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PRZYWIELKANOCNYMSTOLE
Tegoroczne, już trzecie z kolei targi
„Przy Wielkanocnym Stole” tradycyj
nie przyciągnęły licznych twórców lu
dowych, artystów, a także widzów. 21
marca 2010 r. w prawdziwie wiosen
ne, niedzielne południe w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie
można było poczuć klimat zbliżają
cych się Świąt Wielkanocnych. Na po
czątku imprezy na scenie Zespół
Ludowy „Cmolasianie” zaprezentował
widowisko obrzędowe pt. „Śniadanie
Wielkanocne”. Później przyszedł czas
na popisy wokalne w wykonaniu tego
zespołu. Swoim również atrakcyjnym
występem Koło Gospodyń Wiejskich
„Prymule” z Mechowca zakończyło
prezentacje na scenie. Druga część tar
gów odbyła się na sali wystawej, gdzie
przy dźwiękach muzyki Zespołu „Hu
dacy”wszyscyuczestnicyrozkoszowa
li się wielkanocnymi smakołykami.
Na stole Koła Gospodyń Wiejskich z
Cmolasu pojawiły się babki, mazurek,
wiejski chleb i kiełbasa, a także sos
chrzanowy i jajka w sosie tatarskim.
„Prymule” z KGW z Me

chowca częstowały chlebem ze smal
cem, swojską kiełbasą, sernikiem i
makowcem. Oba stoły przygotowane
przez Panie z KGW ozdobione były
własnoręcznie wykonanymi wyroba
mi szydełkowymi, stroikami, pisanka
mi i pięknymi kwiatami z bibuły. Nie
zabrakło także tradycyjnego żurku
wielkanocnego.

Podczas targów indywidualni artyści z
naszego regionu zaprezentowali roz
maite prace nawiązujące do tradycji
Świąt Wielkanocnych i nie tylko. Za
jączki, pisanki, stroiki świąteczne i
serwetki przygotowała Maria Babiarz
z Hadykówki. Można było podziwiać
ogromne palmy wielkanocne, pokaź
nych rozmiarów kurę i koguta wyko
nanych z ziół, kurczaki, pisanki i
obrazy autorstwa Kazimiery Zagroby
z Cmolasu. Jadwiga Fornal
z Cmolasu zaprezentowała religijne
obrazy wyszywane na kanwie, a Aga
ta Krupa z Jagodnika haftowane kartki
świąteczne. Zioła, palmy wielkanocne
oraz oryginalne modele żaglowców
można było podziwiać przy stoisku
Mariana Sochackiego z Dzikowca. Z
wielkim podziwem spotkali się rów
nież rzeźbiarze Krzysztof Magda z
Ostrów Baranowskich oraz Wiesław
Kosiorowski z Mechowca. W prezen
towanych przez nich pracach domino



wały motywy religijne.
Nie zabrakło wystaw wykonanych
przez większe grupy twórców wśród
nich była grupa plastyczna „ART.
PASSION” z SOK w Cmolasie, która
zaprezentowała malarstwo olejne, wy
roby ceramiczne, kompozycje roślin
ne, wyroby z masy solnej, quilligowe
pisanki. Dzieci z kółka plastycznego
na targi przygotowały kurczątka i ba
ranki wielkanocne z wiosenną rzeżu
chą. Obie te grupy prowadzi Renata
Krakowska. Młodzież z Publicznego
Gimnazjum w Cmolasie pod opieką

MariiMargańskiejzaprezentowałaszy
dełkowe koszulki na jajka oraz jajka
zdobione metodąquilligu. Kartki świą
teczne, pisanki baranki, a także bukie
ty z bibuły, prace ze skóry i sznurka
znalazły się na stoisku Domu Pomocy
Społecznej, które przygotowała Patry
cja Kosiorowska. Opiekunki z Przed
szkola Samorządowego w Dzikowcu
przygotowały stroiki z makaronu,
ozdobywielkanocne i świecznikizgip
su, kwiaty z bibuły, kartki świąteczne
oraz jajka przestrzenne.

