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WW ddnniiuu 2299 kkwwiieettnniiaa 22000088rr.. ooddbbyyłłaassiięę SSeessjjaa RRaaddyy GGmmiinnyy ww CCmmoollaassiiee,,ppooddcczzaass kkttóórreejj nnaajjwwaażżnniieejjsszzyymmppuunnkktteemm oobbrraadd bbyyłłoo rroozzppaattrrzzeenniieesspprraawwoozzddaanniiaa zz wwyykkoonnaanniiaa bbuuddżżee-
ttuu ggmmiinnyy CCmmoollaass zzaa 22000077rr.. ii  uuddzziiee-
lleenniiee zz tteeggoo ttyyttuułłuu aabbssoolluuttoorriiuummWWóójjttoowwii GGmmiinnyy CCmmoollaass..Kolejnym ważnym punktem ob-rad było rozpatrzenie projektów ipodjęcie uchwał m.in. w sprawieodwołania i powołania SkarbnikaGminy Cmolas, zatwierdzeniazmian w Planie Odnowy Miejsco-wości Cmolas, Poręby Dymarskie,Ostrowy Tuszowskie, Trzęsówka,wystąpienia przez Gminę Cmolaso dofinansowanie realizacji projek-tu systemowego w ramach Progra-mu Operacyjnego Kapitał Ludzkina lata 2007 -2013, zaciągnię-cia zobowiązania na rok 2009 na in-westycję drogową realizowanąw  ramach Regionalnego Progra-mu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata 2007-2013– poprawa powiązań komunikacyj-nych i  systemu komunikacji pu-blicznej w  województwie poprzezmodernizację dróg powiatowych,uchwalenie wieloletniegoprogramu inwestycyjnego pn.„Rozbudowa infrastruktury na te-

renie gminy”,udzieleniepomocy fi-nansowej dlapowiatu kol-buszowskie-go w 2008r.na inwestycje drogowe.Na początku sesji, przewod-niczący Rady udzielił głosu osobiez publiczności - Pani BogusławieMokrzyckiej, która przedstawiłazebranym propozycję utworzeniana terenie gminy Cmolas przed-szkola publicznego.Następnie Pan EugeniuszGalek - Wójt Gminy złożył informa-cję o realizacji uchwał z  ostatniejsesji, która odbyła się w dniu 27marca 2008r. Ponadto poinformo-wał o realizacji budżetu i zadań in-westycyjnych.Przewodniczący RadyStanisław Sukiennik przystąpił dorozpatrzeniasprawozdaniazwyko-nania budżetu gminy za 2007r. ipodjęcia uchwały absolutoryjnej.Pan Ryszard Sukiennik -Przewodniczący Komisji Rewizyj-nej poinformował, że komisja naposiedzeniu w dniu 26 marca2008r. po dokonaniu szczegółowejanalizy sprawozdania z wykona-

nia budżetu gminy za 2007r. pozy-tywnie zaopiniowała jegowykonanie i wystąpiła z wnio-skiem do Rady Gminy o udziele-nie absolutorium Wójtowi Gminyz tego tytułu.Po zapoznaniu się z wnioskiemkomisji rewizyjnej i  opiniami Re-gionalnej Izby Obrachunkowej Ra-da przystąpiła do debaty nadsprawozdaniem Wójta Gminyz  wykonania budżetu gminy za2007r. Po dyskusji, Rada w głoso-waniu jawnym podjęła uchwałę wsprawie udzielenia absolutoriumwójtowi z tytułu wykonania bu-dżetu gminy za 2007r. Przewodni-czący Rady złożył wójtowigratulacje i podziękował za wy-trwałą realizację ubiegłorocznegobudżetu jak też życzył zdrowia iwytrwałości w realizacji bieżące-go budżetu.Wójt podziękował całej Radzie zadobrą współpracę, komisji rewi-zyjnej za wnikliwą obserwację ca-łości poczynań i za pozytywną
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opinię. Podziękował też wszyst-kim radnym, sołtysom za wszelkąwspółpracę oraz wszystkim pra-cownikom urzędu gminy na czelez  Panią  Skarbnik oraz kierowni-kom referatów i jednostek organi-

zacyjnych gminy.Po rozpatrzeniu kolejnychpunktów sesji i podjęciu uchwałw sprawach inwestycji na tereniegminy Cmolas, Rada podjęła uchwa-łęw sprawie odwołania Pani Krysty-

ny Wilk ze stanowiska SkarbnikaGminy w związku z jej przej-ściem na emeryturę. Rada podjęłarównież uchwałę w sprawie powo-łania Pani Krystyny Róg na stano-wisko Skarbnika Gminy Cmolas.

