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  Na czas letniego wypoczynku 
w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Cmolasie zorganizowane zo-
stały zajęcia dla dzieci, które odby-
wały się cztery razy w tygodniu od 
4 - 28 lipca.
  Dzięki zaproponowanemu pro-
gramowi zajęć, dzieci mogły wypeł-
nić swój wolny czas twórczą, a przy 
tym przyjemną i wesołą zabawą. 
Różnorodność rozrywek, tj.: zaba-
wy integracyjne, wyjazdy do kina-
,wycieczki krajoznawcze, zabawy 
muzyczno‐ruchowe, warsztaty pla-
styczno-teatralne, te i inne formy 
pracy z dziećmi sprawiły, że każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. W ra-
mach wakacyjnego wypoczynku 
dzieci odwiedziły Ośrodek Garn-
carski w Medyni Głogowskiej. Tam 
zwiedziły XIX wieczny obiekt zabu-
dowy mieszkalnej, poznali dawne 
wyposażenie, jakie używane było 
na co dzień w domu oraz podziwiali 
tradycyjny piec do wypału cerami-
ki. Każdy z uczestników spróbował 
swoich sił na kole garncarskim i pod 
czujnym okiem instruktora wykonał 
swoje własne niepowtarzalne naczy-
nie z gliny. Ponadto zorganizowany 

  W dniu 10 lipca miał miejsce 
Piknik Rodzinny w Trzęsówce. Fe-
styn odbył się na placu zabaw przy 
stadionie sportowym. Impreza roz-
poczęła się od sporej porcji atrakcji 
dla najmłodszych. Od godz. 15.00 na 
wszystkie dzieci czekały pełne hu-
moru zabawy, kolorowe konkursy, 
tańce i zabawy z Animatorami oraz 
trampolina, zjeżdżalnia i dmucha-
ny zamek. Następnie przyszedł czas 
na pokazy zespołów tańca współcze-
snego „Poza” i „Poza Mini” z Trzę-
sówki, działających przy Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-

Mobilny punkt biblioteczny
  Gminna Biblioteka Publicz-
na w Cmolasie wspólnie ze Szko-
łami  Podstawowymi w Hadyków-
ce, Jagodniku , Trzęsówce i Ostro-
wach Baranowskich prowadzi wy-
jazdowy punkt  biblioteczny wypo-
życzania książek dla dzieci. 
  Bibliotekarz Oddziału dla dzie-
ci  i Filli w Ostrowach Tuszowskich 
i  Trzęsówce raz w tygodniu przyjeż-
dża  do szkół  celem wypożyczenia 
i spotkania dzieci z ciekawą książką. 
Ta forma działalności biblioteki cie-
szy się dużą popularnością a ucznio-
wie chętnie wypożyczają książki.
  W całej gminie w każdej miej-
scowości  jest Biblioteka lub punkt 
biblioteczny gdzie większa rzesza 
czytelników może korzystać z bo-
gatego księgozbioru z nowościami 
wydawniczymi.
  Biblioteka Publiczna wraz z Fi-
liami jest nowoczesną biblioteką 
w pełni zautomatyzowaną w pro-
gramie bibliotecznym MAK+, gdzie 
czytelnicy mogą zamawiać książki 
przez Internet oraz przeglądać zbio-
ry biblioteczne.
  Zapraszamy mieszkańców 
Gminy Cmolas do odwiedzenia bi-
bliotek i skorzystania z ich bogate-
go księgozbioru oraz miłego spędze-
nia wolnego czasu z dobrą książką.

D.Z

Lato z SOKiem

został wyjazd do Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Ostrowach Tu-
szowskich, gdzie młodzi ekolodzy 
mogli pogłębić swoją wiedzę na te-
mat ochrony środowiska.
  Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia plastyczno- teatral-
ne na których uczestnicy mieli za 
zadanie wykonać stroje, scenogra-
fię oraz odegrać krótką scenkę do 
wybranej bajki.

  Wspólnie spędzone Lato z SO-
Kiem było wypełnione szeregiem 
ciekawych zajęć. Odbywały się roz-
grywki tenisa stołowego, gra w pił-
karzyki, gry i zabawy stolikowe oraz 
liczne zabawy z chustą animacyjną.
  Wszystkim uczestnikom zajęć 
dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas i życzymy na kolejne dni wa-
kacji dużo słońca, zabawy i wspa-
niałego wypoczynku.

CMOLAS TRZĘSÓWKA

CMOLAS

lasie. Po pokazach tańca podziwia-
liśmy popisy muzyczno-wokalne. 
Jako pierwsza przed liczną publicz-
nością wystąpiła  Daria Posłuszny, 
a później zespół muzyczny „Bracia” 
z Cmolasu. Po prezentacjach dzie-
cięcych i młodzieżowych, na scenie 
pojawił się Zespół Ludowy Cmole-
sianie z fragmentem wesela – któ-
ry przedstawiał dawne „Oczepiny”. 
Główną atrakcją tego dnia, był kon-
cert muzycznej  gwiazdy Agaty Wer-
ner. Znana z miłego i ciepłego gło-
su, śpiewała piosenki pogodne i me-
lodyjne w stylu popowo-dancingo-

wym. Pani Agata wykonała najwięk-
sze swoje hity m.in. „Miłość to nie 
zabawa”, „Spełnić marzenia” czy też 
„Dała bym Ci dała”.
  Miłośnicy tańca i dobrej zaba-
wy bawili się do późna przy akom-
paniamencie zespołu „ Efekt”.
  Organizatorem tegorocznego 
Pikniku Rodzinnego był Urząd Gmi-
ny Cmolas, Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Cmolasie oraz Rada So-
łecka sołectwa Trzęsówka na czele z 
sołtysem Ryszardem Sukiennikiem.  

