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W pierwszym miesiącu wakacji po-nad 50 dzieci z Gminy Cmolasuczestniczyło w zajęciach organi-zowanych przez SamorządowyOśrodek Kultury w Cmolasie. Wtym czasie mali uczestnicy pozna-wali oraz prezentowali swoje talen-ty, nabywali nowe umiejętności,ale przede wszystkim – mieli oka-zję przyjemnie spędzić wakacje,rozświetlając nawet najbrzydsząpogodę.Przez pięć tygodni od poniedział-ku do piątku w godz. od 10.00 –14.00 dzieci uczestniczyły w pro-gramie przygotowanym przezSOK.Pierwsze dni wakacji to czas na po-znawanie się, odkrywanie swoichmocnych stron. Były gry i zabawyintegracyjne, zajęcia z muzyką iwiele innych. Hitem było wybudo-wanie ogromnej wieży z karto-nów, która przyozdobiła taras

Domu Kultu-ry. Jednakpogoda niepozwoliładługo cie-szyć się jejwidokiem,na szczęściepozostałyzdjęcia, a na nich uśmiechniętetwarze dzieci – twórców koloro-wej budowli. W trakcie zajęć niezabrakło popisów wokalnych czyaktorskich.W drugim tygodniu dominowałsport lub inaczej - gimnastyka cia-ła i umysłu. Były to gry w piłkę, wtenisa stołowego, zarówno w bu-dynku Domu Kultury, jak i w plene-rze. Innego dnia 18 śmiałkówwraz z opiekunami zdecydowałosię wybrać na wycieczkę rowero-wą, by 20 km przejechać trasą uro-czej ścieżkiedukacyjno-przy-rodniczej „Dy-marka”. Naodpoczynekprzyszedł czasw Porębach Dy-marskich, gdziew gospodar-stwie agrotury-stycznym paniJózefy Hopek,uczestnicy wy-prawy, po zjedze-

niu kiełbaski z grilla nabrali sił napowrót do domu. Mimo, że przezcały czas na niebie kłębiły sięgroźne chmury, dobra pogoda to-warzyszyła rowerzystom od po-czątku do końca. Zmęczeni, aleszczęśliwi po czterogodzinnej wy-prawie wrócili do Domu Kultury.W kolejnym dniu także nie zabra-kło wakacyjnych atrakcji, gdyż wCentrum Kształcenia na Odległośćw Cmolasie p. Wojciech Zagrobazorganizował dla dzieci TurniejGier Komputerowych.Trzeci tydzień rozpocząłsię bardzo aktywnie, tym razemwycieczką autokarową do ParkuEtnograficznego w Kolbuszowej.Na skansenie dzieci oglądały za-grody, młyn, remizę strażacką,i  inne ciekawe obiekty z XIX wie-ku. W wycieczce uczestniczyło bli-sko 30 dzieci. W kolejnych dniachpogoda pokrzyżowała nieco planyorganizatorów i zamiast rozgryw-ki szachowej na zewnątrz, gdzie fi-gurami szachowymi miały byćsame dzieci w odpowiednio przy-
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gotowanych strojach, było nagraniesłuchowiska radiowego dla TwojegoRadia Cmolas. Efektem tego nagra-nia było późniejsze przygotowaniestrojów, by następnie odegraćpanto-mię. Każdy mógł siępoczuć jak praw-dziwy aktor. W strojachwykreowanych z szarego papierukażde dziecko zagrało do baśni „Lata-jący kufer”. Były różne naczynia,sprzęty domowe, syn kupca i jak wwielu bajkach oczywiście – pięknaksiężniczka.DziękihojnościZakładuCera-miki Budowlanej w Hadykówceuczestnicy wakacji mieli możliwośćpoczuć się rzeźbiarzami w glinie –cóż to była za atrakcja! Na początkuniesmak do niezbyt pięknej glinianejmasy, a później – zachwyt nad tym,co można z niej wyczarować. Powsta-

