskich Pa
ni Małgorzata Styga , Przewodniczą
ca KGW z Cmolasu Pani Maria
Rzeszutek , Prezes Gminny OSP Pan
Karol Ziętek, Komendant OSP Pan
Roman Chmielowiec, sołtys wsi Pan
Jerzy Magda a także Pan Władysław
Halat były sołtys wsi i wielu innych
nie wymienionych gości.
Tegoroczne świętowanie miało cha
rakter wspomnieniowy, bowiem na
sza wieś i życie tutejszych
mieszkańców, od zarania związane
było z lasem. Las pomagał przetrwać
im trudne czasy: dostarczał opału
i pożywienia, był źródłem utrzyma
nia i miejscem pracy. Zbierano grzy
by i jagody jak wspomina
Ostrowianin  Adam Gancarz, w swo
im pamiętniku pt. W lesie urodzo

ny „…Była
już późna
wiosna, we
wsi przed
nówek,
bieda do
bierała się
ludziskom
do skóry.
Rzadko
która ro
dzina
w okresie
przednówka
mogła pożywić się do syta. Dojrze
wające jagody, których było w brud
w lasach, częściowo łagodziły ten
stan rzeczy. Jagody były dla ludzi jak
manna dla żydów na pustyni. Jedzo
no je na surowo i gotowano zupę
zabielaną mlekiem i garścią mąki.
Zgodnie z zarządzeniem leśniczego
trzeba było mieć przepustkę czyli
kwit. Za wystawienie kwita trzeba
było dostarczyć na leśniczówkę pew
ną ilość jagód. W praktyce wygląda
ło to tak ; gdy gospodyni leśniczego
potrzebowała jagód, wysyłała gajo
wych z koszykami do lasu, a Ci za
bierali ludziom po trochu jagód
i sami zanosili je na leśnictwo…”
Nie tylko owoce lasu pomagały
mieszkańcom przetrwać trudne cza
sy. Z lasu pozyskiwano także siano,
a jesienią ściółkę niezbędną w każ
dym gospodarstwie cyt: „…Rzadko
kto w naszej wiosce posiadał własne
łąki. Co najmniej 3/4 siana, ludzie
uzyskiwali w lasach. Okoliczne la
sy były własnością prywatną, więc
za siano z leśnych łąk trzeba było
słono płacić, a więc co biedniejsi
chodzili do lasu na tak zwaną wy
żynkę. Było to wyżynanie traw na
uprawach leśnych, gdzie nie wolno
było używać kosy, aby nie wyciąć
młodych sadzonek. Za tak pozyska
ne siano nie płaciło się gotówką ,
lecz pozyskiwano go na tak zwaną
" trzeciznę " to znaczy dwie kopki
sobie , trzecią dla gajowego . Na wy
żynkę chodziły przeważnie kobiety.
Jesienią z kolei pozyskiwano w la
sach ściółkę . Co rano z grabiami na

ramieniu udawano się do lasu w po
szukiwaniu ściółki leśnej. Ludzie krę
cili się po lesie jak mrówki koło
mrowiska. Ściółką trzeba było się
dzielić pół na pół;  fura sobie , dru
ga leśniczemu albo gajowemu. Gdy
panowała pogoda wszystko było
w porządku , ale jak padał deszcz to
był problem …” Źródłem wspomnień
była także wystawa fotograficzna
obrazująca życie dawnych mieszkań
ców naszej wsi. Stare zdjęcia z al
bumów rodzinnych udostępnili
mieszkańcy naszej wsi, za co ser
decznie dziękujemy. W części arty
stycznej wystąpiły dzieci: Kacperek,
Gabrysia, Hubert i Agnieszka recy
tując wiersze o lesie oraz zespół
„Ostrowianie " z Ostrowa i nasze
'Lesianki'. Było wesołe miasteczko
dla dzieci, darmowe lody sponsoro
wane przez Zieloną Budkę, loteria
fantowa, konkursy dla dzieci i wie
le nagród ufundowanych przez Nad
leśnictwo Mielec, Ośrodek Kultury
w Cmolasie, Bibliotekę Publiczną
w Cmolasie oraz Państwo Kosiorow
skich z Cmolasu. Wszystkim spon
sorom i fundatorom nagród składamy
serdeczne podziękowania .Specjal
ne podziękowania kierujemy do Pa
ni Wiesławy Dudek za prowadzenie
konkursów i zabawy z dziećmi oraz
druhów OSP z naszej jednostki za
pomoc przed i w trakcie trwania im
prezy. Pogoda i humory dopisywa
ły, więc wspaniała zabawa trwała
do późnych godzin nocnych.

