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Babcia i Dziadek tonajbliższe dzieciom osoby.Na babcię można liczyć, boOna zawsze służy pomocą.Dziadek dla wnucząt jest historykiem i kronikarzem rodziny. Jest przyjacielem dlastarszego wnuka a bohateremi czarodziejemdlamłodszego.
Rola babci i dziadka pełniona z radością, miłością i w mądrysposób, jest nieoceniona dla dziecii rodziców. To najczęściej właśniedziadkowie kształtują poczucie trwałości rodziny, obdarzają wnuków zainteresowaniem i akceptacją.

Pragnąc podziękować naszym babciom i dziadkom za ich dobre serce,miłość i cierpliwość, zorganizowaliśmy w naszej Ochronce specjalniedla nich „Wielką uroczystość”.Dzień 26 stycznia był ważny nie tylko dla babci i dziadka, ale i dlaprzedszkolaków, które mogły sprawić im radość, okazać swojąwdzięczność i szacunek i jeszcze bardziej mogły zbliżyć się do nich.Na uroczystość z okazjiDnia Babci i Dnia Dziadka, przedszkolaki bardzo chętnie i pilnie sięprzygotowywały. Od trzech miesięcy cierpliwie na zajęciach ćwiczyłyjasełka, naukę tańca, uczyły się wierszyków i piosenek i to nawet w języku angielskim, postarały się

o upominki.Słowa kierowane do dziadka i babci, życzenia i śpiewane piosenki oraz tańce, były szczerei płynęły z głębi małych serduszek.Naszeprzedszkolaki, jak również bacie i dziadkowie, bardzo mocno przeżyli tę uroczystość i na pewnozapamiętają na długi czas. Gromkiebrawa, wzruszenia, podziękowania,oraz uśmiech zebranych gości byłynajlepszą nagrodą dla małych artystów. Nad całą uroczystością, jejprzygotowaniem i przebiegiem czuwało wiele osób, dlatego też pragniemy im podziękować. Bukietwdzięczności kierujemy do:Pani dyrektor Samorządowego

Ośrodka Kultury w Cmolasie, zaudostępnienie nam sali, kuchnii sprzętu nagłaśniającegoPani Agnieszki, za przygotowaniez dziećmi programu w języku angielskimPani Kasi, za przygotowanie z małymi tancerzami „Białego walczyka” i „Makareny”
Moc szczerych podziękowań składamy także rodzicom naszych przedszkolaków za ichświetną organizację, pomoc i przygotowanie słodkiego poczęstunku.

wdzięczne przedszkolakiz siostrą Renatą i paniąAnetą

Babciu, Dziadku  Kochamy Was!



Stowarzyszenie RozwojuWsi Jagodnik „Nasza Wieś”w Jagodniku od 1 września2008r. Prowadzi Niepubliczną SzkołęPodstawową i Niepubliczne Przedszkole„Jagódka”, które zaczęłoswą działalność 8 września.Obie te placówki działająprężnie i wciąż się rozwijają.
Niepubliczna Szkoła Podstawowai Niepubliczne Przedszkole „Jagódka posiada młoda wykwalifikowanąkadrę pedagogiczną, gdzie dyrektorem jest mgr Dorota Terlaga. Zarządstowarzyszenia stara się zdobyć środki finansowe na działalność tych placówek.Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznychuczniowieszkołykorzystają z zajęć dodatkowych: zajećwyrównawczych, kółka taneczno –teatralnego, plastycznego kółka języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie te zajęcia sąbezpłatne.W drugim półroczu są zaplanowane zajęcia dodatkowe dla uczniówzdolnych. Uczniowie mają więc dowyboruwieledodatkowych, interesujących zajęć. Są z nich bardzo zadowolenie, gdyż uczestniczą na niechętnie w 100%.Wpierwszym tygodniu ferii teżbyły zorganizowane zajęcia w szkoledla wszystkich chętnych dzieci nawet starszych, które już nie uczestniczą do naszej placówki. Drugiegolutego odbył się kulig, a następnedni były zabawy sportowe, taneczno– muzyczne i plastyczne.Dzieci bardzo chętnie chodzą doszkoły. Od obecnego roku szkolnego dzieci korzystają z ciepłych posiłków. Przedszkole zajmuje sięopieką wychowawczo – opiekuńcząi prowadzi zajęcia dla dzieci od 2,5do 5 lat. Maluchy korzystają z zajęćdodatkowych bezpłatnych tj. jęz. angielskiego, religii oraz rytmiki opłacanej przez rodziców. Wprzedszkolu przeprowadzane są pro

