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CMOLAS. Po raz drugispotkaliśmy się „Przywielkanocnym stole”
Wielkanocne targi wSamorządowym OśrodkuKultury

Występy artystyczne, prezentacjerękodzieła i poczęstunek swojskimjadłem – to wszystko miało miejscepodczas targów „PrzyWielkanocnym Stole”zorganizowanych 29 marca 2009r.przez Samorządowy OśrodekKultury w Cmolasie. Ta imprezaprzyciągnęła twórców ludowych zgminy Cmolas i okolic, a takżebardzo licznych widzów.W niedzielne popołudnie DomKultury w Cmolasie tętnił życiem.Podczas targów zaprezentowało siękilkunastu twórców ludowych, kołagospodyń i zespół muzyczny„Hudacy”, działający przy SOKCmolas.
Dla ducha i dla ciała
Targi składały się z dwóch części –najpierw była uczta dla ducha. Nacmolaskiej scenie po raz pierwszyzaprezentowały się „Prymule” –

Koło Gospodyń Wiejskichz Mechowca. Nie zabrakło ZespołuLudowego „Cmolasianie”, któryoprócz piosenek przedstawił takżeskecze, nawiązujące do tradycjiŚwiąt Wielkiej Nocy. Następnienadszedł czas na ucztę dla ciała –uczestnicy targów mogli nie tylkopodziwiać wyroby rękodzielnicze,ale też  smakować przygotowaneprzez koła gospodyń wiejskichspecjały. Na każdego czekał ciepłyposiłek – barszcz biały. Podczasdegustacji przygrywał zespół„Hudacy”.
Palmy, pisanki i…statki
Podczas targów artyściludowi zaprezentowaliprzygotowane różnymitechnikami prace. Niezabrakło tradycyjnychpisanek, palm oraz stroikówświątecznych. Oprócz tegopojawiły się obrazywyszywane na kanwie, zesznurka, kartkiokolicznościowe, rzeźbyz drewna, a nawet – statki iokręty. Można byłopodziwiać koguta i barana –obie figury, pokaźnychrozmiarów, zostały wykonanez ziół przez p. KazimieręZagrobę. Każdy, kto tylkoprzyszedł, znalazł tu coś dlasiebie. Dużym powodzeniem

cieszyły się koszyczki wielkanocne,wykonane przez panie z grupy „ArtPassion”. – Sprzedałyśmy wszystkie– mówiła z dumą i uśmiechem p.Renata Krakowska, instruktorkagrupy.
Z gminy i z okolicy

Drugie targi „PrzyWielkanocnym Stole” dały okazjędo zaprezentowania się również tymtwórcom, którzy nie brali udziału wpierwszej edycji. Łącznie w targachwzięło udział kilkunastuwystawców. Byli to: LucynaHarchut z Niwisk, MałgorzataRębisz i Anna Kosiorowskaz Dzikowca, Wiesław Kosiorowskiz Mechowca, Marian Sochackiz Dzikowca, Agata Krupaz Jagodnika, Kazimiera Zagrobaz Cmolasu, Krzysztof Magdaz Ostrów Baranowskich, grupa „ArtPassion” działająca przySamorządowym Ośrodku Kultury wCmolasie, Koło GospodyńWiejskich z Ostrów Baranowskich,Koło Gospodyń Wiejskichz Cmolasu oraz Koło GospodyńWiejskich „Prymule” z Mechowca.Tym, którzy nie byli obecni,pozostaje czekać na następne targi.Już za rok będzie można znównacieszyć oczy i podniebienieludowymi wyrobami.