SAR



OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI W CMOLASIE ZAPRASZA
do udziału w zajęciach z zakresu pływania, piłki siatkowej oraz nożnej w ramach projektu pt. „AKTYWNEWAKACJE” realizowanego przez GminęCmolas w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś4 Leader działanie „Wdrażanie LSR – małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadająwarunkom przyznaniapomocy w ramach działańOsi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.Karty zgłoszeniowe do pobrania w biurze lub kasie pływalni krytej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy Cmolas
ogłasza na dzień 9 sierpnia 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej

wymienionych nieruchomości
1) godz.9.00 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 543 o pow.0,06 ha

cena wywoławcza 4 000 zł położona w obszarze istniejącej i proponowanej zabudowy
1) godz.9.15 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 863/8 o pow.0,1537 ha

cena wywoławcza 25 000 zł pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
2) godz.9.30 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 863/9 o pow.0,1408 ha

cena wywoławcza 22 800 zł pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
3) godz.9.45 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 960/5 o pow.0,1210 ha

cena wywoławcza 22 000 zł po zabudowę jednorodzinną
4) godz.10.00 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1140 o pow.0,1800 ha

cena wywoławcza 4 000 zł położona w obszarze istniejącej i proponowanej zabudowy
5) godz.10.15 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/10 o pow.0,1776 ha

cena wywoławcza 28 500 zł pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
6) godz.10.30 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/11 o pow.0,1739 ha

cena wywoławcza 25 500 zł pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
7) godz.10.45 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/12 o pow.0,1699 ha

cena wywoławcza 21 500 zł zł pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
8) godz.11.00 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/13 o pow.0,1740 ha

cena wywoławcza 21 500 zł pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
9) godz.11.15 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 1315/4 o pow.0,1300 ha

cena wywoławcza 15 000 zł położona w obszarze istniejącej i proponowanej zabudowy
10) godz.11.30 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 2/3 części 635/1 o pow. 2/3

0,0600 ha cena wywoławcza 5 000 zł położona w obszarze istniejącej i proponowanej zabudowy
11) godz.11.45 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 5/6 części 636/2 o pow. 5/6

0,0600 ha numer cena wywoławcza 6 000 zł położona w obszarze istniejącej i
proponowanej zabudowy

12) godz.12.00 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 5/6 części 640/2 o pow. 5/6
0,1000 ha numer 5/6 części 640/3 cena wywoławcza 13 500 zł położona w obszarze
istniejącej i proponowanej zabudowy

13) godz.12.15 nieruchomość w Trzęsówce numer 307 o pow. 0,2300 ha
cena wywoławcza 30 000 zł położona w obszarze istniejącej i proponowanej zabudowy

Wadium w wyznaczonej wysokości należy wpłacić do dnia 6 sierpnia 2013 r
na rachunek Urzędu 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 w Banku Spółdzielczym Oddział Cmolas,
decyduje data wpływu na rachunek Urzędu w BS Cmolas.

Ceny podane są w wartościach netto i do uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony
należny podatek VAT.

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości i warunków udziału w przetargu można
uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 5 tel. 17 283 77 02. w 33.



OSTROWY TUSZOWSKIEV Piknik Rodzinny w Ostrowach Tuszowskich
W niedzielę 21 lipca na terenie bo
iska szkolnego i Centrum Eduka
cji Ekologicznej w Ostrowach
Tuszowskich odbył się V Piknik
Rodzinny. Organizatorami pikniku
było Stowarzyszenie „Ostrowy”
przy współpracy SOK w Cmolasie
i CEE. Na wszystkich uczestników
czekała świetna zabawa i wiele
atrakcji.
Jedną z nich była wizyta policjan
tek z kolbuszowskiej komendy sierż.
sztab. Beaty Chmielowiec i mł. asp.
Jolanty SkubiszTęczy. Podczas
spotkania najmłodsi mogli m.in.

obejrzeć z bliska radiowóz policyj
ny i elementy wyposażenia poli
cyjnego. Przymierzyć policyjną
czapkę, hełm, kamizelkę taktycz
ną oraz wziąć udział w konkursie
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Funkcjona
riuszki odpowiadały również na py
tania dotyczące codziennej pracy
Policji.
Po spotkaniu z policjantkami na
dzieci czekała już kolejna atrakcja,
występ klauna Marko w programie
„Figle Migle iluzje na wesoło”, a
następnie zabawy przy muzyce.
Między czasie najmłodsi mogli dać
upust swojej energii na zjeżdżalni,
trampolinach i eurobungee, wziąć

udział w loterii czy posilić się w

bufecie.
Dla wszystkich uczestników pik

niku zaśpiewali także uczniowie
tutejszej szkoły podstawowej, a
wieczorem wystąpił zespół „Kom
pania Country” dając półtorago
dzinny koncert. Po nim wszyscy
zostali zaproszeni do wspólnej za
bawy przy muzyce zespołu WE
STAMM.
Przez cały czas trwania pikniku
otwarte było również Centrum Edu
kacji Ekologicznej, gdzie można
było wejść, by obejrzeć zgroma
dzone tam eksponaty.
Dziękujemy wszystkim za pomoc
w organizacji pikniku. Uczestni
kom za wspólną zabawę i spędzo
ny z nami czas, i zapraszamy za rok.