SOK

Piknik Rodzinny w Trzęsówce
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Ostrowy Baranowskie

Pierwszy Turniej Drwali w Ostrowach Baranowskich.

  Po raz pierwszy w dniu 
17.07.2016 r. w Ostrowach Bara-
nowskich został zorganizowany Tur-
niej Drwali połączony z Piknikiem 
Rodzinnym. Imprezę udało się zor-
ganizować dzięki współpracy Nad-
leśnictw Kolbuszowa i Mielec oraz 
lokalnych organizacji:  Stowarzysze-
nia Kobiet „BONITAS”, Rady Sołec-
kiej wsi Ostrowy Baranowskie, SOK 
Cmolas i Urzędu Gminy Cmolas.
  Impreza rozpoczęła się w godzi-
nach porannych Turniejem Drwali. 
W zawodach wzięło udział 23 uczest-
ników pracujących na terenie dwóch 
nadleśnictw: Mielec i Kolbuszowa. 
Zawody miały na celu propagowanie 

bezpiecznej pracy przy pozyskaniu 
drewna, łączyły ze sobą szkolenie 
teoretyczne w formie wykładów jak 
i praktyczne - odbywające się w for-
mie zawodów. Dodatkowo uczest-
nicy i kibice mieli możliwość sko-
rzystania ze szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy prowadzonego 
przez ratowników z firmy RatMed. 
Pilarze z Nadleśnictwa Kolbuszowa 
i Mielec w ciężkich warunkach tere-
nowych, jakie panowały w niedziel-
ny poranek 17 lipca, rozpoczęli ry-
walizację o tytuł Najlepszego Drwa-
la. W drodze o najwyższe trofeum, 
musieli zmagać się w pięciu kon-
kurencjach. Pierwszą z nich było 

dokonanie ścinki wylosowanego 
drzewa w wyznaczonym wcześniej 
miejscu  w terenie. Kolejne konku-
rencje odbyły się już na stadionie w 
Ostrowach Baranowskich i polegały 
na okrzesaniu pnia ściętego drew-
na, przygotowaniu pilarki do pracy, 
złożonej przerzynce oraz dokładnej 
przerzynce kłód.
  Organizacja zawodów miała 
na celu doskonalenie umiejętno-
ści pilarzy pracujących na co dzień 
w trudnych warunkach terenowych, 
z uwzględnieniem tak ważnego ele-
mentu, jakim jest bezpieczeństwo 
i  higiena na stanowisku pracy. To 
właśnie bezpieczeństwo pracowni-
ka jest najważniejsze, szczególnie je-
śli mówimy o tak niebezpiecznych 
czynnościach, jakie wykonywane są 
w związku z pozyskaniem drewna. 
W rywalizacji wzięło udział dwu-
dziestu dwóch pilarzy. Po kilku go-
dzinach zmagań, wyłoniono zwy-
cięzców. Pierwsze miejsce zdobył 
Mariusz Jaskot, reprezentujący Nad-
leśnictwo Kolbuszowa, który uzyskał 
łącznie 1283 punktów oraz pierwsze 
miejsce w konkurencji ścinki drze-
wa. Na drugim miejscu znalazł się 
zawodnik z Nadleśnictwa Mielec 
Mariusz Trojnacki z wynikiem 1274 
punktów, który zwyciężył również 

w takich konkurencjach, jak złożona 
przerzynka i dokładność przerzyn-
ki kłód. Na trzecim miejscu podium 
stanął Jerzy Magda  z 1143 punkta-
mi na swoim koncie oraz tytułem 
najszybszego zawodnika w przygo-
towaniu pilarki do pracy. Nadmie-
niamy, że jest to również bezkonku-
rencyjny sołtys naszej miejscowości.
  Zwycięzcom gratulujemy osią-
gniętych wyników, oraz zachęcamy 
do dalszego doskonalenia swoich 
umiejętności.
  Po zakończeniu turnieju na 
scenę wkroczyli młodzi artyści: Ze-
spół „Dzwoneczki” z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich prezentując „Taniec 
Kwiatów”. Utwory znanych wyko-
nawców zaprezentowali grając na 
instrumentach i śpiewając Justyna 
Hanych, Anna Chmielowiec, Kamil 
Zdyrski, Daria Posłuszna.
  W trakcie pikniku były rozlo-
sowywane cegiełki na działalność 
statutową stowarzyszenia – nagrodą 
główną był zestaw ogrodowy spon-
sorowany przez Pana Piotra Mag-
dę.  Atrakcji nie brakowało przez 
cały dzień. Na płycie stadionu odbył 
się mecz piłki nożnej pomiędzy KS 
„Ostrovia „ Ostrowy Baranowskie, 
a LKS „Jasionka”, dla dzieci i doro-
słych, było wesołe miasteczko, loty 