ły dzbanki, gar-nuszki, bałwan,laptop i… ser zdziurkami. Dziecibawiły się wspa-niale, zwłaszcza,że po wyschnięciuokazałych rzeźbmalowały swojedzieła farbami.Kolejny tydzieńzakończył się zaba-wą z komputeremw Centrum KNONW mieszczącymsięw budynku SOK Cmolas.Czwarty z kolei tydzień byłrównie atrakcyjny jak poprzednie.Uczestnicy zajęć „Lato z SOK-iem” zmikrofonemwręcesondowalimiesz-kańców Gminy Cmolas na temat: jakspędzają tegoroczne wakacje. Byłyto zajęcia pod tytu-łem„Małydzienni-karz”. Młodzireporterzywykaza-li się odwagą i do-ciekliwością, - jakna dziennikarzyprzystało. Innegodnia powstał teatrlalki. Najpierwdzieci wykonywa-ły kukiełki. Pomy-

sły były różne i bardzo ciekawe –pojawił się Shrek, Batman, Strach nawróble, Czerwony Kapturek orazwiele księżniczek i królów. Był na-wet… światowej sławy piłkarz Cri-stiano Ronaldo! Następnego dniadzieci tworzyły scenariusz do przed-stawienia oraz piękną scenografię irekwizyty. Zza wykonanej przez sie-bie sceny prezentowały przedstawie-nia teatralne, jak na wielkichaktorów teatru lalki przystało.Przyszedł czas na ostatnie przeżyciai chwile związane z latem w SOK-u.Podsumowując przyjemne i wspól-nie przeżyte chwile uczestnicy wa-kacji po szalonej zabawie nadyskotece z dyplomami za udział imiłymi wspomnieniami spotkają sięna wakacjach za rok.

c.d. ze str. 1

Złote Główki rozdaneCMOLAS. Po raz ósmyprzyznano nagrody najzdolniejszym gimnazjalistom
13 czerwca w GimnazjumPublicznym im. ks. Wojciecha Bo-rowiusza wręczono nagrody Zło-tych Główek najbardziejuzdolnionym uczniom szkoły. Sta-tuetki wręczono w czterech kate-goriach: Wielka Indywidualnośćw Naukach Humanistycznych,Wielka Indywidualność w Na-ukach Matematyczno – Przyrodni-czych, Promocja Szkoły orazWzór Cnót Uczniowskich.Uroczystość rozpoczął dy-

rektor p. Józef Babiarz, który pod-kreślił, że tegoroczny testgimnazjalny to sukces uczniówklas trzecich oraz nauczycieli, po-nieważ wyniki są wyższe niż rokwcześniej. Opowiedział też o osią-gnięciach uczniów, wśród któ-rych brylował Sebastian Łakomy,wielokrotny laureat konkursówprzedmiotowychna szczebluogól-nopolskim i  wojewódzkim. Seba-stian z powodu nadzwyczajnychosiągnięć został uhonorowany Na-grodąDyrektora Publicznego Gim-nazjum im. ks. WojciechaBorowiusza w Cmolasie. Dyrek-tor gimnazjum p. J. Babiarz obie-cał, że dla każdego znajdą sięatrakcyjne podarunki, o ile bę-

dzie mógł pochwalić się takimisukcesami.Laureatem Złotych Głó-wek w dwóch pierwszych katego-riach, tj. Indywidualność wNaukach Humanistycznych orazIndywidualność w Naukach Mate-matyczno – Przyrodniczych, zo-stał Sebastian Łakomy. Nagrodęza promocję szkoły otrzymałaEdyta Micek, zaś za Wzór CnótUczniowskich uznano Joannę Ja-dach.Oprócz statuetek wręczono na-grody rzeczowe uczniom, którzyzajmowali czołowe miejscaw  konkursach wojewódzkichoraz powiatowych.