W. Dudek
Więcej zdjęć na stronie
www.stowarzyszenieostrowy.cba.pl



CMOLASBudżet Gminy Cmolas2013r.
Minęło I półrocze 2013 roku.Mimo, że jest to trudny rok, tojednak nie ma wioski czy sołectwa w Gminie Cmolas, w którejnie były realizowane inwestycjebądź prace przygotowawcze doinwestycji. Lekko licząc to prawie 30 pozycji inwestycyjnych,których realizacja a więc prace

geodezyjne, projektowe, pozwolenia na budowę oraz wnioskiaplikacyjne pochłonęły wieleczasu mozolnej, administracyjnejpracy. Co prawda niektóre przetargi przed nami, tym niemniej,front inwestycyjny roku 2013 tookoło 9 mln zł przy dotacjachunijnych i państwowych – około6 mln zł., środki własne – około3 mln zł.Nie sposób omówić wszystkichprac inwestycyjnych czy też remontowych, tym niemniej dziękuję

współpracownikom oraz tym,którzy w jakikolwiek sposóbwspierają rozwój naszej gminy.Poniżej pozwalam sobie przedstawić układ tabelaryczny obrazujący działania inwestycyjne iremontowe na terenie gminyCmolas za I półrocze 2013 roku.Wójt Gminy CmolasEugeniusz Galek



Poręby DymarskiePuchar Wójta Gminy Cmolas 2013W niedzielę 21 lipca odbyły się spotkania fazy finałowej tegorocznejedycji Pucharu Wójta Gminy Cmolas. Miejscem zmagań zawodnikówbył stadion w Porębach Dymarskich.W tegorocznej edycji turnieju nieobyło się bez niespodzianek, uznawani za faworytów zawodnicy Tempa Cmolas podczas spotkań fazygrupowej rozegranych tydzień wcześniej musieli uznaćwyższość rywali z Trzęsówki oraz Poręb Dymarskich.W rezultacie czego pozostała im walka o 5 miejsce z drużyną CeramikiHadykówka, mecz ten zakończył sięgładkim zwycięstwem Cmolesian 40. W meczu o 3 miejsce naprzeciwsiebie stanęły zespoły Ostrovii Ostrowy Baranowskie oraz Vigoru Trzęsówka. Po pełnym emocji spotkaniuzakończonym remisem 22, byliśmyświadkami rzutów karnych mającychwyłonić zwycięzcę. W nich minimalnie lepiej zaprezentowali się zawodnicy z Ostrów Baranowskich i to onistanęli na najniższym stopniu podium. Finałowe spotkanie zapewniło najwięcej emocji. Wspierani przezlicznie zgromadzonych kibiców zawodnicy Unitasu po raz pierwszy whistorii zmagali sięw walce o główne trofeum, ich rywalami był zespółFloriana Ostrowy Tuszowskie. Pojedynek ten od początku był bardzo

zacięty. Pierwsina prowadzeniewyszli zawodnicyPoręb Dymarskich, jednakdrużyna Florianaszybko odpowiedziała doprowadzając do remisu.Na zakończeniepierwszej połowypo skuteczniewyprowadzonejkontrze zespółUnitasu odzyskałprowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 21. Drugapołowa rozpoczęła się od ataków zespołu Ostrów Tuszowskich, chcących odrobić straty. Po rzucie karnymudało im się doprowadzić do remisu 22. Końcówka spotkania byłabardzo nerwowa dla obydwu drużyn,które po 2 czerwonych kartkach musiały kończyć ten mecz w dziesiątkę. Laureata pierwszego miejsca wtegorocznej edycji pucharu musiaływyłonić rzuty karne. W nich minimalnie lepsi okazali się zawodnicyUnitasu Poręby Dymarskie i to onimogli się cieszyć z historycznego dlanich zwycięstwa.
Wyniki spotkań fazy grupowej rozgrywek
rozegranych 14.07.2013:
Grupa A /pkt. br./
1.PKS Unitas Poręby Dymarskie 6pkt. 42
2.Vigor Trzęsówka 1pkt. 34

3.Tempo Cmolas 1pkt. 12
Tempo Cmolas 01 PKS Unitas Poręby Dy
marskie
Vigor Trzęsówka 11 Tempo Cmolas
PKS Unitas Poręby Dymarskie 32 Vigor
Trzęsówka
Grupa B /pkt. br./
1.Florian Ostrowy Tuszowskie 4pkt. 42
2.Ostrovia Ostrowy Baranowskie 2pkt. 55
3.Ceramika Hadykówka 1pkt. 35
Florian Ostrowy Tuszowskie 22 Ostrovia
Ostrowy Baranowskie
Ceramika Hadykówka 02 Florian Ostro
wy Tuszowskie
Ostrovia Ostrowy Baranowskie 33 Cera
mika Hadykówka
Klasyfikacja końcowa:
1. PKS UNITAS Poręby Dymarskie
2. Florian Ostrowy Tuszowskie
3. Ostovia Ostrowy Baranowskie
4. Vigor Trzęsówka
5. Tempo Cmolas
6. Ceramika Hadykówka

OSTROWY BARANOWSKIE4 sierpnia 2013 r.  w najbliższą niedzielę „ORŁY GÓRSKIEGO” w OstrowachBaranowskich !
Stowarzyszenie „BONITAS” wrazz Klubem Sportowym „OSTROVIA”Ostrowy Baranowskie mając na uwadze integrację wiejskiego środowiska oraz chcąc skutecznie krzewićkulturę fizyczną, propagować aktywny wypoczynek a w szczególnościprzybliżyć młodemu pokoleniu piłkę nożną oraz jej historię, organizują w dniu 4 sierpnia 2013 roku /tj.niedziela/ mecz piłki nożnej pomiędzy dawną drużyną Kazimierza Górskiego zwaną dziś „Orłami

