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Tak dziś można nazwaćnasz Samorządowy Ośrodek Kultury. Od października kilkaset osób z całejGminy Cmolas uczestniczytu w różnorodnych zajęciach rozwijających ich zdolności. Najwięcej korzystająuczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Do nichskierowanesązajęciataneczne, hiphop, plastyczne orazszachowe. Prócz tego z zajęćplastycznych, tanecznych iaerobiku korzystają dorośli.Każdy zainteresowany znajdzie tu cośdla siebie.
Zajęcia taneczne prowadzi PiotrKiszka, tancerz i choreograf ze Stalo

wej Woli, dyrektor Szkoły Tańca„Merengue”. Jego twarz znamy zprogramu „Taniec z gwiazdami”, wktórym partnerował aktorce JoannieJabłczyńskiej, zajmując z nią piątemiejsce. Pan Piotr posiada najwyższąmiędzynarodowąklasę„S”wtańcach latynoamerykańskich. Jestm.in. mistrzem Europy w tanecz

nych układach synchronizowanych.W zajęciach, odbywających się wkażdą sobotę, biorą udział dwie grupy dziecięce: młodsza i starsza, łącznie około 60 dzieci i młodzieży znaszej Gminy. Do tej pory nauczylisię: standardowych tańców towarzyskich, jak walc wiedeński, oraz latynoamerykańskich, np. chacha.Piotr Kiszka prowadzi też zajęciadla dorosłych, które odbywają się wsobotnie popołudnia. Tu jeszcze czekają na Państwa wolne miejsca. Wtej chwili tańca uczy się kilkanaściepar. Koszt udziału w kursie to 70zł/os. za cztery 1,5 godzinne spotkania z instruktorem. Osoby chętne zapraszamy!Zajęcia z hiphopu w każdy wtorek,także dla dwóch grup, prowadzi Katarzyna Inglot, instruktorka tańca zRzeszowa. W cotygodniowych lekcjach bierze udział 50 osób, głównieuczniów gimnazjum. Uczą się poczucia rytmu i elementów tańca charakterystycznych dla hiphop.
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Zajęcia szachowe prowadzi mistrzPolski w tej dziedzinie, Jacek Mroczek z Kolbuszowej. Na lekcje przychodzi kilkunastu pasjonatówszachów. Podczas zajęć p. Jacek rozgrywa jednocześnie partię z każdymz nich. Taka umiejętność to cecha

prawdziwego mistrza! Spotkania odbywają się w czwartkowe popołudnia.W poniedziałek ok. 20 dzieci uczestniczy w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Renatę

Krakowską plastyka, pedagoga zCmolasu. Podczas tych spotkań powstają niesamowite prace – wielez nich już przyozdobiło budynek Domu Kultury. Do tej pory uczestnicyzajęć uczyli się rysować perspektywę, wykonywali kompozycje z liści,

kolaże, obrazy z plasteliny oraz formy przestrzenne z użyciem zrobionego przez siebie… kleju.Po zajęciach z dziećmi z p. Renatąspotykają się dorośli. Chętni doudziału w tych zajęciach mogą na

dal się zgłaszać. Do tej grupa tastworzyła róże z liści, świece zapachowe i kwietniki ze sznurka.Dorosłym mieszkańcom GminyCmolas oferujemy udział w zajęciach aerobiku. Trening odbywa sięw każdy piątek od 19 pod czujnymokiem instruktorki Katarzyny Olesiak. Te zajęcia z pewnością poprawią Państwa kondycję w okresiezimy. Wystarczy przynieść ze sobąkarimatę, wygodny strój i… zacząććwiczyć.Oprócz wspomnianych form spędzania wolnego czasu w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasiespotyka się Zespół Ludowy „Cmolasianie” oraz odbywa się nauka gryna instrumentach. W budynku mieści się też Centrum Kształcenia naOdległość, gdzie można skorzystaćz bezpłatnych kursów elearningowych.Czekamy na jeszcze większe zainteresowanie ze strony mieszkańcówGminy Cmolas. Zapraszamy dowspólnego tworzenia kultury i historii!
Magdalena Szpyt