VI Gminny Festiwal Tańca wOstrowach Tuszowskich
27 kwietnia 2008r. w Szkole Podsta-wowej w Ostrowach Tuszowskich poraz szósty odbył się Gminny FestiwalTańca.Wfestiwaluudziałwzięliodpo-wiednio w poszczególnych katego-riach wiekowych uczniowie szkółpodstawowych; klas młodszych I –III, starszych IV – VI, jak i  gimna-zjum. Wystąpiło ogólnie 135uczniów prezentując bardzo różnydorobek: czaczę, jiv’a, poloneza, po-lkę, kaczuszki czy wręcz własne pro-pozycje ruchowe do opracowaniawybranych utworów muzycznych.I tak z klas młodszych: I miejsce zaję-ły „Trzęsowiaczki” z Zespołu Szkółw Trzęsówceprzygotowaneprzezpa-nie: mgr Małgorzatę Jemioła, mgrBarbarę Kaczmarską i  mgr HalinęRzeszutek , II miejsce „Kaczątka” zeSzkoły Podstawowej w Cmolasie pro-wadzone przez pnia mgr MałgorzatęWrońską i III miejsce zespół „Iskier-ki” ze Szkoły Podstawowej w Ostro-wach Tuszowskich przygotowanyprzez paniąmgr LidięSiemińską.Wkategorii klas IV- VI I miejsce zaję-li uczniowie ze Szkoły Podstawowejw Cmolasie, przygotowani przez pa-nią mgr Edytę Urban, II miejsce ze-spół „Gold” z Zespołu Szkół wTrzęsówce prowadzony przez paniąmgr Henrykę Misiak, III miejsce ze-spół „Gwarki ze Szkoły Podstawowejw Ostrowach Tuszowskich przygoto-wany przez panią mgr Lidię Siemiń-ską. Wyróżnienie otrzymał zespół„Energize” ze Szkoły Podstawowej wHadykówce przygotowany przez pa-niąmgr Ewę Tyczka i mgr AgnieszkęMagda.W kategorii Gimnazjum I miejsce za-jęli Uczniowie z zespołu „Troller”przygotowani przez panią mgr Ana-

stazję Kozioł, a II miejsce uczniowiez zespołu „Caro Plus” z ZespołuSzkół w Trzęsówce prowadzeniprzez pana mgr Krzysztofa Wrona.O przyznanych miejscach zadecydo-wało profesjonalne jury w składzie:przewodniczącyjury–panPiotrKisz-ka, uczestnik popularnego progra-mu telewizji TVN Taniec zGwiazdami, pani MartaBuś–instruk-torka tańca ze SamorządowegoOśrodka Kultury w Nowej Dębie orazpanimgrJolantaDudzik–nauczyciel-ka muzyki, rytmiki ze Szkoły Podsta-wowej nr 1 z Mielca.Na festiwal został zaproszony jakogośćorazczłonekjury, panPiotrKisz-ka wraz z tancerzami, którzy przygo-towali i zaprezentowali prawdziwypokaz tańca zawodowego, który todla dzieci oraz zebranej publicznościbył godnym uwagi wydarzeniem ibardzo się podobał. Natomiast po za-kończonej imprezie wielkim wyzwa-niem dla dzieci i młodzieży byłozdobycie autografu od pana PiotraKiszki i zrobienie sobie z Nim zdjęcia.Cała impreza mogła odbyć się dzięki„dobremu sercu” i hojności sponso-rów, którzy każdego roku przycho-