Górskiego” a drużyną „Ostrovii”Ostrowy Baranowskie. Zawodnicyobecnie występujący pod szyldem„Orły Górskiego” to ikony polskiejpiłki nożnej, wielokrotni reprezentanci Polski, mistrzowie olimpijscyz roku 1972, srebrni medaliści mistrzostw świata z roku 1974 i 1982.Przewidywany skład drużyny: Zygmunt Kalinowski, Kazimierz Kmiecik, Zdzisław Kapka, LesławĆmikiewicz, Włodzimierz Ciołek,Dariusz Dźwigała, Jan Domarski,Ryszard Milewski, Jerzy Kraska,Piotr Czachowski, Mirosław Buczacki, Marek Kusto, Piotr Świerczewski, Tomasz Kłos, GrzegorzWędzyński. Menedżerem i kierownikiem drużyny jest Dariusz Górski– syn Śp. Kazimierza Górskiego. W

składzie „Orłów Górskiego” gościnnie wystąpi Jan Krzysztof Bielecki– były Premier RP.Rozgrywki połączone będą z imprezami towarzyszącymi – festiwal jagodowy, festyn rodzinny, wesołemiasteczko, loteria fantowa, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych,lot balonem, pokaz motocykli policyjnych.Rozpoczęcie imprezy na stadionie wOstrowach Baranowskich o godzinie 14.00.Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Cmolasdo uczestnictwa w imprezie i życzymy miłego spędzenia niedzieli wOstrowach Baranowskich.Organizatorzy



CMOLAS  KOLBUSZOWAZespół Ludowy Cmolasianie na Prezentacji Twórczości LudowejLasowiaków i Rzeszowiaków
Zespół Ludowy Cmolasianie 2czerwca 2013 r. wystąpił podczastegorocznych „Prezentacji Twórczości Ludowej Lasowiaków iRzeszowiaków” na kolbuszowskim Skansenie. Głównym motywem tegorocznych prezentacjibyło życie najmłodszych na dawnej wsi. Dlatego występujące wtym dniu zespoły obrzędowe, zaprezentowały różnorodne zwyczaje i zabiegi magiczne związane znarodzinami oraz dzieciństwem. Wzwiązku z tematem przewodnim

spotkania Zespół „Cmolasianie”zaprezentował widowisko obrzę dowe pt.”Chrzciny” za co, jakzwykle otrzymał liczne brawa.

CMOLAS – RYMANÓWZDRÓJVIII Edycja Wesela Podkarpackiego w Rymanowie Zdroju z ZespołemCmolasianieW ubiegłą niedzielę tj. 28 lipca2013 r. Zespół Ludowy Cmolasianie wziął udział w VIII EdycjiWesela Podkarpackiego. Jako jeden z ośmiu zespołów „Cmolasianie” zaprezentowali fragmentwidowiska związany z obrzędemweselnym. Prezentacja odbyłasię w Amfiteatrze w Rymanowie.

O G Ł O S Z E N I E
Informuje się mieszkańców Gminy Cmolas, że opłaty za odbiór odpadówkomunalnych od dnia 01.07.2013 roku należy wnosić wyłącznie na konto UrzęduGminy Cmolasnr 57 9180 1021 2002 1000 7748 0001 w BS O/Cmolas.

Terminy wnoszenia opłat:za I kwartał do 15 kwietniaza II kwartał do 15 czerwcaza III kwartał do 15 październikaza IV kwartał do 15 grudnia



CMOLASKomunikat z XII Amatorskich Integracyjnych Mistrzostw McDonalds wPływaniu – Cmolas 2013
W sobotnie przedpołudnie na krytej pływalni Ośrodka Wypoczynkui Rekreacji w Cmolasie po raz XIIrozegrano Amatorskie Integracyjne Mistrzostwa McDonald`s w pływaniu. Do udziału w zwodachzgłosiło się 112 zawodników i zawodniczek (amatorów i pasjonatów pływania) z powiaturzeszowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego iłańcuckiego. Współorganizatoremi jednocześnie fundatorem nagródw zawodach były RestauracjeMcDonald`s w Rzeszowie i Krośnie. Zwycięzcami poszczególnychkategorii zostali:
25 m styl dowolny dziewcząt klasy III
i młodsze:
1. Julia Gancarz Mielec 0,17,72
2. Urszula Kopeć Komorów 0,18,97
3. Zuzanna Błażejczak Tarnobrzeg
0,20,63
25 m styl dowolny chłopców klasy III
i młodsi:
1. Szymon Flis Mielec 0,21,34
2. Wiktor Kiwak Kolbuszowa 0,22,28
3. Wiktor Starzec Cmolas 0,23,41
25 m styl dowolny NIEPEŁNOSPRAW
NI:
1. Wojtek Sasor Przyłęk 0,54,75
50 m styl dowolny dziewcząt klasy IIIVI
1. Julia Ozimek Kolbuszowa 0,37,00