‘Ciągną, ciągną sanie, mechaniczne konieHej, jadą w saniach dziecka, po natury łoniePa, pa, pa, pa...’
Pierwszy dzień zimowych ferii wNiepublicznej Szkole Podstawowejw Jagodniku. Pogoda wymarzona,nie za zimno a śniegu tyle, że zaplanowany kulig musi się udać. Dzieci zebrały się komplecie a nawetprzyprowadziły ze sobą kolegów,braci i siostry. Każdy oczywiście zsaniami. Ciepło ubrani, czekaligrzecznie aż na parkingu przedszkołą pojawił się ogromny traktor.Panowie, którzy zaoferowali swojąpomoc przy organizacji imprezy,szybko i fachowo utworzyli z sanek długi zaprzęg. Po chwili sadowienia się i poprawianiaodkrzyknięto hasło: ruszamy! I ruszyli. Zabawy i śmiechu było coniemiara. A wszystko to trwało dobrych parę godzin. Zmęczeni ale radośni, z uśmiechniętymi od uchado ucha buziami uczestnicy zaba

wy wrócili na plac obok szkoły. Atu czekała na nich niespodzianka.Bo dobry kulig nie może się obejśćbez kiełbaski z rusztu i gorącej herbaty. Na koniec jeszcze coś czekoladowego, oj, smaczne, że palcelizać! I już niecierpliwie czekamynastępnej zimy!!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne iuczniowie z Niepublicznej SzkołyPodstawowej w Jagodniku składają podziękowania sponsorowi imprezy: Stowarzyszeniu RozwojuWsi Jagodnik ‘Nasza Wieś’ orazwszystkim tym, którzy aktywniewłączyli się w zorganizowanie kuligu.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Cmolas informuje, że Ośrodek Diagnostyczny Chorób NowotworowychFundacji SOS Życie w Mielcu w dniach 2021 kwietnia 2010r. w godz. 9.0017.00przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet z terenu gminy Cmolas a to:1. Mammografia dla kobiet w wieku 5069 lat2. Cytologia dla kobiet w wieku od 2559 lat.
Dokładny termin badania (z godziną) zostanie podany w imiennym zaproszeniu.Badania prowadzone będą w cytomammobusie na parkingu obok kościoła wCmolasie.W związku z powyższym prosi się kobiety z terenu Gminy Cmolas o wzięcieudziału w badaniach.



Hadykówka
Wieś założona została przez Marcina
Lubomirskiego w 1770 roku. Założył
ją na cześć swojej żony Anny Marii
Haik. Zapewne od jej nazwiska miej
scowość wzięła swoją nazwę. Najstar
sze ślady wskazujące na bytność
człowieka w tych terenach pochodzą z
epoki mezolitu. Znaleziska archeolo
giczne reprezentują tzw. kulturę tarde
noaską. Wieś ta różni się od
pozostałych tym, że na jej terenie znaj
duje się Zakład Ceramiki Budowlanej,
który zatrudnia około 100 osób. Jed
nak sytuacja Hadykówki nie zawsze
była tak dobra, kiedyś była to biedna,
rolnicza wieś. Rozwijać zaczęła się po
II wojnie światowej, a w latach siedem
dziesiątych powstał tu wspomniany
wyżej Zakład Ceramiki Budowlanej.
Dzisiaj jest to jedna z lepiej sytuowa
nych wsi w gminie. Położenie jej jest
korzystne, gdyż leży przy drodze krajo
wej. Nie posiada zabytków architektu
ry, ale zabudowa wsi jest dość
ciekawa. Domy nr 16 i 17 pochodzą z
II połowy XIX wieku, a dom nr 44
przebudowany został w 1900 roku. Są
to budynki drewniane, konstrukcji zrę
bowej, zbudowane na rzucie prostoką
ta. Układ ich wnętrza jest
jednokratowy z sienią na osi. Kilka do
mów jest połączonych z częściągospo
darczą (np.44). Dachy tych budynków
są czterospadowe, kryte słomą schod
kowatą.Wdomachnr17 i44zachowa
ły się jeszcze stare piece z okapami.

Wieś posiada świątynię, jest to
kościół filialny parafii Cmolas p.w.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bu
dynek kościoła jest murowany, bardzo
skromny.