dzą z pomocą. Sponsorują towszystko, co do zorganizowania fe-stiwalu jest potrzebne: bułeczki napoczęstunek dla uczestników – paniJózefa Mokrzycka prezes GS w Cmo-lasie, Nadleśnictwo Kolbuszowa -pan Kazimierz Kriger, NadleśnictwoMielec – pan Józef Prade oraz Samo-rządowy Ośrodek Kultury w Cmola-sie – pani Edyta Kus-Mokrzyckazasponsorowali puchary dla poszcze-gólnych kategorii wiekowych, panPoseł na Sejm RP Zbigniew Chmielo-wiec, Sklep papierniczy Col- Druk wKolbuszowej oraz Urząd Gminyw  Cmolasie z funduszu antyalkoho-lowego – nagrody dla uczestników,radni wsi Ostrowy Tuszowskie panWiesław Rzeszutek, Ryszard Wal-czyk, sołtys wsi pan Jarosław Rzeszu-tek, przewodnicząca Rady Rodzicówprzy szkole pani Anna Trojnacka,pan Stefan Wrzask – radny powiato-wy, przekazali tak bardzo potrzebnewpłaty pieniężne, pani Renata Ku-biś zaopatrzenie kuchni w potrzeb-ne produkty do przygotowaniapoczęstunku dla dzieci.
Lidia Siemińska

Fot. Ewa T.
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Święto strażaków z GminyCmolasKilkasetosóbuczestniczyłowobcho-dachdniaświętegoFlorianawOstro-wach Tuszowskich. W tym rokuzjazd strażaków miał zasięg gmin-ny, jednak 3 maja nie zawiedli aniznakomici goście, ani jednostki zgminy Cmolas.Otym,że spotkania strażakówz oka-zji święta Floriana są potrzebne,przekonywał przed imprezą komen-dant miejscowej jednostki Ochotni-czej Straży Pożarnej, RyszardWalczyk: - Strażacy spotykają się tyl-ko na pogrzebach, a moim zdaniemtak nie powinno być. Na takich spo-tkaniach można dużo porozmawiaćpraktycznie z każdym – czy to z wój-tem, czy ze starostą, a to są większemożliwości dla każdej jednostki –uśmiecha się – każda jednostkachce działać jak najlepiej.Aże jednostce wOstrowach Tuszow-skich wiedzie się całkiem dobrze –o tym mogliśmy sięprzekonaćw so-botę, 3 maja b.r..Spotkanie strażaków zainaugurowa-ła msza święta w Sanktuarium p.w.Madonny z Puszczy Łaskami Słyną-cej w Ostrowach Tuszowskich o go-dzinie 17. Koncelebrował jąkanonik Ryszard Madej, proboszczparafii. W nabożeństwie wzięliudziałprzedstawiciele władz, miesz-kańcy Ostrów Tuszowskich i przede

wszystkim – strażacy, którzy w galo-wych strojach, ze sztandarami, dzię-kowali Madonnie z Puszczy zawszelkie łaski. Po mszy wszyscy uda-li siędo remizy OSP wOstrowach Tu-szowskich na poczęstunek.Mimo wielu uroczystości na tereniepowiatu, obchody Dnia Strażakaswoją obecnością zaszczycili: Zbi-gniew Chmielowiec - Poseł RP, JózefKardyś - Starosta Kolbuszowski, Eu-geniusz Galek - Wójt Gminy Cmo-las, Stanisław Sukiennik -Komendant Gminny Związku Ochot-niczych Straży Pożarnych, Karol Zię-

tek - Prezes Zarządu GminnegoZwiązku Ochotniczych Straży Po-żarnych.Od godz.18 można było potańczyćprzy dźwiękach muzyki zespołu zRzeszowa. – Nic nam nie przeszko-dzi w zabawie – żartował przed im-prezą Ryszard Walczyk, komendantjednostki OSP Ostrowy Tuszowskie– Tylko zdrowia i miłej zabawy ży-czę - dodawał. I tak też było – podło-ga w Ostrowach Tuszowskich madach i dobre warunki do zabawy dopóźnego wieczora.

(od lewej) Rzeszutek Wiesław – strażak, Radny Rady Gminy Cmolas; Ryszard Walczyk - Komendant OSP
Ostrowy Tuszowskie, Radny Rady Gminy Cmolas; Rzeszutek Jarosław - Sołtys Ostrów Tuszowskich;
Władysław Halat – strażak, Sołtys Ostrów Baranowskich; Karol Ziętek - Prezes Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych; Zbigniew Chmielowiec - Poseł R; Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski;
Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas.