2. Martyna Serafin Hadykówka 0,41,38
3. Zuzanna Karkut Hadykówka 0,44,65
50 m styl dowolny chłopcy klasy III VI
1. Kacper Wilk Cmolas 0,31,88
2. Bartłomiej Szalony Kolbuszowa
0,38,91
3. Adrian Gul Cmolas 0,41,43
50 m styl dowolny dziewcząt GIMNA
ZJUM:
1. Aleksandra Gul – Poręby Dymarskie
0,38,47
2. Karolina Zielińska – Cmolas 0,39,13
3. Oliwia Rusek Mielec 0,41,09
50 m styl dowolny chłopcy GIMNA
ZJUM:
1. Hubert Tyrpin Cmolas 0,30,47
2. Ernest Jachyra Hadykówka 0,32,13
3. Karol Lubera Cmolas 0,32,63
50 m styl dowolny dziewczęta SZKO
ŁA ŚREDNIA:
1. Katarzyna Jóźwik Zarębki 0,35,97
2. Kinga Tyrpin Cmolas 0,37,72

50 m styl dowolny
chłopcy SZKOŁA
ŚREDNIA:
1. Tomasz Jóźwik Za
rębki 0,28,56
2. Szymon Tyczka –
Cmolas 0,29,03
3. Grzegorz Reguła –
Cmolas 0,29,72
50 m styl dowolny ko

biet 1972 1993r.
1. Monika Małek Cmolas 0,32,41
2. Wioletta Bańka Cmolas 0,34,85
3. Ewa Kusak Cmolas 0,39,16
50 m styl dowolny mężczyzn 19721993r.
1. Jacek Szostak Jagodnik 0,28,84
2. Konrad Borowiec 0,31,12
3. Marcin Wilk 0,31,37
50 m styl dowolny kobiet 1972 i starsi :
1. Bożena Gancarz Mielec 0,32,16
2. Joanna Rusek Mielec 0,32,97
3. Małgorzata Chmielowiec Rzeszów
0,59,69
50 m styl dowolny mężczyzn 1972 i
starsi :
1. Dariusz Dudek Mielec 0,29,87
2. Jan Piekarski Mielec 0,33,18
3. Jacek Tyczka Cmolas 0,35,78
SZTAFETA RODZINNA:
1. Dawid, Judyta, Faustyna, Karol Lu
bera Cmolas 1,05,19
2. Grzegorz, Jan, Monika Piekarscy, An
gela Pawelczyk Mielec 1,05,81
3. Paweł, Piotr, Marek, Wiktor Starzec
1,06,97
NAJMŁODSZY UCZESTNIK: Alek
sandra Lubera Kolbuszowa 17.09.2007 r.
NAJWYTRWALSZY UCZESTNIK:
Mieczysław Skowron Kolbuszowa Dolna



CMOLASLATO z SOKiem
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie nie zapomniał o
wakacjach dla dzieci i przygo
tował ofertę, by ciekawie wy
pełnić czas letniego
wypoczynku. Od 9 lipca do 1
sierpnia b.r. we wtorki, środy i
czwartki dzieci z naszej gminy
i nie tylko, mają zapewnioną
opiekę i dobrą zabawę. Z ofer
ty skorzystało 37 dzieci, które
w ramach letniej zabawy zwie
dziły stadninę koni Mustang w
Dzikowcu, wszyscy uczestnicy

mogli wypróbować swoje jeź
dzieckie umiejętności. Innym
razem na wycieczkę wybrali
śmy się rowerami do gospodar
stwa agroturystycznego
państwa Hopków w Porębach
Dymarskich. Stamtąd po krót
kim grillowaniu podziwiając
uroki naszych okolic wrócili
śmy zmęczeni ale pełni miłych
wrażeń. Zorganizowano szereg
zajęć integracyjnosportowych,
odbyły się rozgrywki tenisa sto
łowego, gra w piłkarzyki, gry i
zabawy stolikowe oraz plenero
we, które miały miejsce w mi
łym otoczeniu drzew na placu
SOK. Tutaj emocje towarzyszy

ły m.in. zabawie w spalonego,
murarza czy krowę, skakaniu
przez linę i na skakankach.
Mali artyści mogli się także
wykazać talentem plastycznym
na papierze oraz betonie, gdzie
powstawały obrazy malowane
kredą. Nowością była siatków
ka plażowa i zabawy w mega
piaskownicy (są takie miejsca
w Cmolasie). W ostatnim dniu
wspólnej zabawy wybraliśmy
się na ścieżkę edukacyjną w
Świerczowie. Z miłymi wspo
mnieniami, nowymi doświad
czeniami i pełni wrażeń
żegnamy LATO z SOKiem.



TRZĘSÓWKA
Sobótkowy Festyn Ro
dzinny w Trzęsówce
Tradycyjnie, jak co roku w Trzę
sówce odbył się Festyn Rodzin
ny, który 23 czerwca przyciągnął
licznych mieszkańców wsi i oko
lic. Na wszystkich uczestników
imprezy czekało wiele atrakcji,
o które zadbali: Wójt Gminy
Cmolas, Sołtys Wsi Trzęsówka,
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie oraz Zespół Szkół
w Trzęsówce. Impreza rozpoczę
ła się programem artystycznym
przygotowanym przez ZS

w Trzęsówce. Przed publiczno
ścią zaprezentowali się ucznio
wie w: mowie lasowiackiej
(Magdalena Wilk, Magdalena Ja
skot, Dominika Gancarz, Patry
cja Gacek), piosence
(Magdalena Wilk, Andżelika Ma
zur, Natalia Mazur, Marcelina
Gancarz, Kamila Fryc oraz tańcu
nowoczesnym zaprezentowanym
przez zespół „Touch Power”.
Z mini recitalem wystąpiła Daria
Posłuszny, a później Anna
Chmielowiec. Zadebiutował
również Zespół Taneczny z Trzę
sówki, działający w Domu Stra