balonem, pokazy udzielania pierw-
szej pomocy. Niestety ze względu na 
pogodę nie odbyły się skoki spado-
chronowe. Dużą atrakcją był patrol 
policji konnej z Rzeszowa. Zarów-
no najmłodsi jak i dorośli mogli po-
dziwiać piękne konie i policjantów 
podczas pracy. Gwiazdą wieczoru 
był zespół disco polo „Bayera”. Li-
derem zespołu jest Radosław Ku-
delski, wschodząca gwiazda disco 
polo.  Szczególnie cenną i napawa-
jącą nadzieją i wiarą w dobre serca 
ludzi była licytacja na rzecz Ninki. 
Nina urodziła się 20.08.2015 r. Po 
dwóch miesiącach prawidłowego 

rozwoju przestała podnosić nóżki, 
rączki i kręcić główką. Po serii ba-
dań postawiono diagnozę - Rdze-
niowy Zanik Mięśni (SMA) typ I. 
Mięśnie Niny cały czas słabną. Jedy-
ną na świecie, ostatnią szansą Niny 
jest eksperymentalne leczenie, na 
które jest wstępna zgoda. Jednakże 
koszt tego leczenia jest ogromny, 
Opiekunowie Dziewczynki proszą 
o wsparcie finansowe. W odpowie-
dzi Organizatorzy Pikniku w Ostro-
wach Baranowskich zebrali dla Niny 
12.000 zł. Wszystkim ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy. 

Bożena Mielczarek
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CMOLASNasi Sportowcy Mistrzami
Nowości inwestycyjne w Gminie Cmolas  Wiosną ub.r. informowaliśmy 

już naszych czytelników o wyjątko-
wych talentach lekkoatletycznych 
młodzieży z gminy Cmolas. Świet-
na passa jeżeli chodzi o osiągnięcia 
jest kontynuowana w bieżącym se-
zonie. Przypomnijmy – młodzi za-
wodnicy zrzeszeni są w Uczniow-
skim Klubie Sportowym „Tiki-Ta-
ka” Kolbuszowa i w liczbie 15 trenu-
ją na obiektach sportowych w Cmo-
lasie. Sukcesy jakie odnieśli w ostat-
nim czasie to: 2 srebrne medale Mi-
strzostw Polski w sztafecie 4x400m 
wywalczone przez Radosława Ma-
ciąga (Poręby Dymarskie) oraz To-
masza Maziarza (Ostrowy Tuszow-
skie). Mistrzem Makroregionu Pod-
karpacko – Małopolskiego w biegach 
przełajowych został Adrian Gul, zaś 
mistrzami województwa podkarpac-
kiego w lekkiej atletyce zostali Ad-
rian Gul, Karolina Czachor, Regina 
Gul, Roksana Gul (wszyscy Cmolas) 
oraz Radosław Maciąg (Poręby Dy-

Od 1 września 2016 r. w Zespole 
Szkół w Cmolasie ruszyła po raz 
kolejny akcja zbiórki plastikowych 
nakrętek dla potrzebujących, cho-
rych dzieci. Akcja będzie trwała do 
końca czerwca 2017 r. W tym roku 
szkolnym podobnie jak w ubie-
głym i poprzednim zbierane na-
krętki przekażemy rodzicom Kac-
perka Serafina z Majdanu Królew-
skiego, dla którego przez ubiegłe 
dwa lata uzbieraliśmy 1190 kg na-
krętek. Zachęcamy wszystkich do 
zbierania nakrętek, a przez to samo 
do udziału w  naszej akcji pomo-
cy chorym, bezbronnym dzieciom.

Koordynator akcji - pedagog szkol-
ny Renata Krakowska

1.Jagodnicka „średnicówka”
  Z ogromną radością społecz-
ność Jagodnika przyjęła nową in-
westycję drogową na swoim tere-
nie – tj. położenie nawierzchni bi-
tumicznej na drodze Jagodnik – Ja-
godnik Cmoleński. Przedsięwzięcie 
to zrealizowane zostało na przestrze-
ni miesiąca sierpnia br. – To prze-
łom cywilizacyjny dla mieszkań-
ców wsi i nie tylko bo stanowi tak-
że łącznik średnicowy drogi powia-
towej Cmolas – Ostrowy Tuszow-
skie i Komorów – Ostrowy Tuszow-
skie – mówią mieszkańcy. Czekali-
śmy dość długo ale cierpliwość zo-
stała nagrodzona. Wójt Gminy Eu-
geniusz Galek dodaje kilka szczegó-
łów – „to połączenie „leżało na ser-
cu” władzom gminy od długiego cza-
su – jednakże koszty były zbyt wy-
sokie by wykonać to samodzielnie. 
Z kolei w latach poprzednich para-
metry inwestycji trudno było wpi-
sać w nabory ze środków UE. Dro-
ga utrzymywana była więc w stan-
dardzie kruszywa i przygotowana 
została dokumentacja techniczna 
oraz stosowne pozwolenia na bu-
dowę. Szansa na realizację pojawi-
ła się natomiast wiosną br. Po ogło-
szeniu konkursu przez departament 
PROW Urzędu Marszałkowskiego. 
Uzyskaliśmy dotację sięgającą 330 
tys. przy całkowitej wartości robót 
blisko 518 tys. Jezdnia asfaltowa ma 
3,5 mb szerokości, pobocza 2 razy po 
0,75 mb. W zakres inwestycji wcho-

marskie). – To sportowa duma gmi-
ny Cmolas – mówi Wójt Eugeniusz 
Galek, - okazuje się, że talenty po-
jawiają się niewielkich miejscowo-
ściach a odpowiednio kształtowa-
ne aspirują do znaczących sukce-
sów. W ogromnej mierze to zasłu-

ga Prezesa UKS „Tiki-Taka” Kolbu-
szowa Pana Bogdana Karkuta. My 
ze swej strony staramy się poma-
gać na miarę możliwości – a więc 
udostępniając obiekty, zabiegając 
o budowę nowych oraz zakupując 
część sprzętu. 