Wójt Gminy Cmolas
ogłasza na dzień19 grudnia 2008 rokuprzetarg ustny nieograniczony na

1) godz.8.00 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1140 o pow.0,18 ha cena wywoławcza 4 200 zł wadium 400 zł postąpienie
minimalne 50 zł
2) godz.8.15 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 960/5 o pow.0,1210 ha cena wywoławcza 7 200 zł wadium 700 zł postąpienie
minimalne 80 zł
3) godz.8.45 nieruchomośćwCmolasie numer 3562/15 o pow.0,0951 ha cena wywoławcza 600 zł wadium50 złpostąpienie minimalne 10 zł
4) godz.9.00 nieruchomośćwCmolasie numer 3562/47 o pow.0,0044 ha cena wywoławcza 140 zł wadium20 złpostąpienie minimalne 10 zł
5) godz.9.20 nieruchomośćwCmolasie numer 3562/60 o pow.0,0135 ha cena wywoławcza 250 zł wadium30 złpostąpienie minimalne 10 zł
6) godz.9.35 nieruchomośćwCmolasie numer 3562/61 o pow.0,0078 ha cena wywoławcza 180 zł wadium20 złpostąpienie minimalne 10 zł
7) godz.9.50 nieruchomośćwCmolasie numer 3562/62 o pow.0,0169 ha cena wywoławcza 500zł wadium50 złpostąpienie minimalne 10 zł
8) godz.10.00 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 543 o pow.0,06 ha cena wywoławcza 3 800 zł wadium 400 zł postąpienie
minimalne 40 zł
9) godz.10.15 nieruchomośćwToporowie numer 156 o pow.0,08 ha cena wywoławcza 920 zł wadium100 złpostąpienie minimalne 10 zł
Nieruchomość z pozycji 2 wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną, dla
pozostałych Gmina nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego wg Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego tereny położone są w; poz.37 w obszarze potencjalnego rozwoju rolnictwa, poz. 1,8,9 w obszarze
istniejącej i proponowanej zabudowy. Wadium w wyznaczonej wysokości należy wpłacić do dnia 15 grudnia 2008 r na rachunek Urzędu NRB
08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 wBanku SpółdzielczymOddziałCmolas, decyduje data wpływu na rachunek Urzędu wBS Cmolas. Ceny
podane sąw wartościach netto i do uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony należny podatek VAT. Szczegółowe informacje dot.
w/wnieruchomości i warunkówudziałuwprzetargumożnauzyskaćwUrzędzieGminypok.5 tel.(017)2837702. w33.



Raj(d) dla najmłodszych
8 października odbyła siękolejna edycja Gminnego Rajdu Rowerowego w Porębach Dymarskich. Wystartowali w nimuczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Cmolas. Prócz świetnej kondycji, podczas jazdyrowerowej na czas, należało wykazać się również dużą spostrzegawczością. Na szlaku rowerowym nazawodników czekały zagadki dotyczące przejechanego odcinka.Zwycięzcy Rajdu otrzymali nagrody indywidualne – medale i upominki rzeczowe oraz dla całejdrużyny (suma wyników trzech zawodników z danej szkoły). I miejsce zajął Tomasz Siębor z SPPoręby Dymarskie. Pierwsza byłatakże drużyna gospodarzy. Drugie

miejscewywalczyłKonradSzczepanek z SP Hadykówka, a trzecie – Tomasz Mokrzycki z SP Cmolas.Po 5 km rajdowego trudu na uczestników czekała kiełbaska z grilla i

coś słodkiego. Poczęstunek sponsorowali przedsiębiorcy z GminyCmolas, Jan Kubik oraz WiesławKosiorowski.

