
Nr 1/10 Luty 2010

IX Powiatowe Spotkanie OpłatkoweSołtysów
W Samorządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie odbyło się IX Spotkanie
Opłatkowe Sołtysów Powiatu kolbu
szowskiego. Uroczyste spotkanie swo
ją obecnością zaszczycili
parlamentarzyści, liczni przedstawicie
le władz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych oraz kierownicy jednostek
i instytucji administracyjnych powiatu.
Po licznych wystąpieniach gości, ży
czeniach noworocznych wystąpił ze
spół „Cmolasianie”, który
zaprezentował kolędy oraz widowisko
kolędnicze p.t. „Kolęda z Turoniem”.
Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfe
ra, oraz kapela ludowa, która przygry
wała do tańca.
Warto podkreślić, że o tym spotkaniu
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielo
wiec przedstawił informację 20 stycz
nia 2010 r. podczas posiedzenia Sejmu
RP. treść tego oświadczenia przedsta
wiamy poniżej:
PosełZbigniew Chmielowiec:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki

Sejmie! W dniu 16 stycznia 2010 r. w
gminie Cmolas odbyło się IX Powiato
we Spotkanie Sołtysów Powiatu Kol
buszowskiego, w którym miałem
przyjemność brać udział.
Po raz pierwszy zostało zorganizowa

ne w 2002 r. w Weryni w gminie Kol
buszowa z inicjatywy miejscowego
sołtysa Jana Bańkowskiego, prezesa
Zarządu Powiatowego Koła Stowarzy
szenia Sołtysów. Stowarzyszenie liczy
56 członków  sołtysów i 3 przedstawi
cieli osiedli z miasta Kolbuszowa. Jest

to impreza cykliczna organizowana co
rocznie i rotacyjnie w poszczególnych
gminach pow. kolbuszowskiego. Go
spodarzamitegorocznegospotkaniaby
li: sołtys wsi Cmolas Krzysztof
Sochacki,członekZarząduPowiatowe
go Koła Stowarzyszenia Sołtysów,
oraz wójt gminy Cmolas Eugeniusz
Galek.
Tradycją stało się, iż każde takie spo

tkanie rozpoczyna się uroczystą mszą
świętąw intencji sołtysów i ich rodzin.
Tak stało się też tym razem. Uroczystą
mszę świętą w Sanktuarium Przemie
nia Pańskiego w Cmolasie sprawował
prepozyt kapituły kolbuszowskiej, ku
stosz tamtejszego sanktuarium ksiądz
prałat Kazimierz Szkaradek. Dalsze
uroczystości odbyły się jużw samorzą
dowym Domu Kultury w Cmolasie.
IX Powiatowe Spotkanie Sołtysów Po
wiatu Kolbuszowskiego zaszczycili
m.in. parlamentarzyści, marszałek woj.
podkarpackiego Zygmunt Cholewiń
ski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Podkarpackiego Stani

sław Lawera, Andrzej Jasiński, prezes
Zarządu Powiatowego Koła Stowa
rzyszenia Sołtysów Jan Bańkowski,
przewodniczący Rady Powiatu Kol
buszowskiego Tadeusz Kopećwraz ze
starostą Józefem Kardysiem, prze
wodniczący Rady Miejskiej w Kolbu
szowej Krzysztof Wilk wraz z
burmistrzem Kolbuszowej Janem Zu
bą, przewodniczący Rady Gminy Dzi
kowiec Edward Klecha wraz z
wójtem gminy Dzikowiec Krzyszto
fem Klechą, przewodniczący Rady
Gminy Niwiska Wacław Pogoda oraz
pani wójt Elżbieta Wróbel, przewodni
czący Rady Gminy Majdan Królewski
Jan Fryc z wójtem gminy Jerzym Wil
kiem, przewodniczący Rady Gminy
Raniżów Daniel Fila oraz pan wójt Jan
Niemczyk. Służby mundurowe z tere
nu pow. kolbuszowskiego reprezento
wał komendant Komendy Powiatowej
Policji w Kolbuszowej Mieczysław
Margański. W spotkaniu udział wzięli
również samorządowcy i przedsię
biorcy z terenu gminy Cmolas.