żaka w Trzęsówce z ramienia
SOK w Cmolasie, w układzie

choreograficznym pt.”Quick
step” i „Show Dance New York”.
Swój znany repertuar zagrała
Kapela Podwórkowa „Rzeszow
skie Wiarusy”. Międzyczasie du
żym zainteresowaniem cieszyła
się loteria fantowa z wieloma
atrakcyjnymi nagrodami, nie za
brakło słodyczy tradycyjnie roz
dawanych przez Pana Sołtysa.
Na najmłodszych czekała tram
polina, zjeżdżalnia oraz popcorn.
Festyn rodzinny zakończył się
udaną zabawą taneczną.



CMOLASTurniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezesa LGDLASOVIAW dniu 27 lipca 2013 roku na stadionie klubu sportowego TEMPOCmolas odbył się Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezesa Lokalnej Grupy Działania LASOVIA– Pana Eugeniusza Galka. W meczach eliminacyjnych uzyskano następujące wyniki:LKS VIGOR Trzęsówka – PKSUNITAS Poręby Dymarskie – 0:2(0:1)KS TEMPO Cmolas – KS OSTROVIA Ostrowy Baranowskie – 7:0(3:0)Mecze finałowe – o 3 miejsce:LKS VIGOR Trzęsówka – KSOSTROVIA Ostrowy Baranowskie– 6:0 (5:0)PKS UNITAS Poręby Dymarskie –TEMPO Cmolas  2:6 (0:1)Puchar Prezesa Lokalnej GrupyDziałania LASOVIA zdobyła drużyna klubu sportowego TEMPOCmolas. Najwięcej bramek w turnieju zdobyli: Błażej Bąba i Mate

usz Serafin z KS TEMPO Cmolasi Radosław Madura z LKS VIGORTrzęsówka po 4 bramki. W dodatkowym konkursie rzutów karnych,który miał na celu wyłonienie króla strzelców najlepiej 11tki wykonywał Radosław Madura i on zostałKrólem Strzelców turnieju. Natomiast najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Rafał

Mokrzycki z TEMPA Cmolas. Puchary i nagrody indywidualne wręczył Prezes Lokalnej Grupy DziałaniaLASOVIA Pan Eugeniusz Galekoraz Prezes Klubu SportowegoTEMPO Cmolas – Pan SebastianGul.Turniej odbył się w znakomitej sportowej atmosferze.

CMOLAS
Warsztaty kulinarne z CA
RVINGU
W słoneczne, czwartkowe dopołu
dnie 13.06 b.r. w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie od
były się warsztaty kulinarne z CA
RVINGU tzn. sztuki rzeźbienia
w owocach i warzywach. Sztuka ta
wymaga skupienia, zręczności,
znajomości figur geometrycznych,
ale przede wszystkim zmysłu arty
stycznego, wrażliwości na piękno
i poczucia estetyki. Dlatego Panie
z grupy plastycznej ART PAS
SION z SOK w Cmolasie postano
wiły zmierzyć się z kolejnym
wyzwaniem. Nauczycielki z Ze
społu Szkół w Weryni P.Anna Tę
cza i P.Wioletta Majewska oraz
uczennice tej szkoły, podczas

warsztatów zdradziły tajniki zdo
bienia, dzięki którym można osią
gnąć efekt pięknych dekoracji na
talerzu. W trakcie zajęć pod nóż
poszły jabłka, marchewki, cebula,
czerwona i biała rzodkiew, arbuzy,
melony, buraki oraz wiele innych

owoców i warzyw. Powstały uro
cze owocowe rzeźby, które z pew
nością zachwycą wszystkich gości,
podczas kulinarnych popisów Pań
z Cmolasu.



CMOLASOgólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Nagrodę Wójta Gminy Cmolas
2.06.2013 r. Hala Widowiskowo
Sportowa OWIR w Cmolasie wy
pełniła się po brzegi.
Przed widownią swoje umiejętno
ści zaprezentowało 209 par z całej
południowej i południowo
wschodniej Polski. W części
pierwszej Turnieju pierwsze kroki
taneczne przed publicznością sta
wiało 43 pary dzieci w wieku do
lat 10. W kolejnych blokach (ta
niec zawodowy) wystartowało
166 par. Podczas turnieju zapre
zentowały się kluby tańca:
BielskoBiała NOWY STYL, Bił
goraj IMPULS, Chełm TAKT,
Chorzelów TAKT, Dębica ZŁO
TA PARA, Hyżne SIGNUM
DANCE, Jarosław TAKT, Kra
ków STYL, Krosno GRACJA,
Lublin AXEL, Lublin PASJA,
Lublin ZAMEK, Mielec ELIDA,
Mielec GALA, Przemyśl GOL
DEN DANCE, Przysieki POD
KARPACIE, Rakszawa
CENTRUM TAŃCA, Rzeszów
AKSEL, Rzeszów AT MICZA
ŁOWSCY, Rzeszów GASIEK,
RzeszówBoguchwała DŻET,
Stalowa Wola JUST DANCE,
Stalowa Wola MERENGUE, Tar
nobrzeg SAMBA, Tarnów EMiKa
Pałac Młodzieży, Tarnów KLA
SA, Tuchów Dom Kultury, Za
mość MYKA.
Sędziowie w składzie: Gargula
Grzegorz  Kraków, Koprowska
Beata – Warszawa, Marzec Jaro
sław – Warszawa, Pawlak Łukasz
– Lublin, Leszczyńska Dominika
– Gliwice, Wolinowski Wojciech
– Rybnik, Skiba Gabriel – Tar
nów, przyznali następujące miej
sca i nagrody:
1) Kategoria wiekowa: 1011,
Klasa: F, Styl: Kombinacja 6T
1 Boczar Kacper, Kozłowska
Wiktoria AKSEL Rzeszów
2 Wdowiak Wiktor, Gronczewska

Mira SAMBA Tarnobrzeg
3 Rybka Konrad, Sosińska Julia
TAKT Chorzelów
2) Kategoria wiekowa: 1011,
Klasa: E, Styl: Kombinacja 6T
1 Stopyra Hubert, Warchoł Julia
JUST DANCE Stalowa Wola
2 Głaz Adam, Gąska Maria GA
LA Mielec
3 Mazur Jakub, Bozacka Julia
AKSEL Rzeszów
3) Kategoria wiekowa: 1415,
Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
1 Soja Bartłomiej, Papka Anna
SAMBA Tarnobrzeg
2 Synowiec Wiktor, Stachowicz
Karolina ELIDA Mielec
4) Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: C, Styl: Standard
1 Góral Dawid, Budzik Aneta
EMiKa Pałac Młodzieży Tarnów
2 Kuźniar Dawid, Widz Marceli
na AKSEL Rzeszów
3 Ochota Tomasz, Poźniak Ga
briela AKSEL Rzeszów
5) Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: C, Styl: Latin
1 Stąpor Michał, Kroczek Klaudia
AKSEL Rzeszów
2 Góral Dawid, Budzik Aneta
EMiKa Pałac Młodzieży Tarnów
3 Ciurko Hubert, Kuźniar Daria
AKSEL Rzeszów

6) Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: B, Styl: Standard
1 Jamróg Krzysztof, Raczyńska
Paulina GRACJA Krosno
2 Tama Mikołaj, Kuśnierz Sylwia
AKSEL
3 Borzęcki Bartosz, Gola Domi
nika PASJA Lublin
7) Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: B, Styl: Latin
1 Tama Mikołaj, Kuśnierz Sylwia
AKSEL Rzeszów
2 Kocój Maciej, Kuźniak Kamila
AKSEL Rzeszów
3 Salwa Piotr, Kozub Anna
KLASA Tarnów
8) Kategoria wiekowa: 1213,
Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
1 Łygas Jakub, Drabik Gabriela
SAMBA Tarnobrzeg
2 Kidybiński Paweł, Szeremeta
Karolina MYKA Zamość
3 Ogórek Konrad, Loranty Maja
AKSEL Rzeszów
9) Kategoria wiekowa: 1213,
Klasa: F, Styl: Kombinacja 6T
1 Skrobot Przemysław, Cygan
Kinga KLASA Tarnów
2 Dudek Kacper, Martowicz Maja
GOLDEN DANCE Przemyśl
3 Bosak Kamil, Kozioł Karolina
GALA Mielec



10) Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
1 Trześniowski Wojciech, Kukieł
ka Katarzyna MYKA Zamość
2 Nelec Oskar, Magda Anna GA
LA Mielec
3 Berezka Marek, Pałys Martyna
TAKT Jarosław
11) Kategoria wiekowa: 1415,
Klasa: D, Styl: Kombinacja 8T
1 Jucha Jakub, Falda Karina
TAKT Jarosław
2 Jachyra Dawid, Oczkowska Ju
lia SAMBA Tarnobrzeg
3 Dzierwa Hubert, Stankowska
Weronika KLASA Tarnów
Organizatorem Turnieju był Ośro
dek Wypoczynku i Rekreacji w
Cmolasie oraz Szkoła Tańca ELI
DA z Mielca.
OWiR składa serdeczne podzię
kowania wszystkim organiza
cjom, przedsiębiorcom jak

również osobom prywatnym.
Życzliwość i przychylność niżej
wymienionych instytucji, przed
siębiorców i osób prywatnych po
zwoliła na organizację imprezy
tanecznej o tak wysokiej randze i
zasięgu. Składamy serdeczne po
dziękowania niżej wymienionym:
Urząd Gminy Cmolas, Samorzą
dowy Ośrodek Kultury w Cmola
sie, Regionalna Fundacja
Rozwoju „Serce” Kolbuszowa,
EdenNetGroup Cmolas, Zakład
Instalacji Elektrycznych w Cmo
lasie, Wispol Rzeszów, Firma
Handlowo Usługowa „Olimp” z
Cmolasu, CmolFrut Cmolas,
Mechanika Pojazdowa Cmolas,
Armet Kolbuszowa, Uni – Bud
Nisko, Elmar Plus Kolbuszowa,
Tartak Kolbuszowa, Ac Klima
Cmolas, Bank Spółdzielczy Kol
buszowa, „DomoBud” Kolbu
szowa, Dobre Sklepy