UG

dzi również odnowienie rowów oraz 
czyszczenie przepustów w terminie 
do 20.09.2016r.” fot 1, fot.2.
2.Nowy zespół obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych w Ostrowach 
Tuszowskich.
  Inwestycja ta była programo-
wa od dłuższego czasu i miała sta-
nowić dopełnienie wcześniejszych 
konsekwentnie realizowanych przez 
Gminę Cmolas od 2010r. Wystar-
czy sięgnąć pamięcią przed tę datę 
i odtworzyć stan obiektów – szko-
ły – kotłowni z zapleczem, rozpo-
czętego przedszkola, terenu – oto-
czenia. Dziś wieś i mieszkańcy gmi-
ny z dumą mogą popatrzeć na kom-
pleks szkolno – wiejski a więc szkołę 
z zapleczem, salę gimnastyczną, re-
mizę i zaplecze OSP, Centrum Edu-
kacji Ekologicznej z Zieloną Szko-
łą. Brakowało tego co z pomocą pie-
niędzy z UE realizowane jest obec-
nie – a więc wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego, placu zabaw i si-
łowni zewnętrznej. Zadanie przygo-
towane zostało wcześniej pod wzglę-
dem projektowym i pozwoleń a pie-
niądze zostały przyznane w postę-
powaniu konkursowym z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego prze-
prowadzonym wiosną br. O dodat-
kowe informacje zwróciliśmy się 
do Wójta – Pana Eugeniusza Gal-
ka. – „Konkurencja w tym działa-
niu była ogromna i z obawą śledzi-
liśmy procedurę oceny. Ale koniec 

wieńczy dzieło – wniosek przeszedł 
a więc szybko przetarg, umowa i za-
danie jest w realizacji. Pod pojęciem 
boiska wielofunkcyjnego kryje się 
boisko do piłki ręcznej, koszyków-
ki, kortu tenisowego o nawierzchni 
poliuretanowej. Plac zabaw będzie 
miał nawierzchnię trawiastą – po-
dobnie siłownia. Ogólna wartość 
zadania to blisko 449 tys. zł. W tym 
dofinansowanie z RPO 353 tys. zł. 
Koniec inwestycji zaplanowano na 
31.10.2016r. Wójt dodaje – po za-
kończeniu robót tuszowskich infra-
struktura zgrupowana wokół szkoły 
będzie „perełką” dla tego typu roz-
wiązań na terenach wiejskich w ska-
li na pewno wojewódzkiej a może 
i ponad. fot.3, fot.4 

UG

Dzień Seniora w Ostrowach Tuszowskich
POMAGAJ

RAZEM Z NAMI
  Już po raz kolejny Stowarzysze-
nie „Ostrowy” zorganizowało spo-
tkanie pod nazwą „Dzień Seniora”. 
Tym razem miało ono miejsce w 
niedzielę 11 września w Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Ostrowach 
Tuszowskich. Na spotkanie przyby-
ła spora grupa seniorów z Ostrów 
Tuszowskich i Toporowa.
  JCelem obchodów tego dnia 
było zwrócenie uwagi na ludzi star-
szych, żyjących wśród nas, na ich 
troski, kłopoty a także podkreśle-
nie ich roli w społeczeństwie m.in. 
w pielęgnowaniu i przekazywaniu 
tradycji, kultury młodszemu po-
koleniu. Poza tym takie spotkania 
dają seniorom możliwość wspól-
nego spotkania się, rozmów i miłe-
go spędzenia czasu.
Członkowie stowarzyszenia zadbali 
nie tylko o poczęstunek, ale przede 
wszystkim o to, by każdy senior 

OSTROWY TUSZOWSKIE

w tym dniu czuł się ważny i do-
ceniony.
Obecny na spotkaniu Pan Euge-
niusz Galek, Wójt gminy Cmolas 
życzył seniorom dużo zdrowia, po-
gody ducha, wszelkiej pomyślno-
ści oraz dobrej zabawy. Swoje ży-
czenia złożył również Prezes Sto-
warzyszenia „Ostrowy”, Pan Jaro-
sław Rzeszutek.
Zarząd stowarzyszenia jeszcze raz 
dziękuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej 
imprezy. 