OSTROWY TUSZOWSKIE.Turniej o Puchar Wójta Gminy Cmolas rozegrany
Puchar dla OstroviiPo kilku latach przerwy ze-spół z Ostrów Baranowskich powró-cił na miejsce najlepszej drużyny wgminie. W rozegranym 6 lipca turnie-ju o Puchar Wójta Gminy Cmolas za-wodnicy Ostrovii zasłużenie zdobylinajwyższetrofeum.Wmeczuelimina-cyjnym ograli Ceramikę Hadykówka2-0, a w turnieju finałowym – Floria-naOstrowyTuszowskie1-4orazTem-po Cmolas 0-4.Zadecydował los.Wwynikulosowaniawpierw-szej grupie znalazły się Tempo Cmo-las, i Vigor Trzęsówka, a w drugiejCeramika Hadykówka i OstroviaOstrowy Baranowskie. Florian Ostro-wy Tuszowskie jako gospodarzwszedł do finału z wolnym losem. Wtym roku cały turniej rozegrano w je-dendzień.Zwycięzcyzagralitrzyspo-tkania jedno za drugim!Kto w finale?W pierwszym meczu oawans do turnieju finałowego rywali-zowali Tempo Cmolas i Vigor Trzę-sówka. Zdecydowanie lepiejzaprezentowali się ci pierwsi i zasłu-żeniewysokowygralizeswoimirywa-lami 4-1. Pierwsza połowa to lepszagra zawodników z Cmolasu, którzyprowadzili wtedy już 3-0, a na szcze-gólne laury zasługuje pierwszy gol zokoło 40 metrów w samo „okienko”.Wdrugiej części gry Vigor strzeliłho-norowego gola, jednak To nie wystar-czyło na zatrzymanie Tempa.Cmolasianie zwyciężyli 4:1.Drugi mecz eliminacyjny tospotkanie Ceramiki Hadykówka iOstrovii Ostrowy Baranowskie. Wpierwszych 30 minutach stronąprze-ważającą byli piłkarze z Ostrów, alenie udokumentowali tego strzelo-nym golem. Dopiero w drugiej poło-wie udało się trafić celnie do bramkiprzeciwników. Piotr Misiak precyzyj-nie strzelił po ziemi obok bramkarza,dzięki czemu Ostrovia wyszła na pro-wadzenie. Kolejne sytuacje podbram-kowe zaowocowały faulem w polu

karnym. Sędzia podyktował „jede-nastkę”, którą na gola zamienił An-drzej Świst. Kilka minut późniejarbiter musiałpowtórzyć swojądecy-zję, ponieważ obrońcy znów nieczy-sto powstrzymywali atakujących wpolu karnym zawodników Ostrovii.Tymrazemdo egzekucji rzutu karne-go przygotował się Piotr Wójcik.Tym razem jednak skutecznie inter-weniował bramkarz Ceramiki. Wy-nik meczu to 2:0 dla zawodników zOstrów Baranowskich.Trzech pretendentów do pucharuW fazie finałowej zmierzyłysię ze sobą drużyny: Tempa, Ostroviii Floriana.Pierwszy mecz to rywalizacja drużynFloriana Ostrowy Tuszowskie i Tem-pa Cmolas. Ten mecz był zdecydowa-nie bardziej wyrównany niż dwapoprzednie spotkania eliminacyjne.Jednak z biegiem czasu zary-sowywała się przewaga Tempa Cmo-las - to oni zdobyli pierwszą bramkę(strzelał Kazimierz Mokrzycki). Byłoto jedyne trafienie w pierwszej poło-wie spotkania, chociaż Tempo miałojeszczekilkaokazji,którychniewyko-rzystali Michał Zaskalski i DamianMokrzycki. Druga połowa była mniejzacięta. Pod koniec meczu zarysowa-ła się przewaga gospodarzy, czegoefektem była bramka wyrównująca.Na 5 minut przed zakończeniem me-czu sędzia podyktował rzut karnydla Ostrowian. Pewnym wykonawcąokazał się Łukasz Babula i było 1:1.Kontuzji w tym meczu nabawili sięArtur Urban i Kazimierz Mokrzycki(Tempo). Z remisu bardziej cieszylisięgospodarze.Drugimeczturniejufinałowe-go rozegrały ze sobą zespoły Floria-na Ostrowy Tuszowskie oraz OstroviiOstrowy Baranowskie. Na przestrze-ni całego meczu zawodnicy Ostroviimieli wystarczającą przewagę, żebywygrać z zespołem Floriana, ale mi-mo to nie był to łatwy mecz. Pierw-sze trafienie dla OstrówBaranowskich zaliczył Andrzej Świst.Drugi raz do siatki rywali kolanemtrafił Piotr Wójcik. Przeciwnicy niedawali za wygraną, próbując zmienić