Cmolasianiew GiedlarowejW dniach 19-20 kwietnia 2008 r. wGiedlarowej (gm. Leżajsk) odbył sięXX Wojewódzki Konkurs "LudoweObrzędy i Zwyczaje". Organizato-rem konkursu był Wojewódzki DomKultury w Rzeszowie oraz GminnyOśrodekKulturyGminyLeżajskzsie-dzibą w Giedlarowej. Celem tegokonkursu była ochrona przed zani-kaniem oraz popularyzacja obrzę-dów i zwyczajów ludowych a takżedokumentacja prezentowanych pro-gramów. Wciągu dwóch dni konkur-sowych wystąpiło 21 zespołów zwojewództwa podkarpackiego. Ze-społy ludowe zaprezentowały obrzę-

dy i zwyczaje związane zuroczystościami rodzinnymi, pracąna roli oraz tradycją obchodów do-rocznychświąt.Gminę CmolasreprezentowałZespół "Cmo-lasianie" zCmolasu dzia-łający przy Sa-morządowymOśrodku Kul-tury w Cmola-sie. Zespółprzedstawiłobrzęd pt."Wesele Cmo-

laskie", za który otrzymał wyróż-nienie w konkursie.



Rozmowa z Panią Marią Wilk,ustępującą ze stanowiskaSkarbnika Gminy Cmolas
(zarejestrowana 29 IV 2008 roku).

 Dlaczego akurat dzisiaj
żegnamy Panią podczas sesji. Z
Pani pracą związanie jest
kilkadziesiąt lat funkcjonowania
Gminy Cmolas…
- Myślę, że to najbardziej odpowiedni
okres na odejście skarbnika – zostały
sporządzone sprawozdania za rok ubiegły,
za pierwszy kwartał roku bieżącego. Jest
to akurat sesja absolutoryjna, więc
pewien okres zostaje zamknięty,
rozliczony i uważam, że to najwłaściwsza
pora, ponieważ koniec roku dla
księgowego to nie jest czas na odejście.
 Przez ile lat była Pani
Skarbnikiem Gminy Cmolas?
- Skarbnikiem jestem od 18 lat, z tym, że
głównym księgowym Gminy, (bo wtedy
nie było jeszcze takiego stanowiska)
jestem od stycznia 1973 roku, więc jest to
już ponad 35 lat.
 Jakie wspomnienia z tego
długiego okresu zapamięta Pani
najbardziej?
- Najbardziej pamięta się wydarzenia,
kiedy się zaczynało pracę. Był to rok 1968,
była Gromadzka Rada w starym budynku.
Był to przewodniczący Rady Pan Andrzej
Blacharz. Była to młoda kadra, wszyscy
poza sekretarzem i przewodniczącym,
którzy byli starsi i dziś już nie żyją. Była
to młodzież, która ukończyła szkoły. Było
bardzo wesoło, było dużo radości i było
dużo imprez, spotkań – na pewno to był
najprzyjemniejszy okres w pracy. Może
najmniej odpowiedzialności jeszcze
wtedy było…
 W ostatnich latach tej
odpowiedzialności było pewnie
najwięcej?
- Myślę, że tak. Szczególnie od 1990 roku,
kiedy powstały funkcje skarbników, osób
odpowiedzialnych za dyspozycję
pieniądza w Gminie, za akceptowanie
każdej operacji finansowej. To jest
obowiązek skarbnika, że on nie tylko
podpisuje, ale jednocześnie akceptuje
każdą umowę. Umowa bez akceptacji nie
jest ważna pod względem prawnym. A
poza tym odpowiedzialność za pieniądze,
żeby ich nie zabrakło, żeby na wszystkie
umowy, na wszystkie wykonane zadania
były pieniądze, żeby było czym zapłacić –
to jest najważniejsze. I żeby wynik był na
plus, a nie na minus.