filaktyczne badania dzieci tj. badanie wzroku, słuchu, kręgosłupa.Zaproszony też jest logopeda i psycholog. Przedszkole wspólnie zeszkołą organizuje wiele ciekawychwycieczek dostosowanych do wieku

dzieci, np. wycieczka do Kolbuszowej gdzie dzieci z dużych klockówlego budowały postać „Boba Budowniczego”.Były też inne imprezy tj. wizytaŚw. Mikołaja, teatrzyk ze swoim występem, Święto Babci i Dziadkaoraz urodziny każdego dziecka z tortem i upominkiem.Ostatnio dzieci bardzo radośnie bawiły się na zabawie walentynkowo– choinkowej 14 lutego. Imprezęprowadził zaproszony wodzirej, któryprzez dwie godziny nie pozwolił sięnudzić dzieciom i rodzicom.Na zabawie uczestniczyły takżedzieci spoza szkoły z czego bardzosię cieszymy. Planowane są też inneimprezy i wycieczki.Pani dyrektor i grono pedagogicznezapraszawszystkichzainteresowanych rodziców z Jagodnika i terenugminy Cmolas do odwiedzenia naszej placówki w dniach 45 marca2009r. W godz.12.3016.00 na „dniotwarte” szkoły i przedszkola.W planie dni otwartych jest:udzielanie informacji rodzicom dotyczących obniżenia wieku szkolnegozapisy dzieci do szkoły kl. „0” i „I” i

przedszkola na rok szkolny2009/2010r.Rozmowy z kadrą pedagogicznąGrono pedagogiczne szkoły i przedszkola serdecznie zaprasza rodziców i dzieci do odwiedzania

naszych placówek. Informujemyrównież, ze przedszkole posiadajeszcze wolne miejsca i można zapisać dzieci w każdej chwili.Mamy świadomość, tego ze dużymutrudnieniem jest dojazd do przedszkola jednak w tym roku będziewykonany remont drogi powiatowego sprawi, że dojazd do nas będzieprzyjemniejszy i bardziej bezpieczny. Planowane jest również wykonanie parkingu oraz placu zabawwokół budynku.Zarząd stowarzyszenia i dyrekcjaszkoły stara się, aby wszystkie pozyskane środki były skierowane dladzieci. Dlatego wszystkie imprezyorganizowane w szkole i przedszkolu były dofinansowane przez stowarzyszenia.Z perspektywy półrocznej działalność możemy stwierdzić, ze takiemałe likwidowane szkoły mogą teżfunkcjonować na wysokim poziomie edukacyjnym z dobrem dla naszych dzieci, jednak wymaga todużych chęci i zaangażowania.
Mgr Dorota TerlagaMałgorzata SzostakEwa Guźda

Nasza Wieś



27 stycznia 2009 r. wMiejskim Domu Kultury wKolbuszowej odbyła siępremiera spektaklu„Nieśmiały na dworze”Tirsa de Moliny w reżyseriiGrzegorza Wójcickiego iwykonaniu Teatru„Pomyłka, więc proszęmówić dalej”, działającegoprzy Szkole Podstawowej wHadykówce i MiejskimDomu Kultury wKolbuszowej.Przedstawienie przygotowanezostało w ramach innowacjipedagogicznej opartej na edukacjiteatralnej pt. „Teatr drogą dopoznania siebie i świata poprzezaktywność twórczą”. Brali w niejudział uczniowie i absolwenciSzkoły Podstawowej w Hadykówceoraz uczestnicy zajęć teatralnych wMiejskim Domu Kultury wKolbuszowej. Osobiście miałamokazję i szczęście uczestniczyć wtym wydarzeniu. Szczęściemnazywam celowo możnośćobejrzenia tej inscenizacji z conajmniej kilku względów. Popierwsze, mocną stroną widowiskajest oryginalny wybór tekstu, podrugie, niespotykana forma –komedia dell’arte, wreszcierewelacyjna gra młodych adeptówsztuki teatralnej oraz wspaniałerozwiązania reżyserskie."Nieśmiały na dworze" Tirsa deMoliny – sztuka wydana w Polscedopiero w 1999 r. i niemal zupełnie