losy spotkania. Jedna z akcji Florianazakończyła się niefortunną inter-wencją obrońców Ostrovii, przez cosędzia wskazał na rzut karny. Znównie zawiódł Łukasz Babula. Trzeci razdo przeciwnej bramki trafił Piotr Mi-siak, a czwarty Damian Parys. Wyso-ka wygrana stawiała Ostrovię wbardzo korzystnej sytuacji przed me-czem z Tempem Cmolas, gdzie dowygrania turnieju wystarczał remis.Kto zwycięzcą całego turnieju? Przed ostatnim spotkaniemwszyscy spodziewali się dobrego wi-dowiska i wyrównanej gry. Jednakzmęczenie piłkarzy obydwu drużynspowodowało, że mecz nie stał nanajwyższym poziomie. Ostrovia zde-cydowanie wygrała z Tempem Cmo-las – 4:0 (3:0). Obrońcy tytułu wosłabionym składzie nie byli w staniezatrzymać rozpędzonej OstroviiOstrowy Baranowskie. Pierwsze tra-fienie już na samym początku zali-czył Łukasz Skiba. Druga bramkapadła z rzutu karnego skuteczniestrzelonego przez Pawła Misiaka.Ostatnią bramkę w pierwszej poło-wie uzyskał strzelec pierwszego golaŁukasz Skiba. W drugiej połowie nieoglądaliśmy już tylu goli. Jednakznaczna przewaga pozostawała postronie Ostrów Baranowskich. Wostatnich minutach meczu indywi-dualna akcją popisał się Piotr Misiak,który ośmieszył połowę drużynyTempa Cmolas mijając ich przed po-lem karnym rywali i pomimo bardzoostrego kąta strzelił ostatnia bramkęw meczu, a zarazem w całym turnie-ju. Cmolas oprócz silnego strzałuMarka Wróbla w poprzeczkę prak-tycznie nie zagroził bramce Aleksan-dra Kościelnego.Końcowa klasyfikacjaOstrovia po kilku latachprzerwy zdobyła puchar Wójta. Osta-tecznie tabela ukształtowała się na-stępująco:1. Ostrovia Ostrowy Baranowskie2. Florian Ostrowy Tuszowskie3. Tempo Cmolas4. Ceramika Hadykówka5. Vigor Trzęsówka



CMOLAS. Muzycznie na tarasie Ośrodka WspieraniaPrzedsiębiorczościwCmolasie.
Jubileuszowy Festiwal Piosenki w Cmolasie

Po raz dziesiąty mogliśmypodziwiać występy najzdolniej-szych solistów i zespołów śpiewają-cych podczas Festiwalu PiosenkiDziecięcej w Cmolasie. 22 czerwcab.r. przesłuchano wykonawcówi przyznano atrakcyjne nagrody.Głównym organizatoremimprezy jest Szkoła Podstawowaim. prof. Jana Czekanowskiego, któ-rą wspiera Samorządowy OśrodekKultury w Cmolasie. W tym rokuprzewodniczącą jury była paniAleksandra Niezgoda - dyrektorPaństwowej Szkoły MuzycznejI stopniawKolbuszowej, oraz człon-kowie: pani Agnieszka Reguła - wie-lokrotna laureatka festiwalu orazpani Edyta Kus – Mokrzycka - dy-rektor SOK Cmolas.W konkursie wzięli udział ucznio-wie czterech szkół z naszej gminy:SP Cmolas, SP Hadykówka, ZS Trzę-sówka oraz PG Cmolas.Ostateczna klasyfikacja przedsta-wia się następująco:
Kategoria soliści klas I-III SzkołyPodstawowe:1.Maciej Szczurek SP Cmolas2.Paulina Serafin SP HadykówkaWyróżnienie:- Karolina Serafin SP Hadykówka- Marcelina Mokrzycka SP Cmolas