Stowarzyszenie Ostrowy
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Wakacje dla dzieci w bibliotece VIII Piknik Rodzinny w Ostrowach Tuszowskich

Sportowa kumulacja w Cmolasie

  J„Lato czeka – czeka Biblio-
teka” pod takim hasłem w tym 
roku Gminna Biblioteka Publicz-
na w Cmolasie Odział dla dzieci 
przygotowała ciekawy wakacyjny 
program zajęć . Oferta dla dzie-
ci obejmowała wyjazd na Ścieżkę 
Przyrodniczą do Ostrów Tuszow-
skich „Po złoto na górę”, który za-
kończył się wspólnym ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek. Inną atrak-
cją był piknik z książką i puszcza-
nie latawców oraz zabawy na świe-
żym powietrzu. 
  Dzieci również chętnie brały 
udział w zajęciach z komputerami 
i internetem. Nauczyły się jak bez-
piecznie i rozumnie z nich korzy-
stać. Wykorzystując swoją wyobraź-
nię tworzyły piękne prace plastyczne 
różnymi technikami m.in. kamien-
ne zwierzaki , ryżowe obrazki, zwie-
rzaki naszych łąk wykonane metodą 
origami czy kredowe obrazki, któ-

rymi ozdobiły parking przy biblio-
tece. Ponieważ pogoda była piękna 
zabawy z chustą klauza , piłką czy 
skakanką cieszyły się dużym zainte-
resowaniem i dzieci chętnie brały w 
nich udział. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy zajęć otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i drobne upominki. 
Mamy nadzieję że dzieci będą mile 
wspominać ten czas spędzony w na-
szej bibliotece.

GBP

CMOLAS

  Wakacje 2016 tradycyjnie już 
w ośrodku Wypoczynku i Rekre-
acji w Cmolasie upłynęły na orga-
nizacji zgrupowań i obozów spor-
towych. Przez dwa wakacyjne mie-
siące na terenie Ośrodka i Zespo-
łu Szkół gościliśmy sportowców z: 
- Torunia – sekcja pływacka,
- Sochaczew – drużyna koszykarzy,
- Warszawa – sekcja tenisa stoło-
wego,
- Warszawa - piłka nożna,
- Stalowej Woli – siatkarze, 
- Kolbuszowej – piłkarze,
- Nowej Dęby – piłkarze, -
Żywca i Żor – pływacy i lekkoatle-
tyka,
- Lublina – 6 drużyn piłkarzy,
- Kraśnika – piłka ręczna,
- Kraśnika – sekcja pływacka,

  1 lipca 2016 roku na placu 
szkolnym w Ostrowach Tuszow-
skich odbył się VIII Piknik Rodzin-
ny. Najważniejszymi i najbardziej 
oczekiwanymi punktami progra-
mu imprezy były występy artystycz-
ne w tym pokazy umiejętności śpie-
waczych Koła Gospodyń Wiejskich 
z Ostrów Tuszowskich. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się też gry 
i zabawy dla dzieci takie jak: dmu-
chane zjeżdżalnie, zorbing, puszcza-
nie baniek mydlanych, loteria z na-
grodami, karaoke, lody, wata cukro-

OSTROWY TUSZOWSKIE

wa, popcorn, kiełbaski z grilla. Starsi 
degustowali wyśmienity chleb i pro-
dukty tradycyjne, a także próbowali 
różne potrawy przygotowane przez 
stowarzyszenie „OSTROWY”. Moż-
na było przejechać się dorożką, czy 
pojazdem elektrycznym „Melex”. 
Wielki entuzjazm wśród uczestni-
ków pikniku wzbudziła prezentacja 
wykonana przez grupę motocykli-
stów oraz pokaz umiejętności dru-
hów Ochotniczej Straży Pożarnej 
Ostrowy Tuszowskie.

  Kulminacyjnym elementem 
uroczystości było odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej z okazji 450-le-
cia lokacji wsi Ostrowy Tuszowskie, 
którego dokonali Poseł na Sejm RP 
Pan Zbigniew Chmielowiec, Wójt 
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Ga-
lek, Sołtys wsi Ostrowy Tuszowskie 
oraz reprezentantka Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Ostrów Tuszow-
skich. Tę doniosła chwilę poprzedzi-
ła prezentacja książki Pana Mariana 
Piórka pt.”Wieś królewska Ostrowy 
Tuszowskie (1566-2016) i wzmianki 
o Toporowie”. Doskonałym zakoń-
czeniem VIII Pikniku Rodzinnego 
był występ muzyczny zespołu „SNI-
KERS” i zabawa taneczna z zespo-
łem „Snikers”.
  Głównym organizatorem 
uroczystości było Stowarzyszenie 
„OSTROWY” w Ostrowach Tu-
szowskich oraz Wójt Gminy Cmo-
las, Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w Cmolasie, Rada  Sołecka i Lo-
kalna Grupa Działanie LASOVIA.  