 Wydaje mi się,
że trzeba mieć
dystans do tego,
co się robi, nie
przeżywać
każdej decyzji.
Co zasługuje na
podkreślenie –
zmieniała się
koniunktura,
zmieniały się
władze,
zmieniały się
nazwy, a Pani
Maria Wilk cały
czas pracowała
dla Gminy Cmolas, więc, w czym
tkwi ten sukces?
- Nie można powiedzieć, że nie było
stresu, bo gdy zaczynałam funkcję, to
miałam 23 lata – to było bardzo mało,
żeby mieć jakiekolwiek doświadczenie.
Powstawały gminy, łączyły się
Gromadzkie Rady, więc brakowało jeszcze
i wiadomości, stażu i różnych rzeczy.
Naprawdę nie było to łatwe. Pracowało się
od rana do wieczora – wtedy nie było
godzin nadliczbowych – po prostu się
pracowało. Poza tym, co tu dużo mówić:
władze się zmieniały, partie się zmieniały.
Wszystko się zmieniało – a jeśli się nie
łączy pracy z polityką, to można
pracować całe życie i nikomu się nie
zaszkodzi, ani nikt do człowieka nie ma
pretensji, jakichś tam żali.
 Czyli w tym tkwi sukces tak
długiej Pani pracy w Urzędzie?
- Myślę, że tak, ponieważ nigdy nie
angażowałam się politycznie. Dla mnie
praca była przede wszystkim, czasem
kosztem rodziny i domu, o co dzieci mają
do tego czasu, jak jeszcze wspominają,
mają do mnie pretensję, że mama to tylko
„gminka i gminka”.
 Ale ta „gminka” to 8 tysięcy
ludzi! Czy w tych ostatnich latach
pracy było Pani już łatwiej, gdy
korzystała Pani ze wszystkich
swoich doświadczeń?
- Problemy są zawsze, bo coraz to nowe
wyzwania, coraz to nowe środki, projekty
teraz w związku z Unią Europejską,
środkami z Unii – to też nowe wyzwania,
inne finansowanie. Na pewno nie jest
łatwiej, ale z biegiem lat doświadczenie
robi swoje, więc wytwarza się dystans do
pewnych rzeczy, nie przeżywa się tego
tak bardzo, jak na początku. Z tym, że
człowiek jest starszy i potrzebuje więcej
spokoju i… czas odejść.

 Przez te kilkadziesiąt lat Urząd
Gminy był Pani drugim domem.
Co teraz zrobi Pani z wolnym
czasem? Czy ma Pani już jakieś
konkretne plany?
- Zawsze jak pracowałam, interesował
mnie ogród, kwiaty, warzywa. Zawsze się
tym zajmowałam. Będę to robić nadal.
Poza tym mam wnuki i dzieci czekają, aż
się nimi zajmę. Myślę, też trochę o
zwiedzaniu – teraz wyjeżdżam do
Londynu na dwa tygodnie do dzieci,
trochę pozwiedzać. Nareszcie spokojnie,
nie myśląc już o Urzędzie. Jak wiadomo
urlop to był urlop, ale ponieważ
mieszkam w pobliżu Urzędu, więc byłam
na każde wezwanie. Można było przyjść.
Była praca i w domu i w urzędzie. Myślę,
że nudzić się nie będę. A poza tym jeszcze
służę radą i swoim doświadczeniem
koleżance, bo muszę, tak uważam,
pilotować ją. Wiele jest jeszcze takich
rzeczy, których nie zna do końca. Także
na pewno będę częstym gościem w
Urzędzie i myślę, że ten kontakt
przynajmniej przez najbliższy rok nie
będzie zerwany.
 Widzę radość i satysfakcję w
Pani oczach, a to chyba
najważniejsze. Zresztą Pani
następczyni urzęduje w pokoju
obok, kontakt macie częsty i
pewnie będzie Pani Panią
KrystynęRóg wspierać?
- Na pewno. Z Panią Krysią pracujemy już
12 lat. Ja zaczynałam pracę i byłam 10 lat
młodsza – ona ma więcej doświadczenia i
na pewno sobie poradzi.
 Życzę zadowolenia z tej zmiany
drogi życiowej, aby była ona równie
satysfakcjonująca jak praca w
Urzędzie Gminy.
- Dziękuję.