Występujący goście pozdrowili
wszystkich zebranych, a w szczególno
ści sołtysów, podziękowali im też za
trud codziennej służby wobec miesz
kańców, podkreślili, jak ważną i pożą
daną społecznie rolę w każdym
sołectwie i gminie pełni sołtys oraz po
dzielili się własnymi uwagami i spo
strzeżeniami.
Wszyscy zebrani podkreślali też, jak

ważne i istotne z punktu widzenia
mieszkańców, motywujące ich do ini
cjatywy oddolnej, było wprowadzenie
funduszu sołeckiego. Podkreślali też

niedoskonałość ustawy samorządo
wej, gdyż sołtys, mimo iż pełni tak
ważną rolę w społeczeństwie, nie jest
za swoją pracę odpowiednio gratyfiko
wany. Według sołtysów sytuację tę na
leży unormować ustawowo,
wprowadzić dla nich ryczałty oraz
zróżnicowane, w zależności od liczby
kadencji, dodatki do rent i emerytur.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki

Sejmie! Stojąc dziś w Sejmie Rzeczy
pospolitej Polskiej, pragnę wyrazić
swój głęboki szacunek wobec wszyst
kich sołtysów, którzy, nie szczędząc

czasu i trudu, poświęcają się dla dobra
swoich małych ojczyzn. Chciałbym
im wszystkim podziękować. Dziękuję
bardzo.

(źródło: www.orka2.sejm.gov.pl)

Dzień Babci i Dziadka wJagodniku
Wdzięczni, za to, że z nami są, i zato co dla nas robiąpokłon składamy wszystkim Babciom i Dziadkomżycząc wielu lat w zdrowiu i szczęściu
Uczniowie i wychowankowie szkoły i przedszkola ‘Jagódka’ z Jagodnika
W dniu 18.01.2010 NiepublicznaSzkoła Podstawowa i NiepublicznePrzedszkole „Jagódka” obchodziłyuroczystość Dnia Babci i Dziadka.Na obchody przybyło około 60osób. Wśród zaproszonych gościznaleźli się również przedstawiciele lokalnych władz, w osobach Sekretarza Gminy Cmolas PanaMarianaPosłusznego,Sołtys Jagodnika Pani Krystyny Warzochy orazRadnego Gminy Cmolas RyszardaWarzochy.Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez dyrektora szkoływszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrali sami goście.Krótkie przemówienie wygłosił Sekretarz Gminy i Radny wsi Jagodnik. W swoich przemówieniachnawiązali do przedsięwzięć jakie

wykonano z inicjatywy UrzęduGminy Cmolas oraz do tradycjizwiązanej z istnieniem szkoły podstawowej w JagodnikuW dalszej części obchodów, dyrektor placówki skierowała słowa przywitania do licznie zgromadzonychBabć i Dziadków. Podkreśliła znaczenie święta, zwróciła się do wychowanków by przeprosili swojebabcie i dziadków za wszystkieprzykrości, które im sprawiali orazzłożyła życzenia w imieniu pracowników, wychowanków szkoły iprzedszkola oraz StowarzyszeniaRozwoju Wsi Jagodnik ‘Nasza

Wieś’, z którego inicjatywy powstała placówka.Po części oficjalnej nastąpiła częśćartystyczna. Przed zebranymi wystąpili mali artyści ze szkoły iprzedszkola. Na występ składaływiersze i piosenki oraz dwa krótkieprzedstawienia. Na koniec dzieciwręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonanelaurki z życzeniami.Po występie na wszystkich czekałgorący posiłek oraz mnóstwo słodkości przygotowanych przez Zarząd Stowarzyszenia i Rodziców.

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



WIELKAGALAIXFESTIWALUTEATRÓWW TRZĘSÓWCE
„Magia teatru jest w nas
wszystkich, sztuka, by odkryć
jąwydobyć i ocenić” tymi sło
wami dyrektor Zespołu Szkół
w Trzęsówce Pan Krzysztof
Wrona rozpoczął Galę IX Fe
stiwalu Teatrów.