IX POWIATOWY KONKURSMATEMATYCZNY CZAR PAR
„Na co będą potrzebne – pytało pacholę –Trójkąty, czworokąty, koła, parabole ?Że potrzebne – rzekł mędrzec – musisz terazwierzyć,Na co potrzebne sprawdzisz, gdy zacznieszświat mierzyć”Adam Mickiewicz

Skoro nasz WieszczNarodowy wypowiedział się natemat potrzeby uczenia sięmatematyki, to musi cośw tym być.Już od IX lat staramy się wcałym powiecie kolbuszowskimpopularyzować matematykę i jejzastosowanie w życiu codziennym,organizując „Matematyczny CzarPar”. Konkurs jest wyjątkowy, bouczniowie biorą udział parami i nierozwiązują typowego testu, alezaliczają kolejne stanowiska(zadania problemowe). Nazwy tychstanowisk, które przewinęły sięprzez IX lat mówią o szerokichzastosowaniach matematyki. Otoniektóre z nich: zegar i kalendarz,skala i plan, bank, sklep, na działce iw ogrodzie, biuro podróży, prędkośćdrogaczas. A obok tego grymatematyczne: tangram, sudoku,domino, krzyżówka. Wszystko torazem składa się na wielką przygodę

matematyczną, ale też sprawdzianumiejętności. Dla ucznia możliwośćzaistnienia nie tylko w skali gminyale i powiatu jest ogromnymwyzwaniem i ukoronowaniem jegowysiłku i zaangażowania.Nic jednak nie dzieje się bezpracy konkretnych nauczycieli:Marta Godek – SP MajdanKrólewski, Irena Urban – SPSiedlanka, Władysława Kopeć – SPWilcza Wola, Małgorzata Andryś –SP Werynia, Marek Wilk – SPCmolas. Raz w miesiącu przez całyrok szkolny poświęcają swój czas ipieniądze na to żeby przyjechać doCmolasu (wcześniej do PorębDymarskich) i wspólnie ze mnąpracować nad problemami(stanowiskami). Bowiem niewystarczy wyszukać zadanie, trzebago tak opracować aby rozwiązaniebyło dla ucznia zabawąmatematyczną.W obecnym roku szkolnymlaureatami powiatowymi w kategoriiklas IV zostaly pary:Gabriela Fryc i KatarzynaKożuchowska SP Kolbuszowa nr 2,Patryk Starzec i Jan Cepielik SPKolbuszowa nr 1, Patryk Rajpold iTomasz Stępień SP Trzęsówka,Patrycja Buras i Klaudia Janus SPMajdan K.W kategorii klas V, pary:Konrad Żarów i Krystian Szypuła

SP Huta Komorowska,Krystian Łakomy i DominikKrzemiński SP Cmolas,Monika Dul i Izabela Majdańska SPWilcza Wola.Serdecznie gratulujemy iżyczymy dalszych sukcesów wzmaganiach matematycznych.W roku szkolnym 2009/10będziemy realizować X edycjęnaszego konkursu, X raz uczniowieklas VI napiszą sprawdzian po SP,oraz matematyka powraca jakoobowiązkowy przedmiot namaturze. To wszystko skłania dorefleksji i zdwojonej pracy na rzeczpopularyzacji matematyki. Jest tozadanie dla wszystkich nauczycieli,począwszy od SP, ale również dlarodziców. Mobilizujmy młodych doczytania ze zrozumieniem, myślenialogicznego, analizowania,wnioskowania, dedukcji – to sąumiejętności matematyczne,konieczne do życia wewspółczesnym świecie. Polska iEuropa czeka na dobrzewykształconych i kreatywnychinżynierów. Nie bójmy sięmatematyki na maturze, onawywarza drzwi na studia.„Matematyka jest drzwiamii kluczem do nauki”
Koordynator konkursuMaria Bryk

OGŁOSZENIE
Niniejszym informuje sięmieszkańców gminy Cmolas, że w Urzędzie Gminyw Cmolasie zbierane są deklaracje chętnych do zamontowania na swoich domachkolektorów słonecznych służących do dostarczenia ciepłej wody użytkowej. Na wykonanietych instalacji gmina zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania z funduszyunijnych.Deklarację do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowejwww.cmolas.pl które po wypełnieniu należy dostarczyćdo Urzędu Gminy.