ignorowana dotychczas przezojczyste teatry – to jedna znajlepszych komedii intrygi, azarazem jedna z najpiękniejszychsztuk o miłości w całymeuropejskim teatrze. Dziękidoskonałej konstrukcji łączy wcałość kilka równolegleprowadzonych wątków – politycznyoraz co najmniej trzy miłosne.Wszystkie bez wyjątku postaciepotraktowane są z tą samą wnikliwąuwagą, co powoduje, że wkonsekwencji mamy do czynienia zwyrazistymi charakterami, bardzozróżnicowanymi pod względempsychologicznym.Kolejnym niekwestionowanymwalorem przedstawienia jest lekka,żywo tocząca się akcja, obfitująca wzaskakujące zwroty i niespodzianki,przepojona wszechobecnymhumorem sytuacyjnym i słownym,

obfitująca w zmyślne fortele,przebieranki, pojedynki, zabawnequi pro quo oraz błyskotliwe i ciętedialogi. Wszystkie te elementytakże i dzisiaj znakomicie bawiąpubliczność, czego dowodem byłysalwy śmiechu rozbrzmiewające nastyczniowej premierze.Równocześnie jednak ta lekkośći dynamika następujących po sobiescen wymagały niemałychumiejętności oraz doskonałegowyrobienia scenicznego odgrających w sztuce aktorów. A ci,mimo młodego wieku, na scenieczuli się jak ryby w wodzie. Podziwbudziło przede wszystkim doskonałezgranie całego zespołu oraz świetnezespolenie się każdego aktora zeswoją rolą, dzięki któremu postacieoddane zostały w sposób naturalnyi wiarygodny. Dzieci i młodzieżwspaniale poradzili sobie

Nieśmiałynadworze



z wygłoszeniem finezyjnych,pełnych humoru dialogów.Prawdziwą furorę zrobiła uczennicazaledwie III klasy szkołypodstawowej z ogromnym talentemi zaangażowaniem wcielająca się wrolę Hrabiego de Estremoz,jedenego z inicjatorów całej intrygi.Profesjonalizm młodychzapaleńców został wysokooceniony przez publiczność, któragromkimi brawami nagradzałakażdą scenę spektaklu.Premiera „Nieśmiałego na dworze”to ponaddwugodzinna ucztaduchowa, jaką reżyser i doborowaobsada zapewnili oglądającymprzedstawienie. Wraz z kolejnonastępującymi po sobie scenamiMiejski Dom Kultury wKolbuszowej przekształcał się wprofesjonalny teatr, zaś widzowieprzenosili się do barwnego świataintrygi dworskiej Tirsa de Moliny,przeżywając wspólnie z bohateramiich upadki i wzloty i doskonale sięprzy tym bawiąc. Nie byłoby tojednak możliwe bez świetnie

dobranej hiszpańskiej muzyki, którarozbrzmiewała niemal po każdejscenie, kolorowym kostiumomoddającym klimat hiszpańskiegodramatu Złotego Wieku,zaprojektowanym przez AgnieszkęBałchan, symbolicznej i oszczędnejdekoracji, która pobudzaławyobraźnię widzów, orazciekawym rozwiązaniomreżyserskim. Wśród tych ostatnichna uwagę zasługuje szczególniewprowadzenie trzech dziewczątwcielających się w rolę Serafiny,młodszej córki Księcia Averu.Pojawiają się one równocześnie nascenie i odmalowują różne stanyemocjanalne zakochanej kobiety.Niezapomniane wrażenie wywołujeporywająca scena „teatru wteatrze”, gdzie Serafinywypowiadają chyba najwspanialsząpochwałę sztuki dramatycznej.Wszystkie te elementy złożyły sięna fenomenalną całość, dającwidzowi szansę przeżycia tejspecyficznej odmiany katharsis,którą stwarza możliwość zanurzenia