Etap gminny ogólnopolskiego konkursu w Cmolasie.
Kolory Cmolaskiejprzyjaźni

„Literatura i Dzieci. Kolory przyjaźni” – to tytuł ogólnopolskiego konkursu literackiego, którego etapgminny odbył się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie1 października. Łącznie w czterechkategoriach: recytacja, piosenka, inscenizacja i praca plastyczna zaprezentowało się 29 dzieci ze szkółpodstawowych.Występujących na scenie oceniałoprofesjonalne jury powołane przezorganizatora – SOK Cmolas. Bylito: Irena Łobos, przewodnicząca,Główny Instruktor WDK Rzeszóworaz Jarosław Mazur, doradca metodyczny przedmiotu muzyka i Katarzyna Cesarz, plastyk, Inspektor ds.Kultury i Promocji powiatu kolbuszowskiego.Przyznano następujące wyróżnieniawraz z nagrodami rzeczowymi:Kategoria klas IIII – recytacja:1. Karolina Serafin, SP Hadykówka,2. Marcelina Gancarz, SP CmolasKategoria klas IIII – piosenka:

1. Weronika Bajor  SP Hadykówka,2. Natalia Urban  SPCmolas, 3. Monika Wójcik ZS TrzęsówkaKategoria klas IVVI – recytacja:1. Małgorzata Markocka  SP Hadykówka, 2. DominikTokarz  SPCmolas, 3. Małgorzata Magda  ZSTrzęsówkaPierwsze miejsca były promowane przejściem do etapu rejonowego, który odbywał się wRzeszowie.Tamznówpierwszemiej

sca w swoich grupach zajęły Karolina Serafin i Weronika Bajor,dostając się tym samym do konkursu wojewódzkiego. A tam – jak mówiła w wywiadzie dla TRC ZofiaGrygiel, opiekun dziewczynek, wystąpiły bardzo odważnie. Miejscnie zdobyły, ale sam udział w etapie, gdzie prezentowali się najlepsi z całego Podkarpacia – to dużysukces, gdy chodzi się do trzeciejklasy szkoły podstawowej.



V Festiwal Muzyków GminyCmolas
MuzyczniewOstrowach

Dwudziestu dwóch małych iwiększych muzyków zaprezentowałoswój talent podczas V Festiwalu Muzyków w Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich. Zagrali nakeyboardzie, dzwonkach, skrzypcach,saksofonieiklarnecie.Zmaganiakonkursowe swoim występem uświetnił folkowy Zespół Hudacy, zaśpiewała równieżDorota Reguła. Grand Prix Festiwaluprzyznano Maciejowi Szczurkowi z klasyIVSPCmolas.26 X do szkoły w OstrowachBaranowskich przyjechali mieszkańcycałej Gminy. Powodem była jubileuszowaedycjaFestiwaluMuzyków.Uczestników konkursu oceniało jury w składzie:Przewodnicząca – Aleksandra Niezgoda,dyrektorSzkołyMuzycznejwKolbuszowej, Jan Wrona, muzyk ludowy,saksofonista, Katarzyna Kubińska, nauczycielka SP Jagodnik. Młodzi muzycy zaprezentowali się w trzech grupachwiekowych: klasy 0III, klasy IVVI SPorazgimnazjum.Jurypodkreślałowysokipoziomkonkursu,zwłaszczawnajliczniejreprezentowanej kategorii klas IV – VI SP.Oczekiwaniomnawerdyktkomisjitowarzyszyły dwa występy. Najpierw swójpierwszy koncert zagrał nowo powstałyzespół folkowy Hudacy, który działa odniedawna przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie. Zespół gra muzykę z kręgu dawnej Galicji i Karpat,śpiewa w językach: łemkowskim, rusiń