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

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



Projekt systemowyw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie ciąg dalszy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie ponownie w bieżącym roku przystąpił do realizacjiprojektu systemowego pt.: „CZAS NAAKTYWNOŚĆW GMINIE CMOLAS” w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnejintegracji przez ośrodki pomocy społecznej.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetupaństwa.Celem projektu jest: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinomprzezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.W ramach upowszechniania realizacji aktywnej integracji i pracy socjalnej zatrudniony jest pracownik socjalny,któremu powierzono realizowanie zadańw projekcie.Grupa docelowa projektu systemowego obejmuje 14 osób zameldowanych w gminie Cmolas korzystających zpomocy społecznej, jednocześnie będące osobami niepracującymi, w wieku aktywności zawodowej (osóbbezrobotnych i nieaktywnych zawodowo)Wszyscy uczestnicy projektu w kwietniu będą brali udział w warsztatach kompetencji społecznych w ramach kursu„Aktywne Poszukiwanie Pracy”, którego celem będzie nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności wzakresie aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, pisania CV i listu motywacyjnego.Każdy z uczestników zostanie objęty instrument aktywizacji zawodowej jakim jest doradztwo zawodowe wwymiarze 3 godz./osoba.Ponadto realizowane są kursy już branżowe – tematyczne w ramach realizacji instrumentu  aktywizacjaedukacyjna:1. 11 kobiet weźmie udział w kursie: „Nowoczesne Techniki fryzjerstwa”, którego celem jest nabycie wiedzyteoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie fryzjerstwa.2. 2 kobiety weźmie udział w kursie: „KUCHARZ”, którego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowaniesłuchaczy do wykonywania zawodu kucharza.3. 1 mężczyzna weźmie udział w kursie: „Spawanie spoinami pachwinowymi MAG”, którego celem jestteoretyczne i praktyczne szkolenie mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania metodąMAG135 (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania spoinpachwinowych w złączach, kurs kończy się egzaminem. Absolwenci otrzymują Świadectwo Egzaminu Spawaczaoraz Książkę Spawacza. Osoby, które aktualizują uprawnienia, uzyskują Świadectwo Egzaminu Spawacza i wpis doKsiążki Spawacza. Uzyskane uprawnienia są uznawane także za granicą.W ramach projektu przewiduje się wyjazd dwudniowy uczestników projektu celem są działaniaintegracyjnorekreacyjne. Celem wyjazdu będzie objęcie wsparciem uczestników projektu przez doradców:zawodowego i psychologa w formie grupowych zajęć warsztatowych i indywidualnych co ma na celu pobudzeniedo aktywnego, samodzielnego działania w obszarach życia zawodowego i psychospołecznych (12 godzin).Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków wypłacanych zgodnie z ustawą opomocy społecznej , a także zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe , oraz wyżywienie podczas trwaniakursów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie



CMOLAS. Amatorzy i ligowi gracze zmierzyli się wturnieju szachowym.
Rozgrywki szachoweczas zacząć

Blisko 60 zawodników wzięłoudział w jubileuszowym, bo piątym Otwartym Turnieju Szachowym zorganizowanym przezSamorządowy Ośrodek Kulturyw Cmolasie. Swoje umiejętnościzaprezentowali mieszkańcy Gminy Cmolas, ale też goście z Dzikowca, Mielca, Kolbuszowej, anawet – z Ropczyc.Turniej, jak co roku organizowany był w dwóch grupachwiekowych: do lat 13 i powyżej13 roku życia. W obu grupach wystartowała podobna ilość zawodników. Turniejowiprzewodniczyli: sędzia główny Jacek Mroczek i arbiter WojciechZagroba.
Recepta na sukces
W kategorii osób powyżej 13 roku życia przekrój wiekowy byłbardzo duży, ale jak podkreślał Jacek Mroczek, pytany o szansemłodzieży: „Jest tutaj kilku chłopców, którzy mają duży talent i napewno nawiążą równorzędną walkę z seniorami. Zresztą w szachach najważniejsze jest

abstrakcyjne myślenie i dobra pamięć, a oni to mają” – mówił.Ważne jest to, że nikt nie dawałza wygraną. – „Jeszcze musząsię ze mną liczyć w województwie podkarpackim” – mówił żartobliwie najstarszy uczestnikturnieju, Ryszard Dąbrowskiz Mielca. – „Gram w szachy 41lat, a doświadczenie w tej grzesię przydaje”. Jak podkreślaliz kolei Damian Smoła i SzymonWarzocha – „Wiadomo, że nie jesteśmy faworytami, a wtedy… lepiej się gra”  mówili.Dorośli grali systemem szwajcarskim, co oznaczało 7 rund rozgrywek po 15 minut każda. Dziecirozegrały mniej partii, bo 5, conie znaczy, że walka była mniejzacięta.