się w magii zrodzonego z marzeń iwyobraźni świata, przesyconegożywiołem komizmu i zabawy, wktórym sprawą najważniejsząpozostaje miłość i gdzie królujączyste uczucia, silne emocje,elementarna radość życia orazwzmożona wrażliwość odczuwania.Aby tego wszystkiego doświadczyć,naprawdę warto zobaczyć„Nieśmiałego na dworze” i to niejeden raz. Wspólnie z dyrektoramiSzkoły Podstawowej w Hadykówcei Miejskiego Domu Kultury wKolbuszowej zachęcam wszystkichmiłośników teatru do zanurzenia sięw tym świecie tak innym i zarazemtak bliskim każdemu z nas,zwłaszcza że nadarza się ku temudoskonała okazja – spektakl będziegrany po feriach na deskach MDK.Już nie mogę się doczekać!
Iwona Soja,nauczycielka języka polskiego ze Strzyżowa

Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas Cmolas 212a,

tel/fax 017 28 37 295
www.sokcmolas.go.pl email: sok.cmolas@o2.pl



Radosne„Ferie z SOKiem”
Ponad 40 osób uczestniczyło każdego dnia w zajęciach organizowanychprzez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasieprzez dwa tygodnie podczas ferii zimowych.
Każdego dnia od poniedziałkudo piątku dzieci mogły się spotkać w godzinach od 10 do 13.Oferta SOK była skierowana dowszystkich dzieci i młodzieży wwieku szkolnym z terenu GminyCmolas. Stąd przekrój wiekowyuczestników naszych spotkańbył duży – od najmłodszych –pierwszaczków, poprzez V, VI –klasistów aż do młodzieży gimnazjalnej.
Coraz więcej dzieci…
Pierwszy tydzień upłynął na wzajemnym poznawaniu siebie. Każdego następnego dniaprzybywało chętnych do zabawyz całej Gminy Cmolas. Dzieciuczestniczyły w przygotowanymprogramie zajęć. Były to: zajęciaplastyczne, gdzie lepiły postacie

z masy solnej, robiły kukiełkioraz maski na karnawał. Prosiliśmy też Panią Zimę, żeby nie poskąpiła śniegu podczas ferii –dzieci wycinały śnieżynki orazkręciły „lodowe” sople. Nie zabrakło gier i zabaw. Uwieńczeniem pierwszego tygodnia byłozorganizowanie turnieju tenisastołowego.
Bez śniegu, ale…
Podczas drugiego tygodnia humory nadal dopisywały uczestnikom zajęć ferie z SOKiemmimo, że ferie były… zielone i

pochmurne. Zadbaliśmy za too ruch wewnątrz Domu Kultury– dzieciaki ustawiały Pałac Królowej Śniegu, tworzyły własneprzedstawienia o miłości z okazji zbliżających się Walentynek,a także – bawiły się na Balu Karnawałowym.Znaleźliśmy czas na zimowe kino, gdzie dzieci z zapartymtchem śledziły przygody rówieśników. Na koniec każde dziecko otrzymało pamiątkowydyplom uczestnictwa w zajęciach „Ferie z SOKiem”.
Każdego dnia na uczestnikówczekała ciepłaherbata orazciastko. Łączniew zajęciachw Domu Kulturyuczestniczyło ponad 60 osób. Taliczba najlepiejświadczy o tym,jak potrzebne sątakie spotkania.Mamy nadzieję,że za rok spotkamy się w jeszczeliczniejszym gronie!