W niedzielne popołudnie 17
stycznia 2010 r. w Zespole Szkół w
Trzęsówce po raz dziewiąty odbyła się
Wielka Gala Festiwalu Teatrów.
Wśród licznie zgromadzonych wi
dzów, którzy przybyli by poczuć kli
mat teatru, nie zabrakło znamienitych
gości miedzy innymi: Posła na Sejm
RP Zbigniewa Chmielowca, wizytato
ra Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Marka Dworaka, przewodniczącego
Rady Gminy Cmolas Pana Stanisława
Sukiennika, wójta gminy Cmolas Eu
geniusza Galka, wójta gminy Raniżów
Jana Niemczyka, ks. prałata Tadeusza
Kuliga, radnego powiatu kolbuszow
skiego Stefana Wrzaska, sekretarza
gminy Cmolas Mariana Posłusznego,
radnego gminy Cmolas i sołtysa Trzę
sówki Ryszarda Sukiennika, przewod
niczącego Komisji Oświaty i Kultury
Rady Gminy Cmolas Ryszarda Warzo
chy oraz radnego gminy Cmolas i soł
tysa Cmolasu Krzysztofa
Sochackiego.

Na wstępie Pan Krzysztof
Wrona dyrektor Zespołu Szkółw Trze
sówce podziękował wszystkim dyrek
torom szkół i nauczycielom, którzy
niosąc kaganek oświaty na niwie te
atralnej, przez te wszystkie lata, wy
zwalali w uczniach  aktorach twórcze
działanie dostarczające głębokich prze
żyć artystycznych, zarówno uczestni
kom jak i widzom. Wszyscy
zgromadzeni na sali widzowie mogli
na dużym ekranie obejrzeć fragmenty
występów zarejestrowanych podczas
przeglądu Festiwalu Teatrów. W boga
tej oprawie artystycznej gali zaprezen
towali się liczni artyści: Beata Wrona,
Kapela Ludowa „Raniżowianie”, Ma
ria Gul z Zespołu Ludowego „Cmola
sianie”, zespoły taneczne z MDK w
Kolbuszowej: KOLIBBY, KONTRA,
DANGERS SQUAD oraz uczniowie:

Monika Magda, Anna Chmielowiec i
Maciej Gacek.

Jury w składzie: Wojciech
Kwiatkowski, Agnieszka Bałchan oraz
Katarzyna Dypa, po obejrzeniu 13 pre
zentacji teatralnych,przyznałonastępu
jące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria IIII:
Imiejsce SPJagodnik„Szanujprzyro
dę”
II miejsce  SP Trzęsówka „Kosmici w
bibliotece”
III miejsce  SPCmolas „Zdrowy Czer
wony Kapturek”
Wyróżnienie  SP Poręby Dymarskie
„Jaś i Małgosia”
Wyróżnienie  Ostrowy Baranowskie
„Witajcie w naszej bajce”
Wyróżnienie – Ostrowy Tuszowskie
„O niescęśliwej księznicce Mazence”
Kategoria IVVI:
GRAND PRIX IX Festiwalu  SP w
Cmolasie „Na podwórku”
I miejsce  SP Hadykówka „Zielony
Gil”
Wyróżnienie  SP Trzęsówka „O księ
ciu Ludwiczku”
Kategoria Gimnazja:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w
Cmolasie „Czym skorupka za młodu
nasiąknie”
IImiejsce–GminneGimnazjumwRa
niżowie „Kuchnia francuska”
III miejsce  Aktyw biblioteczny w
Trzęsówce „Romeo i Julia”
Wyróżnienie  Publiczne Gimnazjum
w Trzęsówce „Oskar i Róża”
Nagroda za reżyserię: Pan Grzegorz

Wójcicki SP Hadykówka „Zielony
Gil”
Nagroda za muzykę: Gimnazjum
Cmolas „Czym skorupka za młodu
nasiąknie”
Nagroda za kostiumy i scenografię: SP
Hadykówka „Zielony Gil”
Nagrody dla aktorów:
Brygida Bujak  SP Cmolas „Na po
dwórku” – LIS
Klaudia Urban  SP Cmolas „Na po
dwórku” – KURA
Michał Łakomy – Gimnazjum Trzę
sówka „Oskar i pani Róża” – OSKAR
Karolina Kaczor – Gimnazjum Trzę
sówka „Oskar i pani Róża” – PANI
RÓŻA
Patryk Majcher – Gimnazjum Rani
żów „Kuchnia francuska” – KU
CHARZ ERNEST
Sylwia Maziarz – SP Ostrowy Tu
szowskie „O niescęśliwej księznicce
Mazence” – KSIŻĘNICZKA MA
RZENKA
Karolina Rzeszutek  SP Ostrowy Tu
szowskie „O niescęśliwej księznicce
Mazence” – JAPONKA Nikodem
Wilk  SP Cmolas „Zdrowy Czerwony
Kapturek” – WILK
Michał Furdyna  Gimnazjum Cmolas
„Czym skorupka za młodu nasiąknie”
 GIMNAZJALISTA W CZERWO
NEJ KOSZULI