Potrzebna gra… błędów
 „Taki turniej jest potrzebny.Jest zainteresowanie młodzieży,a to bardzo ważne” – mówił Ryszard Warzocha, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, zarazem zawodnik –„Szachy to gra błędów” – dodał.– „Ale uczą przez to pokory ibardzo rozwijają umysł młodegoczłowieka” – wtórował mu Wiesław Kwaśnik, radny z OstrówTuszowskich, który także uczestniczył w turnieju – „Przyjechałem z synem, bo w szachy gramyczęsto w domu” – mówił.Nie zabrakło widzów, którzy dopingowali zawodników, jak Tadeusz Grzywacz. – „Mój syn gra wstarszej grupie, a ja przyszedłempokibicować tym młodszym” –mówił – „Lubię popatrzeć, jakmłodzież gra, jakie błędy robią,a później przypomnieć, co powinni zrobić, żeby było lepiej.Ważne jest to, że myślą w grze.Mają zadatki na dobrych graczy.”
Najlepsi z najlepszych
Mimo wielu gości, którzy posiadają klasy rozgrywkowe, mieszkańcy Gminy Cmolas obronilihonor miejscowych i zajęli wysokie miejsca w końcowej klasyfikacji, która przedstawia się



następująco:Kategoria do 13 lat:1.Maciej Walczyk z Ropczyc2.Mateusz Partyka z Cmolasu3.Ewelina Augustyn z CmolasuKategoria powyżej 13 lat:1.Robert Stefański – TG Ropczyce2.Mateusz Jagodziński  Hadykówka3.Ryszard Peret  Mielec
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

Szansa na unijną dotację
Unia Europejska daje dużeszanse na poprawę obecnej sytuacjiżyciowej i gospodarczej polskiejwsi. Poprzez dofinansowanieplanów rozwojowych i ciekawychinicjatyw społecznych, zaistniałaszansa na realizację przedsięwzięć,na które ciągle brakowałopieniędzy. Szczególnie dotyczy toobszaru zwanego prowincją.Jednym z programów dającym takąszansę jest przyjęty w lipcu 2007 r.Program Rozwoju ObszarówWiejskich. Jedną z osi tegoprogramu jest oś Leader, stworzonaspecjalnie dla Lokalnych GrupDziałania. Z szansy zdobycia tychwłaśnie środków chce skorzystaćLokalna Grupa Działania

LASOVIA – stowarzyszeniedziałające na terenie naszej gminy.W połowie stycznia Stowarzyszeniezłożyło wniosek na realizacjęprojektu do UrzęduMarszałkowskiego WojewództwaPodkarpackiego – InstytucjiWdrażającej program. Projekt jestniezwykle ciekawy i bardzoożywiłby życie naszych gmin.Głównym jego założeniem jest to,iż Lokalna Grupa DziałaniaLASOVIA będzie przyjmować iopiniować wnioski odofinansowanie projektów,składanych przez mieszkańcówzameldowanych na stałe na terenieLASOVI, a więc terenie gminCmolas, Niwiska, Ostrów, jakrównież przez podmiotygospodarcze działające na terenietych właśnie gmin. Zakres

możliwych do składania projektówjest bardzo szeroki. Całość projektuopiera się głównie w ramachczterech obszarów tematycznych, amianowicie:Różnicowanie działalności rolnikóww kierunku działalności nierolniczej;Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw;Odnowa i rozwój wsi;Małe projekty (m.in. rozwójturystyki, kultury i sportu).W chwili obecnej czekamy nawyniki oceny naszego wniosku imamy nadzieję, że już wnajbliższym czasie będziemożliwość realizacji projektu.
A. Zaskalska