Gala VIII FestiwaluTeatrów w Trzęsówce
18 stycznia 2009 r., wporze popołudniowej,zgromadzeni liczniewidzowie, na Saliwidowiskowo sportowejw ZS w Trzęsówce, mogliusłyszeć znany otwór„Quo Vadis Domine”,który na rozpoczęcieuroczystości zaśpiewałaBeata Wrona. Z„magicznej sceny” słowapowitania dozgromadzonych gościpopłynęły z ustorganizatora FestiwaluTeatrów pana KrzysztofaWrony.Tego wieczoru trzęsowski teatrzaszczycili swoją obecnościąliczni goście, m. in. ZbigniewChmielowiec poseł na Sejm RP,Józef Kardyś starosta powiatukolbuszowskiego, TadeuszKopeć przewodniczący Radypowiatu, który był sponsoremFestiwalu, Stefan Orzechwiceprzewodniczący RadyPowiatu, Stefan Wrzask radnypowiatu kolbuszowskiego fundator słodyczy dla młodychaktorów, Eugeniusz Galek wójtgminy Cmolas sponsorFestiwalu, Edyta KusMokrzycka  DyrektorSamorządowego OśrodkaKultury w Cmolasie, sponsorimprezy oraz StanisławSukiennik przewodniczącyRady Gminy Cmolas, sponsorFestiwalu i inni samorządowcy.Byli obecni dyrektorzy szkół,księża i oczywiście publiczność.Podczas tegorocznego festiwaluw 11 przedstawieniach zagrało172 aktorów, opiekowało sięnimi 30 nauczycieli. Duży wkładw tworzenie scenografii ikostiumów wnieśli rodzice.Jury w składzie: WojciechKwiatkowski aktor Teatru im.W. Siemaszkowej

przewodniczący, Marzena Stygaoraz Agnieszka Barchanprzyznało nagrody i wyróżnieniaw następujących kategoriach:Wyróżnienie w kategorii„Aktor” Dominika Gancarz,Karolina Serafin, WeronikaBajor, Marcelina Gancarz,Aleksandra Koper, KonradMokrzycki, Michał Łakomy,Michał Furdyna, KatarzynaStarzec.Wyróżnienie w kategorii„Muzyka” PubliczneGimnazjum w Cmolasie,W kategorii „Reżyseria” SPHadykówka, SP w Cmolasie,Wyróżnienie w kategorii„Kostiumy i Scenografia” SPw Trzęsówce,Wyróżnienie za „Szczególnewalory treściowe SPw Trzęsówce,Najlepsze przedstawienie – kl. IIII: Wyróżnienie SPw Ostrowach Baranowskich Imiejsce SP w Hadykówce IImiejsce SP w Trzęsówce IIImiejsce SP w Jagodniku,Najlepsze przedstawienie kl. IVVI: Wyróżnienie SP w PorębachDymarskich. II miejsce SPw Trzęsówce III miejsce SPw CmolasieNajlepsze przedstawienie  kl.gimnazjalne:I miejsce Aktyw Biblioteczny

w Trzęsówce, II miejscez Gimnazjum WoliRaniżowskiej, III miejsceGimnazjum w Trzęsówce.Nagroda Grand Prix :Przedstawienie pt.” Trzy lataminęły jak jeden dzień”w wykonaniu uczniówz Gimnazjum w Cmolasie.Galę uświetniły występytowarzyszące. Z przyjemnościąwysłuchaliśmy przepięknejkolędy „Uciekali” w wykonaniuAnny Chmielowiec. Na uwagęzasługuje występ grupytanecznej z Kolbuszowej.Dziewczęta w bardzooryginalnej choreografii,zaprezentowały barwny taniec,a chłopcy zatańczyli breakdance, czym wzbudzili ogromnyaplauz, nie tylko dziewcząt,zgromadzonych na Sali. Niemniejszy aplauz wywołał występzespołu Hudacy, działający przySamorządowym OśrodkuKultury w Cmolasie.Niezapomnianych wrażeńdostarczyły jasełkaw wykonaniu grupy teatralnejrodziców z Trzęsówki. Nazakończenie chór dziecięcyz Zespołu Szkół w Trzęsówcewykonał pastorałkę „KsiążęPokoju”.
Elżbieta Wilk(źródło: www.zst.go.pl)



I Gminny Konkurs SzopekBożonarodzeniowych
Został zorganizowany przezSzkołę Podstawową w Porębach Dymarskich. Na konkurs wpłynęło osiem prac wkategorii klasIIII i dwieprace w kategorii klas IVVI.