Wywiad dla „Twojego Radia Cmolas”przeprowadziła P.Magdalena Szpyt
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Tydzień Bibliotek
W miesiącu maju corocznie bibliote-ki naszej gminy organizują TydzieńBibliotek. Tegoroczne hasło tygo-dnia to „Biblioteka miejscem spo-tkań” .Wybór tego hasła umożliwiapopularyzację różnych form pozy-skiwania czytelnikówprzez bibliote-ki. Współczesna biblioteka pełni nietylko tradycyjną funkcję gromadze-nia , udostępniania i opracowywa-nia księgozbioru , ale jest instytucjąw której są organizowane imprezykulturalne.Naszabibliotekapełnita-ką funkcję. Plan obchodów „Tygo-dnia Bibliotek” został takopracowany aby w każdej bibliote-ce była zorganizowana impreza kul-turalna.Przedstawiampokrótce cowydarzy-ło sięw tym czasie.W dniu 6.05.2008 odbyło się spotka-nie w Filii Trzęsówka na które przy-byli zaproszeni goście i wierniczytelnicy biblioteki. Spotkanieuświetnił występ uczniów kl. II Ze-społu Szkółw Trzęsówce pt. ”Kosmi-ci w bibliotece” pod kierunkiempani Barbary Kaczmarskiej. Następ-nie wręczono nagrody laureatomkonkursu pt. ”Książka naszym przy-jacielem”,któryzostałzorganizowa-ny wspólnie z Biblioteką SzkolnąZespołu Szkół w Trzęsówce. Nagro-dy dla laureatów zostały ufundowa-ne przez Gminną BibliotekęPubliczną i przez Zespół Szkół wTrzęsówce.W tym samym dniu w Filii OstrowyTuszowskie odbyło się spotkanie zczytelnikami zorganizowane wspól-nie z sołtysem wsi.W programie było : czytanie bajekprzez sołtysa , przedstawienie pra-cy sołtysa i radnego , wystawa pracplastycznych „Biblioteka moich ma-rzeń”. Spotkanie to przybliżyło ma-łym czytelnikom jeszcze bardziejpracę społeczną sołtysa.W dniu 8.05.2008 w Filii Po-

ręby Dymarskie równieżmiało miej-sce spotkanie z czytelnikamiradnymi i sołtysem wsi. UczniowieSzkoły Podstawowej w Porębach Dy-marskich przygotowali inscenizacjępt.”Książka naszym przyjacielem” .Natomiast mali czytelnicy świetniesię bawili w turnieju wiedzy o baj-kach. Podobne spotkanie odbyłosię w Gminnej Bibliotece Publicznejw Cmolasie w dniu 15.05.2008. Wspotkaniu wzięli udział przedstawi-cielewładzsamorządowych,ucznio-wie oraz sponsorzy. Częśćartystyczną przygotowali ucznio-wie SzkołyPodstawowej im. J. Czeka-nowskiego w Cmolasie podkierunkiem pani Marii Furman. Wprogramie znalazło sięmiędzy inny-mi : występ uczniów w inscenizacjipt. ”Historia książki” autorstwa Jac-ka Kufla , scenka pt. ”O czytaniu” ,występ chóru szkolnego pod kierun-kiem pani Ewy Jóźwik ,otwarcie wy-stawy prac plastycznych pt.”Historia w obrazach” pod kierun-kiem pani Marii Furman. Na zakoń-czenie uroczystości zostaływręczone nagrody w konkursie czy-telniczym pt. ”Książka naszym przy-jacielem”, który zorganizowano

wspólnie z Biblioteką Szkolną Szko-ły Podstawowej im. J. Czeka-nowskiego. Nagrody i dyplomyufundowane zostały przez sponso-rów pana Jana Kubika i Pana Wie-sława Kosiorowskiego orazBibliotekę Szkolną .W dniu 7.05.2008 wszyscybibliotekarze z naszej gminy spo-tkali się na „VI Spotkaniu Bibliote-karzy Powiatu Kolbuszowskiego” zokazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Na spotkanie przybyły władze po-wiatowe i miejskie. W wystąpie-niach zaproszonych gościpodkreślono pracę i wkład bibliote-karzy w upowszechnianie kultury irolę biblioteki w społeczeństwie.We wszystkich bibliotekachnaszej gminy przez cały miesiącmaj trwał kiermasz książki , któryumożliwiał mieszkańcom zakup ta-niej i ciekawej książki.Tydzień Bibliotek w naszejgminie przebiegł w miłej i przyja-znej atmosferze.Twoje Radio Cmolas objęłopatronat medialny relacjonującprzebieg spotkań w audycjach ra-diowych.
Danuta Zuba



Zasady przyjmowania uczniów do klasypierwszej w Liceum OgólnokształcącegoGłogowie Młp. w roku szkolnym2008/2009
Rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2008/2009odbywać się będzie zgodnie z zasadami w rozporządzeniuMinisterstwa Edukacji Narodowej i Sportuw Sprawie „Warunków i trybu przyjmowania uczniów dopublicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednegotypu szkół do innych".W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas trzecichgimnazjalnych będą mogli równocześnie składać dokumenty donie więcej niż trzech szkół, posługując się świadectwemukończenia gimnazjum lub kopiami tego świadectwa,poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydatukończył. O przyjęciu do klasy pierwszej szkołyponadgimnazjalnej decydują kryteria uwzględniające:

Ocenę z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowychzajęć edukacyjnych.Świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.Potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkimw konkursachwiedzy organizowanych przez kuratora oświaty.Potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniejna szczeblupowiatowym.Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminugimnazjalnego w ostatnim roku nauki wynosi 100 i jest równaliczbie punktów możliwych do uzyskania za pozostałe kryteria.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureacikonkursów o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkimprzyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od podanychkryteriów.W roku szkolnym 2008/09 Liceum Ogólnokształcące w GłogowieMłp. zamierza otworzyć cztery klasy pierwsze:Klasę lingwistyczną w której przedmiotami nauczanymiw zakresie rozszerzonym będą: język niemiecki, język angielski.Klasę humanistyczna, w której przedmiotami nauczanymi wzakresie rozszerzonymbędą: język polski, język angielski, język niemiecki, historia.Klasę medyczno - przyrodniczą, w której przedmiotamirealizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: biologia chemia,język angielski.Klasę matematyczno-ekonomiczną, w której przedmiotamirealizowanymi z zakresie rozszerzonym będą: matematyka,język angielski lub niemiecki, geografia.Oprócz wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięćo przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydować będą ocenyna świadectwie ukończenia gimnazjumz następujących przedmiotów:klasa lingwistyczna : język polski, język obcy ( 2 przedmioty dowyboru spośród wymienionych: historia, geografia,matematyka).klasa humanistyczna: język polski, język obcy, ( 2 przedmioty dowyboru spośród wymienionych: historia, WOS, matematyka).

Klasa medyczno - przyrodnicza: język polski, język obcy, ( 2przedmioty do wyboru spośród wymienionych: biologia, chemia,matematyka).Klasa matematyczno-ekonomiczna: język polski, język obcy,matematyka, geografia.Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora SLO przyjęłanastępujące zasady naliczania punktów:1.Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskaćmaksymalnie 200 punktów. 2.Na maksymalną ilość punktówskłada się:a) 100 pkt- za wyniki egzaminu gimnazjalnego (z zaświadczeniaOKE o wynikach egzaminu).b) 80 pkt-- za oceny z języka polskiego i innych wybranychprzedmiotówc) 20 pkt.- za inne osiągnięcia ucznia.Przy naliczaniu sumy punktów za oceny z przedmiotów naświadectwie ukończenia gimnazjum szkolna komisjarekrutacyjna przyjęła następującą zasadę:a) celujący - 20 pkt.b) bardzo dobry - 16 pkt.c) dobry -12 pkt.d) dostateczny - 8 pkt.Za inne osiągnięcia uczeń może uzyskać:a) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:- 7 pkt. z oceną zachowania wzorową- 5 pkt. z oceną zachowania bardzo dobrąb) za udział w konkursach :- 10 pkt. – finaliści konkursów ponadwojewódzkich i olimpiadprzedmiotowych na szczeblu okręgowym- 8 pkt.- finalista konkursu wojewódzkiego- 7pkt.- za osiągnięcia sportowe lub artystyczneoraz Komisja rekrutacyjna ustaliła ,że minimalna liczba punktówwarunkująca przyjęcie do klasy pierwszej wynosi 90.Do szkoły nie będą przyjmowani uczniowie posiadającysprawowanie naganne.

Darmowe szkoleniaw Domu Kulturyw Cmolasie
W Domu Kultury w Cmolasie działacentrum kształcenia na odległość.W ramach projektu Centra Kształce-nia na Odległośćna Wsiach uczestni-cy mogą skorzystać z  bezpłatnej

oferty szkoleniowej. Centrum wCmolasie wyposażone jest w 10 sta-nowisk komputerowych z dostę-pem do Internetu. Wszystkieszkolenia prowadzone są poprzezplatformę e-learningową czyliuczestnicyzdobywająwiedzę, wyko-nują ćwiczenia i zdają egzaminy ko-rzystając z komputera.

Dostępnych jest ponad 40 kursówm.in. użytkowanie komputerów, ar-kusze kalkulacyjne, język angielski,księgowość, pracownik administra-cyjny, grafik komputerowy, językniemiecki, zarządzanie kadrami...Centrum otwarte jest codziennie wgodzinach popołudniowych.