- Rzeszowa – zgrupowanie piłkarzy 
z całego Podkarpacia,
- Słocina – piłka nożna,
- Koszyce Wielkie – piłka nożna,
- Przemyśl – piłka nożna,
- Tarnów – Unia  – piłka nożna,
- Kraków – piłka nożna,
- Tarnów – Tarnovia - piłka nożna, 
- Mielec-  taniec towarzyski,
- Janów Lubelski – sekcja pływacka
- Sandomierz – piłka ręczna junio-
rzy i seniorzy II Ligi, - kadra woje-
wództwa podkarpackiego piłkarek 
ręcznych.
  Łącznie w okresie wakacji na 
terenie Ośrodka przebywało po-
nad 650 zawodniczek i zawodni-
ków z całej Polski.
  Oprócz zajęć treningowych i re-
kreacyjnych organizowane były rów-

nież sparingi z drużynami z terenu 
powiatu kolbuszowskiego, mielec-
kiego i tarnobrzeskiego. Do gosz-
czących w Cmolasie sportowców 
na sparingi przyjeżdżały również 
drużyny z Przeworska, Buska Zdro-
ju, Lublina. 
  Czas wakacji upłynął tętniąc 
sportowym duchem przy wykorzy-
staniu doskonałej bazy sportowej 
i lokalowej Ośrodka Wypoczynku 
i Rekreacji w Cmolasie.
  Serdeczne podziękowania za 
pomoc i współpracę Ośrodek kie-
ruje dla Dyrekcji i pracowników 
Zespołu Szkół w Cmolasie.
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  Serdecznie zapraszamy do korzystania z sau-
ny suchej typu fińskiego. Zapraszamy do nowe-
go wnętrza i życzymy przyjemnego relaksu. Za-
praszamy do rezerwacji sauny na wybrane przez 
Klienta godziny.
Cennik sauny :
1 osoba - 17,00 zł/godzina
2 osoby - 23,00 zł/godzina
3 osoby - 29,00 zł/godzina
4 osoby - 35,00 zł/godzina
5 osób - 40,00 zł/godzina
  Dokonując zakupu klienci zyskują wyłącz-
ność na korzystanie z sauny o wybranej godzinie 
oraz w pakiecie możliwość urozmaicenia seansu 
o korzystanie z pływalni.

OWiR w Cmolasie

  Trwają prace projektowe budowy wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Zespole Szkół w Trzęsówce. W jego 
skład będzie wchodzić – boisko do piłki nożnej 40x90m o na-
wierzchni trawiastej z piłkochwytami oraz boiska do pił-
ki ręcznej 20x40m, kort tenisowy 10,97x23,77m, boisko do 
siatkówki 9x18m - o nawierzchni tartanowej. Ponadto po-
wstanie infrastruktura lekkoatletyczna w postaci 60m bież-
ni tartanowej połączonej ze skocznią do skoków w  al. Po-
wstaną estetyczne ciągi komunikacyjne a  ompleks będzie 
ogrodzony. Trzęsówka będzie więc kolejną miejscowością 
w gminie, gdzie tego typu obiekt powstanie (funkcjonu-
je w  Cmolasie, na ukończeniu jest w Ostrowach Tuszow-
skich). Wybraliśmy ten kierunek zaplecz sportowych – świa-
domie rezygnując z „modnych” w poprzednich latach „Or-
lików” – mówi Wójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek. 
Parametry inwestycyjne, techniczne – a przede wszystkim 
eksploatacyjne Orlików nie odpowiadały naszym potrze-
bom. Od trzech lat boisko wielofunkcyjne „testowane” jest 
w Cmolasie i w 100% sprawdza się zarówno dla potrzeb Ze-
społu Szkół, mieszkańców jak i grup sportowych przyjezd-
nych korzystających z oferty OWiR. Stąd decyzja o budo-
wie następnych tego typu w Ostrowach Tuszowskich a obec-
nie w Trzęsówce. Koszt realizacji wg kosztorysu sięga kwo-
ty 740 tys. zł. Źródła dofinansowania upatrujemy w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki a co za tym idzie – termin wy-
konania uzależniony od ogłaszania stosownych naborów 
i czasu rozstrzygnięć w ministerstwie. 

TRZĘSÓWKA

Plany na zaplecze sportowe
w Trzęsówce.

CMOLAS

Nowe wnętrze sauny w OWiR  Prace remontowo-konserwatorskie: wymiana pokrycia gontowego 
kościoła filialnego pw. Przemienia Pańskiego w Cmolasie

  Kościół drewniany pw. Prze-
mienienia Pańskiego wzniesiony 
w  latach 1646-1648, ufundowany 
przez ks. Wojciecha Borowiusza sta-
nowi jeden z nielicznie zachowa-
nych na terenie województwa pod-
karpackiego przykładów drewnianej 
architektury sakralnej o znacznych 
walorach artystycznych, historycz-
nych i zabytkowych. W roku 1993 

CMOLAS

kościół został przeniesiony na te-
ren wzgórza po drewnianym koście-
le parafialnym pw. „Św. Stanisłąwa 
i Wojciecha” znajdującym się obec-
nie w Porębach Dymarskich. Ścia-
ny kościoła, fartuch i dach za wy-
jątkiem chełmu wieży i sygnatur-
ki w całości jest kryty gontem to-
polowym tartym. Pokrycie z gontu 
znajduje się w bardzo złym stanie 

technicznym, dlatego przystąpiono 
w tym roku do prac remontowych.
  Przedmiotem prac remontowo-
konserwatorskich na rok 2016 jest:
1. demontaż zniszczonego pokry-
cia gontowego
2. wykonanie nowego pokrycia gon-
towego dachu
3. impregnowanie elementów drew-
nianych
  Całkowity koszt inwestycji wy-
nosi 147 299,99 zł
 Źródła finansowania:
1. Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (Z Programu 
Dziedzictwo kulturowe priorytet 1 
Ochrona zabytków): 70 000 zł
2. Marszałek Województwa: 25 000 
zł
3. Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków w Przemyślu: 40 000 zł
4. Rada Gminy Cmolas: 10 000 zł
5. Parafia Cmolas: 2 299 zł
Wykonawcą prac jest Zakład Bu-
dowlano-Konserwatorski „ARKA-
DY” z Jarosławia