Kategoria soliści klasIV-VI SP:1.Karolina Rzęsa SP Ha-dykówka, ex quo Mar-celina Serafin SPhadykówka3. Aleksandra Szczu-rek SP Cmolas, ex quoAnna Chmielowiec ZSTrzęsówkaKategoria soliści gim-nazja:1.Katarzyna Jóźwik GPCmolas2.Konrad Mokrzycki GPCmolas, ex quo MichałFurdyna GP Cmolas3.Mateusz Chmielo-wiec ZS Trzęsówka
Kategoria zespoły klasI-III:Wyróżnienie:- „Wesołe nutki”- „Uśmiech”
Kategoria zespoły IV-VI:II miejsce: Zespół „Rondo”
Kategoria zespoły gimnazja:I miejsce: Zespół Plus pięć GP Cmo-las

Przewodnicząca jury, p.Aleksandra Niezgoda podkreśliła,że wszyscy wykonawcy włożyliwielkie serce w swoje występy. Niezabrakło chórków, układów tanecz-nych i ciekawych strojów, które bu-dowały nastrój na sceniedopełniając ogólne wrażenie arty-

styczne. Szczególnie przewodni-czącą ucieszyła duża liczbachłopców, którzy występowali naCmolaskiej scenie.Zwycięzcy otrzymali dyplomyoraz nagrody rzeczowe, które wrę-czył Wójt Gminy Cmolas, p.  Euge-niusz Galek.Niektórych wykonawcówusłyszymy podczas koncertu w ra-mach Dni Cmolasu, który odbę-dzie się 30 sierpnia, na który jużdziś serdecznie zapraszamy.

HADYKÓWKAFigura patrona strażakówpoświęcona
Święty Florian trzymapieczę

28 czerwca przed komendąOSP w Hadykówce strażacy na cze-

le z komendantem, p. EdwardemWadachem, poświęcili figurkę świę-tegoFloriana.Uroczystośćrozpoczę-ła się mszą świętą w miejscowejkaplicy. Następnie strażacy w galo-wych strojach przemaszerowaliwraz z zaproszonymi gośćmi podbudynekremizy.Tampoświęconofi-gurę, po czym goście udali się na

skromny poczęstunek.Figurę świętego Floriana wHadykówce możemy podziwiaćtakże wieczorem, gdyż jest pod-świetlona.



Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36-105 Cmolas Cmolas 212a, tel/fax 017 28 37 295

www.sok-cmolas.go.pl e-mail: sok.cmolas@o2.pl

II Festyn rodzinny w Trzęsówce
Tegoroczny DzieńDziecka mieszkańcy Trzęsówki i nie tylko, uczcili występami dzieci i młodzieży zNiwisk, Cmolasu, Trzęsówki oraz Zespołu Ludowego„Cmolasianie”. Były konkursy, upominki, a na koniec –zabawa taneczna z zespołem Master. Każdy mógł znaleźć cośdla siebie.Z pewnością1 czerwca 2008r. na dłu-go zapadnie w pamięci mieszkań-ców Gminy Cmolas. W Trzęsówceodbył się wtedy II Festyn Rodzinny,którego organizatorem była RadaSołecka na czele z sołtysem wsi p.RyszardemSukiennikiem.Douświet-nienia tego dnia przyczynili się tak-że OSP z Trzęsówki orazSamorządowy Ośrodek Kultury wCmolasie.

Wielkie poruszenie na scenie
Od godz.15 na scenie kolej-no zaprezentowały sięgwiazdy śpie-wu: Anna Chmielowiec, MaciejGacek, Karolina Marzec, MateuszChmielowiec, Beata Wrona z Zespo-łu Szkół w Trzęsówce oraz działają-ce w tej szkole zespoły taneczne:„Trzęsowiaczki”,któregoopiekunka-