CMOLAS. Kobiety z GminyCmolas uczestniczyły wobchodach swojego święta
Babska biesiada wCmolasie

Dzień Kobiet uroczyścieobchodzono 9 marca wSamorządowym Ośrodku Kultury wCmolasie. Organizatorem imprezybył Gminny Związek Rolników,Kółek i Organizacji Rolniczych.Przy ciastku i kawie w miłej

atmosferze upłynął czas paniom,które wzięły udział w Dniu Kobietw SOK Cmolas. Oprócz kobiet wspotkaniu uczestniczyli liczni gościezaproszeni.Część artystycznązaprezentował Zespół LudowyCmolasianie, który sprawił, że nakażdej twarzy zajaśniał uśmiech.Następnie przyszedł czas naskładanie życzeń i wręczaniekwiatów, które otrzymała każda zobecnych na spotkaniu pań.Życzenia składali przedstawicieleGminy Cmolas: Wójt Gminy

Cmolas – Eugeniusz Galek,Sekretarz Gminy – MarianPosłuszny oraz Sołtys Cmolasu –Krzysztof Sochacki. Pan Sołtysodczytał również list z życzeniamidla kobiet od Posła na Sejm RP –Zbigniewa Chmielowca.Spotkanie zakończyło sięwśród gwaru rozmów i wspólnegobiesiadowania. Dołączamy się dożyczeń, życząc wszystkim kobietomz Gminy Cmolas, aby każdy dzieńich życia rozjaśniał promiennyuśmiech i wiara w lepsze jutro.



BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ
Gminna Biblioteka Publiczna wCmolasie przedstawia informacje zdziałalności biblioteczne i kulturalnej za rok 2008.Dane statystyczne : GBPwraz z filiami wypożyczenia książek – 38.476vol. liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców  476 vol. Liczba czytelników – 1382 liczba czytelników na 100 mieszkańców 17,1W porównaniu z rokiem 2007 liczbawypożyczeńwzrosła o 3.241 vol.W roku 2008 zakupiono 1550 vol.na wartość 22.367 zł.Obecnie księgozbiór znajdujący sięw bibliotece i filiach wynosi 51.684

vol.Biblioteka prowadzi również działalność kulturalną związaną z promocją czytelnictwa książek,upowszechniania kultury .Prowadzone są zajęcia z dziećmi na feriach iwakacjach,konkursyczytelnicze,plastyczne ,wystawy i wernisaże pracuczniów i artystów z naszego terenu, kiermasz książki , który cieszysię dużą popularnością.W mc maju od 511 z okazji DniaBibliotekarza i Bibliotek już po razpiąty został zorganizowany TydzieńBibliotek pod hasłem „Bibliotekamiejscem spotkań”.Odbyło się szereg imprez : spotkania czytelnicze, wycieczki do biblioteki , kiermasz książki, wernisażprac uczniów, głośne czytanie bajek, występy teatrzyku „Baj”.

Przy Filii w Trzęsówce działa prężnie i osiąga sukcesy teatrzyk „Baj”.Na Festiwalu Teatrów Przedstawieńi Widowisk wystąpił z przedstawieniem „Nasza szkolna telewizja”gdzie zajeli pierwsze miejsce w kategorii Gimnazjum.Biblioteka współpracuje z wszystkimi szkołami na terenie gminy , niepublicznym przedszkolem, zsamorządowym ośrodkami kulturyitp.Współpraca ma na celu zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnychspołeczeństwa , podtrzymywanietradycji kulturalnych , organizacjaróżnych imprez.Zapraszamy do odwiedzania i korzystania z zasobów bibliotekiwszystkich mieszkańców naszejgminy.

ZAPROSZENIENA KIERMASZ KSIĄŻKIGminna Biblioteka Publiczna w CmolasieOrganizuje kiermasz książki w dniach 20.IV.20.V.2009W ofercie:* książki na upominki pierwszokomunijne* Baśnie , bajki* Albumy , słowniki, poradniki, encyklopedieW atrakcyjnych cenachSERDECZNIE ZAPRTASZAMY