Ks. Michał Bator
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  Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie 
decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego 
może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego do-
tycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym po-
niesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi 
spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy,być zgodne ze 
strategią rozwoju gminy.
  W dniach od 28 sierpnia do 25 września 2016 roku na terenie gminy Cmolas odbyły się zebrania wiejskie 
dotyczące podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.
  W ramach funduszu sołeckiego przyjęto do realizacji następujące zadania:

Podzielono środki z funduszu sołeckiego na 2017 rok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOŁECTWO CMOLAS 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej 9 500,00 zł 
2. Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego 8 578,79 zł 
3.Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (festyn rodzinny) 3 000,00 zł 
4.Zwiększenie gotowości bojowej jednostki OSP w Cmolasie 8 500,00 zł 
                                                                                                                   Razem:  29 578 ,79  zł 
SOŁECTWO TRZĘSÓWKA 
1.Uatrakcyjnienie centrum wsi – remont i doposażenie obiektów 
wielofunkcyjnych stanowiących własność mienia gminy 

 
24 078,79 zł 

2. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży jako aktywnej formy spędzenia        
czasu wolnego 

 
2 500,00 zł 

3. Rekultywacja i utrzymanie terenów zieleni i skwerów mienia komunalnego   
oraz wyremontowanie posiadanego sprzętu 

3 500,00 zł 

                                                                                                                   Razem: 29 578,79 zł 
SOŁECTWO OSTROWY TUSZOWSKIE 
1. Remont i doposażenie budynku mienia komunalnego 
w Ostrowach Tuszowskich 

 
18 000,00 zł 

2. Zorganizowanie obchodów 70 rocznicy zamordowania Wojciecha Lisa 
i nadania imienia Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich 

 
5 000,00 zł 

3. Remont dróg gminnych oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi 6 578,79 zł 
                                                                                                                   Razem: 29 578,79 zł 
SOŁECTWO OSTROWY BARANOWSKIE 
1. Uatrakcyjnienie obiektów mienia komunalnego w centrum wsi 14 257,45 zł 
2. Renowacja dróg gminnych (Gościniec Baranowski i do starego stadionu) 5 000,00 zł 
3. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży jako aktywnej formy spędzania 
czasu wolnego oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

 
3 500,00 zł 

4. Podtrzymanie dziedzictwa kulturowego 2 000,00 zł 
                                                                                                                   Razem: 24 757,45 zł 

SOŁECTWO PORĘBY DYMARSKIE
1. Budowa chodnika na cmentarzu 15 000,00 zł
2. Wykonanie zadaszenia podłogi tanecznej 11 500,00 zł
3. Doposażenie budynku mienia komunalnego w Porębach Dymarskich 3 078,79 zł

Razem: 29 578,79 zł
SOŁECTWO HADYKÓWKA
1. Budowa i wyposażenie placu zabaw 20 000,00 zł
2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców wsi:
- Dnia Dziecka 1 5000 zł. (zakup artykułów i nagród, wynajem autokaru)
- Zorganizowanie „Festynu rodzinnego” 1 500 zł. (zakup artykułów i nagród)
- Zakup materiałów na stroje ludowe dla KGW 2 198,79 zł.

5 198,79 zł

3. Doposażenie budynku mienia komunalnego 2 190,00 zł

4. Zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 190,00 zł
Razem: 29 578,79 zł

SOŁECTWO JAGODNIK
1. Dobudowa wiaty drewnianej do budynku mienia komunalnego w Jagodniku 18 000,00 zł
2. Podniesienie wyszkolenia i gotowości bojowej OSP w Jagodniku 2 172, 73 zł

Razem: 20 172,73 zł
SOŁECTWO DĄBRÓWKA
1. Wykonanie projektu drogi i oświetlenia na nowe osiedle 11 151,20 zł

Razem: 11 151,20 zł
SOŁECTWO KŁODZINY
1. Utrzymanie poboczy drogi gminnej 1 500,00 zł
2. Urządzenie placu rekreacyjnego w Kłodzinach 6 722,90 zł

Razem: 8 222,90 zł
SOŁECTWO TOPORÓW
1. Remont Świetlicy wiejskiej w Toporowie 8 075,01 zł

Razem: 8 075,01 zł

CMOLAS

Nakrętki dla Amelii
  Szkoła Podstawowa w Porę-
bach Dymarskich zbiera nakrętki 
dla Amelii chorej na artrogrypozę. 
Od początku czyli od czterech lat 
uzbierali już ponad 120 kg. Nakręt-
ki są systematycznie  przekazywane 
do Zespołu Szkół w Wilczej Woli, a 
następnie do Amelki. Szkoła zachę-
ca wszystkich do pomocy.