mi są: Małgorzata Jemioło, BarbaraKaczmarska i Halina Rzeszutek, Ze-spół „Czarne Iskry” jego opieku-nem jest Małgorzata Skiba orazZespół „Gold” pod opieką HenrykiMisiak.Następnieprzedliczniezgro-madzoną publicznościąwystąpił Ze-spół Taneczny „Troller” zPublicznego Gimnazjum im, ks. Woj-ciecha Borowiusza z Cmolasu, które-go opiekunem jest Anastazja Kozioł,Zespół Pieśni i Tańca „Mali Niwisz-czanie” oraz ZespółTańca Nowocze-snego „Szase” z Gminnego OśrodkaKultury z Niwisk. Choreografemdwóch ostatnich zespołów jest PaniKrystyna Mazurkiewicz. Na końculicznych prezentacji wystąpiłZespo-łu Ludowego „Cmolasianie”, któryw repertuarze tego dnia miał kilkapieśni oraz dwa skecze. Nie obyłosię bez bisów.Po prezentacjach przyszedłczas na niespodzianki dla dzieci. Naj-lepsi tancerze otrzymali maskotkioraz pyszne słodkości. W loterii fan-towej rozdano 1000 losów. Nagrodyrzeczowe oraz nagroda główna – ro-wer górski znalazły właścicieli.Okrzyk: „Pali się!” zaalarmo-wał wszystkich uczestników festy-nu. Na szczęście był to tylko pokazumiejętności miejscowych straża-ków, którzy szybko uporali się zogniem.Całą zabawę tego dnia uświetnił ze-spół „Masters” przy dźwiękach, któ-

rego cała publiczność bawiła się dopóźnych godzin. Wstęp na podłogębył gratisowy.
I Honorowy Obywatel Trzęsówki

Ważnym punktem imprezybyło oficjalne pożegnanie p. MariiWilk, odchodzącej ze stanowiskaSkarbnika Gminy Cmolas, które peł-niła blisko 40 lat. Z tej okazji przyję-ła życzenia oraz bukiet róż z rąksołtysa Trzęsówki, p. Ryszarda Su-kiennika. Pani Maria Wilk zostałateż uhonorowana tytułem I Honoro-wego Obywatela Trzęsówki. Jakpodkreślał sołtys – za życzliwość idobre serce dla tej miejscowości,okazywane przez wszystkie lataswojej pracy. Podczas uroczystegonadania tytułu obecni byli: Poseł naSejm RP - p. Zbigniew Chmielowiec,Starosta kolbuszowski - p. Józef Kar-dyś, Wójt Gminy Cmolas - p. Euge-niusz Galek oraz PrzewodniczącyRady Gminy w Cmolasie - p.Stani-sław Sukiennik.Sołtys Trzęsówki obiecał, że tytuł IIHonorowego Obywatela Trzęsówkibędzie należał do Starosty, o ile udasię zmodernizować „dziurawą” dro-gę powiatową biegnącą przez tęmiejscowość.

Smakosze KuchniRegionalnej
Smakoszy regionalnej kuchni azatem i Koło GospodyńWiejskich z Cmolasuprzyciągnął „ II FestiwalPodkarpackich Smaków” wGórnie. 22 czerwca 2008r. nastadionie w Górnie spotkało się

blisko 70 wystawcówprezentujących tradycyjną iekologiczną żywność lokalną.Urozmaiceniem imprezy bylitakże wystawcy prezentującyprodukty lokalne takie jakwyroby ze słomy, gliny, masysolnej, a także praceszydełkowe, z bibuły i in..Podczas Festiwalu możliwa była

degustacja oraz zakupprezentowanych produktów.Kapustą z grochemi zasypką, pirogiem z kaszyjaglanej, kulebiakiem i in.potrawami naszego regionuczęstowały Panie z KołaGospodyń Wiejskich z Cmolasu.



VIII Amatorskie Integracyjne Mistrzostwa McDonald’s w PływaniuCmolas 2008
Restauracja McDonalds w Rzeszo-wie i Krośnie, Ośrodek Wypoczyn-ku i Rekreacji w Cmolasie,Publiczne Gimnazjum w Cmolasieoraz Szkoła Podstawowa w Cmola-sie byli organizatorami zawodów wpływaniu na następujących dystan-sach: 25m stylem dowolnym (rokurodzenia 1998 i młodsi), 50m sty-lem dowolnym (pozostałe katego-rie) oraz sztafecie rodzinnej 4 x25m. Tegoroczna edycja została zor-ganizowana dla wszystkich amato-rów pływania również dla osób

niepełnospraw-nychW dniu 14-06-2008r. /sobota/ pogodz. 10.00 na pły-walni krytejw  Cmolasie, nadługości 25 m. nasześciu torach i w28oC temperatu-rze wody, wystar-towali zawodnicy.Efektem ich zma-gań były następu-jące wyniki:



Ranking samorządówCMOLAS ! – tak trzymać!!!
W dniu 18 lipca br. w dziennikuRZECZPOSPOLITA ukazał się ran-kingsamorządów,którezdaniemKa-pituły - kierowanej przez prof.Jerzego Buzka i składającej się zprzedstawicieli instytucji i środo-wiskwspółpracującychzsamorząda-mi - najbardziej dbają o rozwójmiast i gmin, o podniesienie jakościżyciamieszkańców, jednocześnieza-chowując reguły odpowiedzialnościi bezpieczeństwa finansowego. Sa-morządy podzielone były na trzy ka-tegorie:miasta na prawach powiatu,pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

gminy wiejskie.Samorządy były oceniane w dwóchetapach. W pierwszym wybrane zo-stałygminy,którenajlepiejzarządza-ły swoimi finansami w latach2004-2007 i jednocześnie najwięcejfinansowały. W drugim etapie, dowyłonionych 500 samorządów, zo-stały rozesłane ankiety, a zebrane znich informacje pozwoliły wybraćnajlepszych.Po drugim etapie sklasyfikowano 91gmin, wśród których znalazł sięCmolas – jedyna gmina w kategoriigmin wiejskich z naszego powiatu -na bardzo dobrej 50-tej pozycji. Za-znaczyć należy, że wśród gmin pod-karpackich tylko cztery uplasowałysięwyżej.Należy również wspomnieć, że mia-

sto i gmina Kolbuszowa zostałosklasyfikowane na 72 miejscu spo-śród 100 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Analizując informacjezwarte w tegorocznej edycji niesposób oprzeć się porównaniu da-nych za 2007r. gminy Cmolas i mia-sta i gminy Kolbuszowa. Wystarczypodać, że Cmolas ma większy do-chód własny na jednego mieszkań-ca, a w odniesieniu do roku 2006odnotowano jego wzrost. Jednocze-śnie gmina Cmolas ma mniejsze za-dłużenie i pozyskuje więcejśrodków unijnych, w przeliczeniuna jednego mieszkańca. GminaCmolas zdobyła również więcejpunktów w ocenie „jakości gminy”,na którą składała się ocena sytuacjifinansowej i zarządzania.

„Nie rzeczywistość sama,ale serce, z jakim ku niejprzystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory „
Są to słowa H. Sienkiewicza,które można odnieść do twórczościartystycznej moich uczniów. Od kil-kulatwspólnieznimiodkrywamno-we tajemnice związane z twórczymdziałaniem, pogłębiamy nasze zain-teresowania i pasje, chcemy byćwrażliwi na piękno, które nas ota-cza. Chcemy je dostrzegać i utrwa-lać przy pomocy środków wyrazuartystycznego. Jestem pełna podzi-wu dla młodzieży, która w dobiekomputerów potrafi znaleźć na toczas i umiejętnie go spożytkować.Efekty ich twórczości artystycznejsą na bieżąco eksponowane w na-szym gimnazjum, na wystawach,konkursach o różnym zasięgu. Nanaszym koncie mamy wiele sukce-sów, nawet o randze międzynarodo-wej. Ostatnio 09.06.2008 r zostałpodsumowany IX Wojewódzki Kon-kurs Plastyczny„Na łańcuckim Zamku” organizowa-ny przez Muzeum – Zamek wŁańcu-

cie dział EdukacjiMuzealnej pod pa-tronatem Kurato-rium OświatyWojewództwa Pod-karpackiego. Juryspośród 556 pracwyróżniło pracę pla-styczną KatarzynyObara - uczennicyklasy I c Publiczne-go Gimnazjum wCmolasie oraz PawłaWilka – uczestnikazajęć plastycznychw SamorządowymOśrodku Kultury wCmolasie. Uroczystepodsumowanie połą-czone z wręczeniemdyplomów i nagródodbyło się w Sali ba-lowej łańcuckiegoZamku. Przy okazjimieliśmy możliwośćzwiedzićzamek, któryza każdymra-zem dostarcza niesamowitych wra-żeń.Obecnie w Gminnej Bibliotece Pu-blicznej w Cmolasie są eksponowa-ne prace plastyczne na wystawie, a

ukazują one piękno naszej gminy wmalarstwie olejnym i na szkle.
Renata Krakowska