W dniu 5 stycznia 2009 r. komisja w składzie: Edyta Kus – Mokrzycka (dyrektor SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasie), ks.Tadeusz Kukulski (proboszcz parafii PorębyDymarskie) oraz MartaTęcza (nauczycielka SP PorębyDymarskie), dokonała oceny szopekbożonarodzeniowych i przyznała następujące nagrody:

W kategorii klas IIII:
I miejsce: Patryk Pastuła, kl. III SPPoręby Dymarskie,II miejsce: Dominik Guźda, kl. IIISP Jagodnik,III miejsce: Gabriela Łątka, kl. IIISP Ostrowy Baranowskie.W kategorii klas IVVI:
I miejsce: Krystian Pastuła, kl. VISP Poręby Dymarskie,II miejsce: Dariusz Kobylarz, kl. IVSP Poręby Dymarskie.

Komisja uznała za zasadneorganizowanie konkursu, podkreślając, że sprzyja on rozwijaniu wyobraźni, wrażliwości, a takżekultywowaniu tradycji bożonarodze

niowych.Mieszkańcy Porąb mogli podziwiaćszopki w okresie bożonarodzeniowym w Kościele parafialnym pw.śś. Stanisława i Wojciecha.
Natalia Gawrońska, kl. V(źródło: „Jabłuszko”).

SP Poręby Dymarskiewśród najlepszych szkółPodkarpacia!
Szkołą Podstawowa wPorębach Dymarskichzajęła III miejsce wkonkursie „Regiopedia”organizowanym przezGazetę Codzienną„Nowiny”. Dzięki temuuczniowie na czele zopiekunką, WładysławąStolarz, zdobyli cyfrowyaparat fotograficzny.

W konkursie mogły wziąć udziałwszystkie szkoły z województwa.

Wygrała szkoła ze Stalowej Woli.Uczniowie z Porąb znaleźli się wdoborowym towarzystwielaureatów dzięki ciężkiej pracy.Konkurs polegał na tworzeniuinformacji prasowych dotyczącychszkoły i miejscowości orazwpisywaniu ich na specjalną,stworzoną w tym celu przezdziennikarzy z „Nowin” stronęinternetową. Za bogactwo tychwpisów szkoła otrzymywałapunkty. SP Poręby Dymarskieuzbierała ich ponad 240.Uczniowie szukali informacjiprzeprowadzając wywiady zmieszkańcami miejscowości.Uwieńczeniem konkursu było

spotkanie laureatów w redakcji GC„Nowiny”. – Jest nam bardzo miło.To dla nas duże wyróżnienie – takw wywiadzie dla „Nowin”wypowiadała się dyrektorka szkoły,Halina Mokrzycka. – Dzieci jużzastanawiają się, jak wykorzystaćaparat fotograficzny do kolejnychwpisów do Regiopedii – podkreślałaz kolei z uśmiechem w wywiadziedla Twojego Radia Cmolas.Gratulujemy i życzymy uczniomi nauczycielom wytrwałościw doskonaleniu dziennikarskiegowarsztatu!

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na„Najpopularniejszego Wójta Podkarpacia 2008”!
Informujemy, że Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” od 1 lutego 2009 r. do 20 maja

2009r. organizuje sms owy plebiscyt na „Najpopularniejszego Wójta Podkarpacia 2008 roku”.
Jeśli uważacie Państwo, że Wójt Gminy Cmolas – Eugeniusz Galek zasługuje na takie miano

– wyślijcie sms pod numer 7197 o treści NSP09G.Cmolas.
Koszt jednego smsa – 1 zł + VAT (1,22 brutto). Serdecznie dziękujemy za nadesłane głosy!