skimisłowackim.Hudacyzachwyciligości oraz uczestników Festiwalu, za cootrzymali szczególnie rzęsiste oklaski.Następnie swój recital zaprezentowałaDorota Reguła z Cmolasu, wykonująckilka utworów. Oczywiści i tym razemniezabrakłooklasków.Po pełnym emocji wyczekiwaniu przewodnicząca juryogłosiławynikiVFestiwalu Muzyków Gminy CmolasOstrowy Baranowskie 2008. Przedstawiająsięonenastępująco:Grupa0IIISP:2. Agata Serafin, SP Cmolas (skrzypce)3. PawełWilk, SP Hadykówka (keyboard)GrupaIVVI:1. Aleksandra Szczurek, SP Cmolas(skrzypce) 2. Jakub Szczurek, SP Cmolas (dzwonki) 2. KingaWilk, SPCmolas(keyboard/ fortepian) 3. Katarzyna Posłuszny,ZSTrzęsówka(keyboard)3.Maciej Gacek, SP Ostrowy Tuszowskie(keyboard)Wyróżnienie: Róża Salwik, SP Hadykówka(keyboard/ fortepian)Gimnazja:1.MonikaPosłuszna,GPCmolas(saksofon)2.TomaszJóźwik,GPCmolas(klarnet)Wyróżnienie: Anna Chmielowiec, ZSTrzęsówka (keyboard), Katarzyna Jóźwik,GPCmolas(saksofon)Grand Prix V Festiwalu Muzyków (najwyższe wyróżnienie) otrzymał MaciejSzczurek z klasy IVSPCmolas, za – jakpodkreśliło jury – radość, którą było widaćw jego muzykowaniu. Maciej zagrałna keyboardzie Wszystkim nagrodzonymserdecznie gratulujemy i – do zobaczeniazarok!
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy w bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i ból, okazali wiele serca i współczucia oraz
wzięli liczny udział w mszy św. ceremonii pogrzebowej oraz uczestniczyli w różańcu w domu naszego zmarłego

męża, tatusia, dziadzia i pradziadzia

Ś.P. Jana Ligęzy

w szczególności księżom uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej, delegacjom: Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Rady Gminy, Rady Sołeckiej i Sołtysom, Samorządowemu Ośrodkowi Kultury, Spółdzielni Usług
Rolniczych, Straży Pożarnej, Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, Gminnej Spółdzielni i Sklepu w Cmolasie, Związku

Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Cmolasie, sklepu „Orzech” w Mielcu, zakładu Pogrzebowego
„Arka”, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym oraz wszystkim przybyłym za modlitwę, zamówione msze św.,

wszelką pomoc i okazane nam serce
serdeczne podziękowania

składają: żona, syn i córki z rodzinami.

Bezpieczniej w rolnictwie
W październiku rozstrzygnięto wGminie Cmolas konkurs na „Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne”.Konkurs jest realizowany od 6 latprzez Ministerstwo Rolnictwa przywspółpracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, oddział Kolbuszowa oraz KRUS Kolbuszowa.27 X w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie wręczono nagrodylaureatom konkursu, których odczytała Danuta Starzec, przedstawicielkaODR. Pierwsze miejsce w konkursiezajął Grzegorz Staszałek z Cmolasu.Jak sam przyznaje – pierwsza nagrodabardzo miło go zaskoczyła, a pytany,co zadecydowało o sukcesie – odpowiada, że oprócz dbania o estetykęswojego gospodarstwa, dba również obezpieczeństwo, np. osłony maszyn.Brak osłon i nieład w gospodarstwierolnym jest jedną z częstszych przyczyn wypadków zdarzających się napolskiej wsi – jak wynika z wypowiedzi Jerzego Błaszczaka z KRUS Kolbuszowa. Dodał też, że roczniezgłaszanych jest około 300 wypadków w gospodarstwach rolnych w powiecie kolbuszowskim.Konkurs ma za zadanie promowaćbezpieczeństwo i estetykęw gospodarstwie. Każdy zgłoszony rolnik otrzymuje, bądź traci punkty w zależnościod spełniania kryteriów konkursu. Zagrody są oceniane przez komisję, wskład której wchodzą trzy osoby reprezentujące KRUS, ODR oraz społeczność lokalną. Nagrody w konkursieufundowałUrząd Gminy Cmolas.