Żegnając przybyłych gości
dyrektor szkoły Pan Krzysztof Wrona
zaprosiłwszystkich na kolejny tym ra
zem jubileuszowy X Festiwal.



Bliżej funduszy z Unii EuropejskiejLokalna Grupa Działania LASOVIA, kontynuuje realizację projektu w ramach zdobytej wubiegłym roku dotacji z ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich Oś4 Leader. Jego głównym założeniem jest możliwość zdobycia dotacji, za pośrednictwem LokalnejGrupy Działania, na realizację projektów opracowywanych przez instytucje lub mieszkańcówdziałających na terenie gmin, naktórych działa grupa (Cmolas, Niwiska, Ostrów). Najlepsze projektybędą mogły skorzystać z pomocyfinansowej w formie refundacji części poniesionych kosztów. Tematyka projektów zamyka się wczterech obszarach:Odnowa i rozwój wsi,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,Małe projekty, przyczyniające siędo poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalnościgospodarczej na obszarze działaniaLGD.Opracowane projekty muszą byćzgodne z założeniami ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich jakrównież z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, a więc

dokumencie, w którym zostałyokreślone kierunki działań Stowarzyszenia LASOVIA. Wspieraniepostępu cywilizacyjnego i poprawywarunków życia, rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podniesienie atrakcyjnościturystycznej regionu, wzmacnianiezasobów ludzkich i budowa zintegrowanej społeczności obywatelskiej to główne cele działaniaStowarzyszenia.

Realizacja projektu rozłożona jestw czasie. Pierwszy konkurs na składanie wniosków został ogłoszonyw grudniu u. r. natomiast ostatnikonkurs zostanie ogłoszony w2013 r. W 2010 r. będą przyjmowane wnioski z zakresu „Odnowa irozwój wsi” , „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw” oraz „Małeprojekty”. Poniżej przedstawiamyogłoszone i planowane terminy naborów w 2010 r. oraz podział środ

ków finansowych.
Zainteresowani zdobyciem dotacjina realizację swojego konkretnegopomysłu, wpisującego się w założenia programu, mogą skorzystaćz konsultacji i doradztwa przy pisaniu wniosków w biurach Lokalnej Grupy Działania LASOVIA. Zniezbędnymi informacjami o zasadach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader, możnarównież zapoznać się na stronach

internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi –www.minrol.gov.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.si.podkarpackie.pl , Lokalnej Grupy Działania LASOVIA www.lasovia.com.pl.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Treść opracowana przez LokalnąGrupęDziałania LASOVIA finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4  LEADER Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓWZarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków oprzyznanie pomocyw ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego ProgramemRozwoju Obszarów Wiejskich 2007  2013 w zakresie operacji, które odpowiadająwarunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, działającej na terenie gmin:Cmolas, Niwiska, Ostrów.
Termin składania wniosków:
Od 15.03.2010 r. do 13.04.2010 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, 36147 Niwiska 487, w godzinach 7.00 15:00.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w
niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkapackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania
LASOVIA pod adresem: www.lasovia.com.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych
powyżej.
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz
dokumentów niezbędnych do wyboru operacji udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem:
www.lasovia.com.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskaćw Biurze Lokalnej Grupy Działania LASOVIA,
36105 Cmolas 269A/budynek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas/ oraz pod numerem telefonu 17 74 444 15 lub
36147 Niwiska 487 pod numerem telefonu 17 22 79 022
Zakres pomocy „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
Pomocy udziela się z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w
zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej
i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz

związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwo produktów
rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych
z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne;
Kryteria dostępu –czyli jakie warunki należy spełniać by otrzymać pomoc:
1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które maja zastosowanie do tej operacji;
3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z
nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości znajduje sięw miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej, lub  gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców, lub 

gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców (w przypadku podmiotów innych



niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów
owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług
dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
– gminy wiejskiej lub
 gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 mieszkańców lub  gminy miejskiej, z
wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców (w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie
uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów
podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa).
4.biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione
zakresem rzeczowym operacji;
5.okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał działanie
„ Promocja przedsiębiorczości ” .
Wysokość pomocy ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji:
1. do 100 000 zł. jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji ;
2. do 200 000 zł. jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3. do 300 000 zł. jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc ( w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2010r. wynosi 263
034,64 zł
Wysokość pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.
Konsultacje oraz doradztwo przy pisaniu wniosku świadczone są bezpłatnie w biurach LGD LASOVIA.

DzieńSeniorawTrzęsówceWTłusty Czwartek 11 lutego 2010 r. wZespole Szkół w Trzęsówce miałamiejsce wielka uroczystość, którązaszczycili Seniorzy, Babcie iDziadkowie uczniów z tej szkoły. Wtym dniu nie mogło zabraknąć takżeznamienitych gości ks. prałataTadeusza Kuliga, ks. proboszczaStanisława Majdy, Wójta GminyCmolas Eugeniusza Galka oraz Sołtysawsi Trzęsówka Ryszarda Sukiennika.Dyrektor Zespołu Szkół w Trzęsówcew ciepłym powitaniu podziękowałwszystkim za przybycie, pomoc iwsparcie w wychowaniu młodychludzi oraz złożył serdeczne życzeniawszystkim babciom i dziadkomprzybyłym na spotkanie. Przy herbatcei tłustoczwartkowym pączku Seniorzypodziwiali występy swoich wnuków.W trakcie trwania imprezy został takżerozstrzygnięty konkurs na wywiad zbabcią lub z dziadkiem. Wyróżnionoczternastu seniorów, którym wręczonoupominki oraz podziękowania zapiękne i wartościowe refleksje z

przeszłości. Nie mogło takżezabraknąć części artystycznej, podczasktórej swoje wyrazy wdzięcznościwyrazili uczniowie z Zespołu Szkół wTrzęsówce, prezentując bogaty wwiersze i piosenki repertuar. Na koniec

przy dźwiękach kapeli tanecznymkrokiem oberków, polek i walczykówSeniorzy wraz z wnukami ruszyli dotańca.



FERIEzSOKiem
Blisko 50 dzieci uczestniczyło każdegodnia w zajęciach organizowanychprzez Samorządowy Ośrodek Kulturyw Cmolasie. Codziennie odponiedziałku do piątku w godz.od.10.00 – 13.00 na uczestników „Feriiz SOKiem” czekało wiele atrakcji.Pierwszy tydzień ferii, dzieciprzywitały zabawami integracyjnymioraz dyskoteką. Wielką atrakcją byłalekcja muzealna przeprowadzonaprzez pracowników MKL zKolbuszowej, podczas której dziecirobiły piękne, tradycyjne pająki. Byłczas na zimowe mini kino, nie brakłozabaw i gier stolikowych, zabaw z chustą, przy muzyce, tenisa stołowego oraz gry w piłkarzyki. Uwieńczeniempierwszego tygodnia ferii byławyprawa na kulig do OstrówTuszowskich skąd saniami wszyscydojechali do Toporowa. Drugi tydzieńferii przyniósł również wiele atrakcji.Były to zajęcia plastyczne, gry izabawy, rozgrywki tenisa stołowego izajęcia komputerowe. Atrakcją tegotygodnia było spotkanie z grupąteatralną „ARTRE” z Krakowa, którazaprezentowała „Skrzata Titelitury”.Na zakończenie ferii wszyscyuczestnicy otrzymali pamiątkowydyplomik.

Spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich w Cmolasie.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Cmolasie na czele z przewodniczącą Panią MariąRzeszutek oraz zaproszeni goście:starosta kolbuszowski Józef Kardyś, wójt gminy Cmolas Eugeniusz Galek, sekretarz gminyCmolas Marian Posłuszny,radnypowiatu kolbuszowskiego StefanWrzask, przewodniczący KomisjiKultury i Oświaty Rady GminyCmolas Ryszard Warzocha, radnygminy Cmolas i sołtys CmolasuKrzysztof Sochacki, radna gminyCmolas Lidia Pietras oraz kierow

nicy instytucjii przedsiębiorstwgminy Cmolas,spotkali się6 stycznia 2010 r.by w świątecznejatmosferze życzeńnoworocznych podzielić się opłatkiem. Przybogatym w tradycyjne potrawy, wigilijnym stoleprzygotowanymprzez Członkinie KGW nie zabrakło wspólnego kolędowania. Oprawę artystyczną przygotowałZespół Ludowy „Cmolasianie”,

który zaprezentował widowiskokolędnicze p.n. „Kolęda z Turoniem”.