PORĘBY DYMARSKIE
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Parafianie Cmolasu na Dożynkach Diecezjalnych w Rzeszowie
  Dożynki, to w polskiej tradycji 
stary zwyczaj dziękowania Bogu za 
udane zbiory. Tradycja ta pielęgno-
wana wśród rolników z pokolenia na 
pokolenie, zgromadziła 110 delega-
cji dożynkowych z wieńcami w Par-
ku Papieskim w Rzeszowie.
  28 sierpnia 2016 r. odbyły się 
Dożynki Diecezjalne, w których 
wzięli udział również delegaci parafii 
Cmolas: Sołtys Wsi, KGW z Cmo-
lasu i KGW z Mechowca na czele 
z Proboszczem Parafii Ks. Micha-
łem Batorem.
  Mszy św. przewodniczył biskup 
rzeszowski Jan Wątroba, w koncele-
brze uczestniczył bp Kazimierz Gór-
ny, księża infułaci: ks. Stanisław Mac, 
ks. Wiesław Szurek oraz dwudzie-
stu dwóch kapłanów (wśród nich 
ks. proboszcz Parafii Cmolas). Na 
zakończenie liturgii biskup Jan Wą-
troba pobłogosławił przyniesione 
przez delegacje, tegoroczne plony.

OSTROWY TUSZOWSKIE

CMOLAS - RZESZÓW

Piknik Strażacki w Ostrowach Tuszowskich

  15 sierpnia 2016 roku był bar-
dzo wyczekiwanym i uroczystym 
dniem w kalendarzu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ostrowach Tu-
szowskich. Święto stało się okazją 
nie tylko do poświęcenia wieńców 
dożynkowych, ale i nowego wozu 
strażackiego. Cała uroczystość roz-
poczęła się o godz. 11.00 Msza Świę-
tą, by podziękować Bogu za łaski, 
którymi obdarzył Strażaków i pro-
sić o dalszą opiekę Opatrzności Bo-
żej w podejmowanej służbie ratow-
niczej. OSP w Ostrowach Tuszow-
skich  już od listopada ub. r. cieszy 
się z posiadania bardzo nowoczesne-
go wozu bojowego. Na jego poświę-
cenie Strażacy czekali do 15 sierp-

nia - Święta Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, który jest 
jednocześnie dniem odpustu w tu-
tejszym sanktuarium. Aktu poświę-
cenia dokonał ksiądz biskup Stani-
sław Jamrozek z  Przemyśla, który 
przewodniczył Mszy Świętej. Opra-
wę muzyczną tego dnia zapewniła 
Orkiestra Dęta OSP z Dobrynina. 
Po mszy św. uroczystość przenio-
sła się na plac przed remizą stra-

  W lipcu, Centrum Edukacji 
Ekologicznej wspólnie z Filią Bi-
blioteki Publicznej w Ostrowach 
Tuszowskich zorganizowało zaję-
cia wakacyjne dla dzieci. Na wszyst-
kich chętnych czekało wiele cieka-
wych propozycji m.in. gry, zabawy, 
konkursy, quizy, głośne czytanie ba-

OSTROWY TUSZOWSKIE

Aktywne wakacje w Centrum Edukacji Ekologicznej

jek, zajęcia przyrodnicze z wykorzy-
staniem Internetu, spacery Ścieżką 
przyrodniczo- edukacyjną „Po zło-
to na Górę”. 
  Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się budowa wioski smerfów. 
Zarówno starsze, jak i młodsze dzie-
ci z zaangażowaniem lepiły niebie-

skie stworki, konstruowały domki 
i inne elementy dekoracji.
  Zorganizowano również warsz-
taty plastyczno-techniczne „W cza-
rodziejskim świecie zwierząt” pod-
czas, których uczestnicy wykonywa-
li postacie zwierząt wykorzystując 
różne przedmioty i materiały: spi-

nacze do bielizny, pióra, płatki ko-
smetyczne, makaron, plastelinę, pa-
pierowe talerzyki, bibułę, kolorowy 
papier, szyszki, plastikowe butelki, 
papierową wiklinę. Wszyscy, którzy 
korzystali z tych zajęć mogli nie tyl-
ko aktywnie spędzić czas, ale także 
nauczyć się czegoś nowego.

  Poza tym przez cały okres wa-
kacji CEE gościło kilka wyciecz-
ki, głównie uczestników obozów 
sportowych ( m.in. z Lublina, Kra-
śnika, Rzeszowa) organizowanych 
przez OWiR w Cmolasie. W trak-
cie pobytu w centrum dzieci i mło-
dzież brała udział w pogadankach, 

oglądała wystawy, piekła kiełbaski 
na ognisku.
  Także w roku szkolnym za-
chęcamy wszystkich mieszkań-
ców gminy Cmolas do odwiedza-
nia Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Ostrowach Tuszowskich oraz 
skorzystania z  jego oferty.

CEE

żacką, gdzie po poczęstunku miło-
śnicy tańca i dobrej zabawy bawili 
się do późna przy akompaniamen-
cie zespołu „ Westamm”.
  Głównym organizatorem te-
gorocznego Pikniku Strażackiego 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostro-
wach Tuszowskich przy wsparciu 
Wójta Gminy Cmolas Eugeniusz 
Galka i Lokalnej Grupy Działania 
LASOVIA. 

Wydawca: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 

36-105 Cmolas, Cmolas 212a, tel./fax 17 28 37 295, 
www.sok.cmolas.org         e-mail: sok.cmolas@o2.pl

Skład i druk: 
Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek

ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec, tel. 17 581 03 11
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