RowerowoNarciarskie, Cyclo
Centrum, „Fasada” Cmolas, Ze
spół Szkół w Cmolasie, Xervis
Kolbuszowa, Rekmal Kolbuszo
wa, K&K Autimatic Machines
Hadykówka, GS „Samopomoc
Chłopska” Cmolas, Generali
Rzeszów, Serwis Ogumienia
Cmolas, Klub Bogacz Kolbuszo
wa, Firma „Gabi” Kolbuszowa,
Dom Weselny „Sara” Zarębki,
„Multi – Trade” Kolbuszowa,
TUW Rzeszów, Nadleśnictwo
„Kolbuszowa”, LGD „Lasovia”.
Za zaangażowanie i pomoc dzię
kujemy również:p. Eugeniuszowi
Galek Wójtowi Gminy Cmolas,
p. Lesławowi Budzisz Zastępcy
Wójta Gminy Cmolas, p. Maria
nowi Posłuszny Sekretarzowi
Gminy Cmolas, p. Krystynie Róg
– Skarbnikowi Gminy Cmolas, p.
Luizie Kozioł  Szkoła tańca Eli
da Mielec, p. Markowi Leś 
Szkoła tańca Elida Mielec, p.
Edycie KusMokrzycka Dyrektor
SOK w Cmolasie, p. Józefowi
Babiarz Dyrektorowi ZS w Cmo
lasie, p. Józefowi Cygan „BCJ
Tarnobrzeg”, p. Bronisławie
Prokopiec, p. Renacie Krakow
skiej.
Zainteresowanie konkursem
wśród par uczestniczących jak
również widzów skłania do pod
jęcia starań nad umiejscowieniem
na stale Ogólnopolskiego Turnie
ju Tańca Towarzyskiego w kalen
darzu imprez w gminie Cmolas.
Składamy serdeczne podzięko
wania zawodnikom, sponsorom
oraz widzom, którzy zechcieli
swoją obecnością docenić orga
nizację Turnieju tańca.

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



CMOLASŚwiętujmy awans TEMPACmolas
Drużyna Klubu Sportowego TEMPO Cmolas po zakończeniu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klasy„A” grupa III mielecka zdobywającw 26 meczach 63 punkty uplasowała się na II miejscu w tabeli. Miejsceto zapewniło drużynie udziałw meczach barażowych o awans do V ligi. Drużyna w pełni wykorzystałanadarzającą się okazję i w meczachbarażowych z drużyną „BOROWCA” Straszęcin odniosła zwycięstwapokonując rywala odpowiednio 6:2u siebie i 1:0 na wyjeździe. Dało todrużynie drugi w historii awans doV ligi (poprzedni w sezonie2009/2010 i autentyczną radość zawodników, działaczy i kibiców drużyny „TEMPA”, którzy bardzo liczniegromadzą się na meczach swojej drużyny. Okazją do dalszego świętowania awansu będzie organizowanyprzez działaczy „TEMPA” Cmolasfestyn, który odbędzie sięw dniu 10

sierpnia 2013 roku. W programie festynu między innymi:Godz. 16:00 – mecz piłkarski KS„TEMPO” Cmolas – KS „BŁĘKITNI” Ropczyce – inauguracja rozgrywek V ligi piłkarskiej,Godz. 18:00  mecz piłkarski Oldboys „TEMPO” Cmolas – Księża o Puchar Proboszcza Parafii w Cmo

lasie,Godz. 20:00 – zabawa taneczna.Serdecznie gratulujemy drużynieawansu i życzymy sukcesów w V lidze, natomiast wszystkich chętnychemocji sportowych i nie tylko zapraszamy do udziału w festynie. M.P.

HADYKÓWKAZawody sportowopożarnicze OSP 2013
Tegoroczne Gminne Zawody Spor
towoPożarnicze odbyły się w Ha
dykówce. 16 lipca 2013 r.
rywalizowało ze sobą siedem jed
nostek OSP z Gminy Cmolas. Przed
strażakami poszczególnych drużyn
stały niemale wyzwania. Ochotni
cy pokazali swoją gotowość do wal
ki z żywiołami podkreślając swoją
kondycję oraz możliwości sprzęto
we.
Po ciężkich zmaganiach przyzna
no drużynom nastepujące miejsca
i punktacje:
1. OSP Cmolas 118,60 pkt.
2. OSP Ostrowy Tuszowskie I
128,90 pkt.
3. OSP Ostrowy Baranowskie
131,60 pkt.
4. OSP Trzęsówka 140,20 pkt.

5. OSP Poręby Dymarskie 170,40
pkt.
6. OSP Jagodnik 195,10 pkt.
OSP Hadykówka  dyskwalifikacja
OSP Ostrowy Tuszowskie II  Po
za konkurencją łączny wynik 
134,50

Zwycięzcy otrzymali puchar, a za
służonym strażkom wręczono me
dale „Za zasługi dla pożarnictwa”.