Feriezwolontariatem
W pierwszy tydzień ferii zimowych, w dniach 15 – 19 lutego br. w SzkolePodstawowej w Porębach Dymarskich zostałzorganizowany cykl ciekawych zajęć podhasłem „Ferie na wesoło”.
Bawiliśmy się wspaniale i naprawdęwesoło.Tym bardziej, że w murach naszej szkoły gościliśmy piątkę studentów – wolontariuszy, którzy w ramachprogramu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” realizowali z naszymidziećmi przeciekawe pięciogodzinnezajęcia.Nasz wspólny pobyt rozpoczęliśmy odzapoznania się i ustalenia zasad obowiązujących podczas spotkań. Kolejnedniprzynosiłynamwielenowości iniespodzianek. Były zabawy z chustą– łapanie piłeczki, łowienie ryb,odgadywanie zwierząt; była tzw. „stonoga”, która musiała przejść przez długi worek. Dmuchaliśmy teżw balony irysowaliśmy swoje portrety, a potemrozpoznawaliśmy czyja to podobizna.Nie było to łatwe, bo nasze portrety wprawie niczym nie przypominały naszych twarzy, ale było śmiesznie.Z patyczków do szaszłyków i gumekbudowaliśmy wieżę , zgadywaliśmykimjesteśmy,bawiliśmysięw„Twistera”, nauczyliśmy się też tańca „belgijka”. Były także zajęcia językowe dot.języka angielskiego, oczywiście połączone z zabawą. Często pracowaliśmywgrupach.Były togłówniezajęciaplastyczne , m.in. stworzyliśmy przepięknego motyla. Nie zabrakło teżkonkursów. Najciekawszy z nich tokonkurs plastyczny pt. „Moja miejscowość za 100 lat”.W piątek, na podsumowanie zajęć, nasze przemiłe studentki – panie:Agnieszka, Edyta, Kasia, Jolanta i Natalia – ogłosiły wyniki konkursu plastycznego i wręczyły nagrody, na którez niecierpliwością czekaliśmy. Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali: Aleksandra Gul i Jagoda Guźda,Agnieszka Serafin, Paweł Wiącek iEdyta Maciąg. Nagrodę otrzymała też

najmłodsza uczestniczka zajęć – Natalia Dziuba, najgrzeczniejsza podczasspotkań– Dominika Halat z kl. …, najaktywniejsi „feriowicze” oraz wszyscyuczestnicy„Feriizwolontariatem”.Były kredki, długopisy, notesy, piórniki,smycze, ołówki, gumki i zakładki. Byliśmy zaskoczeni, bo każdy z nas otrzymał jakąśnagrodę, a to bardzo cieszy.My zaś w dowód wdzięczności zaprzyjazd do naszej szkoły i pracę z namipodczas ferii,wręczyliśmywolontariuszom własnoręcznie wykonanyplakat z podziękowaniami od każdejosoby oraz książkę „Gmina Cmolas”.Również podczas ferii  w środę 17 lutegobr.sześcioosobowadrużynachłopców w składzie: Tomasz Siębor, PatrykOzga, Arkadiusz Wilczyński, JarosławSerafin, Daniel Guźda i Dariusz Kobylarz wzięła udział w I WojewódzkimTurnieju Halowej Piłki Nożnej SzkółProgramu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”: „SPORT TWOJĄSZANSĄ”. Znaleźliśmy się w grupieA , naszym zdaniem najmocniejszej iniestety, mimo usilnych starań chłopców , nie udało nam się zakwalifikować do rundy drugiej. Za udział wturnieju otrzymaliśmy dla szkoły piłkęoraz nagrody indywidualne – smycze,długopisy,odblaskiorazkuponyrabatowe do McDonald's .Czy tegoroczne ferie, nieco inne niżwlatachpoprzednich,byłyudane?Poczytajmy kilku opinii samych uczestnikówzajęć.

"„Ferie z wolontariatem” spędziłammiło i radośnie. Najbardziej podobałymi się zajęcia artystyczne i konkurs nanajładniejszą pracę plastyczną. To byłynajfajniejsze ferie, jakie kiedykolwiekmiałam. Chciałabym, żeby za rok teżprzyjechali do nas studenci i pokazalinam jeszcze inne zabawy. Mam nadzieję, że studentki, tak jak i my, będąmieć miłe wspomnienia i zapamiętająnas i te ferie na jak najdłuższy czas." (Aleksandra Gul kl.VI)
„Mi się podobało wszystko, a najbardziej przechodzenie w rurce z materiału i rysowanie.” (Dominika Halat kl.II)

„Najbardziej podobał mi się konkursplastyczny. Ciekawe też były zabawy zchustą. Zajęcia były super!” (JagodaGuźda kl.VI)
„Na zajęciach było wiele nowych iciekawych zabaw. Warto było chodzićna feriach do szkoły. Były super nagrody.” (Weronika Miroś kl.V)
„Bardzo mi się podobało. Chciałbym,żeby za rok było to samo.” (Dawid Jaskot kl.IV)



DzieńBabciIDziadkawOstrowachBaranowskich
31.01.2010 r w Wiejskim CentrumKultury w Ostrowach Baranowskichodświętnie udekorowana sala,wypełniona była gośćmi, którzyprzyszli, by uczcić Świeto Babci iDziadka. O szczególną oprawę tejuroczystości zadbał sołtys OstrówBaranowskich Władyslaw Halat.Wspólnie z prezesem OSP KarolemZiętkiem, radnym gminy CmolasHenrykiem Maciną i jego małżonkąstworzyli niezapomnianą atmosferęmiłego spotkania. Babcie i dziadkowie

oraz inni goście,częstując sięsmakołykami,podziwiali występZespołu Ludowego“Cmolasianie”, któryoprócz kolędzaprezentowałwidowisko p.t. “Kolędaz Turoniem”. W toniegwary lasowiackiejPanie Halina Macina iMaria Kraczkowskaprzedstawiłyprzygotowany przez siebie skecz, aPan Władysław Halat zapezentował
monolog. Miłej atmosferzetowarzyszyło wspólne śpiewanie,wspomnienia i dyskusje.

NOWYSPISTELEFONÓWGMINYCMOLAS
StowarzyszenieRozwojuGminyCmolaszuwaginafakt iżostatniSpis telefonów Gminy Cmolas zostałopracowany i wydany w 1997 roku,który ponadto nie zawiera informacjiteleadresowychofirmachaobecniepublikowane przez wydawnictwa i firmytelekomunikacyjne nie zawierająwszystkich informacji podjęłosięopracowania i wydania:Spisu Abonentów Gminy Cmolas2010r.Spis telefonów będzie zawierał: spis telefonów instytucji publicznych, spis telefonów mieszkańców, spis telefonówfirm i zostanie opublikowany w formie

książkowej formatuB5jakrównieżbędzie dostępny na płytach CD.UWAGA!!!Warunkiemzamieszczenia imienia,nazwiska, adresu abonenta i nr telefonujest wyrażenie pisemnej zgody na udostępnienie danych osobowych, zaś danych teleadresowych firm po podjęciuwspółpracy w zakresie reklamy na łamach spisu.Oświadczenie do pobrania w siedzibieStowarzyszenia, Urzędu Gminy i Sołtysów poszczególnych miejscowości,ponadto formularz oświadczenia dodruku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Cmolas –www.cmolas.pl, SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasie www.sok.cmolas.org i Stowarzysze

nia.Firmy zainteresowane współpracąprosimy o kontakt z pracownikamiStowarzyszenia Rozwoju GminyCmolas w celu ustalenia szczegółów i zakresu reklamy.
Harmonogram:Termin zakończenia zbierania oświadczeń– 30 kwiecień2010r.Termin publikacji  31 maj 2010 r.
K o n t a k t:
36105 Cmolas 269a
tel./fax: 017 7444415
email: owpcmol@ptc.pl
www.stowarzyszenie.cmolas.pl