W Hadykówce mieszka obec
nie ok. 700 osób. Działająca Ochotni
cza Straż Pożarna została założona 17
maja 1953r. przez Franciszka Bajora,
Jana Mytycha, Jana Serafina, Andrzeja
Blicharza i Jana Kopcia. Jednostka od
roku 1966 posiada Sztandar i samo

chód. Obecnie liczy 32 członków, w
tym 25 czynnych, 5 wspierających i 1
honorowego. Prezesem jest Edward
Wadach, a naczelnikiem Piotr Szostak.

Ostatnie lata w Hadykówce to
inwestycjeinfrastrukturalneorazsocjal
ne, między innymi wykonano budowę
dróg osiedlowych wraz z chodnikami
za kwotęok. 360.000 zł. Osiedle to pre
zentuje się okazale, jest ciche i przy
jemne. Wykonano również budowę
drogi gminnej „Kasiczówka” za kwotę
ok. 150.000 zł. Dokończono remont
szkoły podstawowej, przez co szkoła
stała sięmiłym i funkcjonalnym obiek
tem, a dobra praca nauczycieli powo
duje, że jest się czym pochwalić.

Ochotnicza Straż Pożarna
otrzymała w bardzo dobrym stanie sa
mochód marki „Lublin” i jest to jed
nostka dobrze zorganizowana.
Dobiegają końca prace remontowe bu
dynku OSP i wszystko wskazuje na to,
że będzie to obiekt reprezentacyjny w
Hadykówce. Obecny budynek posiada
nowy dach, wykonano ocieplenie
ścian i stropów, nastąpiła wymiana sto
larki okiennej i drzwiowej, przełożono
parkiety, zaplecza socjalne zostały wy

łożone kafelkami. W najbliższym cza
sie zostanie wykonany biały montaż
oraz będzie zakupione wyposażenie
świetlicy. Do końca roku nastąpi wy
miana ogrodzenia i parkingu. Przewi
dywany ogólny koszt remontu
kapitalnego i wyposażenia to około
400 tys. zł.
Ponadto zakupiono działkę pod par
king koło kościoła. Obecnie trwają
prace projektowe parkingu oraz re
montu kapitalnego chodnika wzdłuż
drogi krajowej oraz prace projektowe
budowy chodnika od strony Zakładu
Ceramiki Budowlanej w centralnej
części Hadykówki.

Do końca roku 2010 przewi
duje się wykonać budowę parkingu
koło kościoła oraz remont drogi tzw.
„Kopalnianej” przy nakładach ok.
150.000 zł. Dokończenie ogrodzenia
stadionu, pięknie odremontowane za
plecze dla sportowców powinno cie
szyć, a wyniki sportowe na pewno
udowodnią potrzebę tych inwestycji.

Jeżeli w przyszłej kadencji
uda się wykonać remont i budowę
chodników to Hadykówka będzie jed
ną z najładniejszych miejscowości na
szej 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





Na prośbę Stowarzyszenia RozwojuWsi Jagodnik „NASZA WIEŚ”, zamieszczamy poniższy artykuł:
Jagodnik, 20100301

Odpowiedź do artykułu „Co ztym przedszkolem”,któryukazałsięwNr9„WBlasku Przemienienia” w dniu28 lutego 2010 r.
Autor w/w artykułu szukającpretekstu by wywołać „sztuczny” problem, jakim jest przedszkole publicznew Cmolasie posłużył się spotem reklamowym Ministerstwa Edukacji Narodowej „wszystko zaczyna się odprzedszkola”. Nie Panie pedagogu, bowszystkozaczynasięwrodzinie.Torodzina a przede wszystkim postawa rodzicielska wywiera pierwszyi podstawowy wpływ na kształtowaniesię osobowości dziecka. Wpływ rodziców na rozwój dziecka przebiega dwoma głównymi torami: jako świadomapraca wychowawcza rodziców i jakoniezamierzone działanie. By zakończyć wątek gdzie się wszystko zaczyna….Drugi wątek to ciężko wywalczona demokracja, która dała nam możliwośćdziałania jakospołeczeństwoobywatelskie. Przypomnijmy Panu, że jest tospołeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiąganiawyznaczonych celów bez impulsu zestrony władzy publicznej. Nadrzędnącechą tego społeczeństwa jest świadomość jego obywateli, potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania. Iwłaśnie ten szczytny cel przyświecałnam, gdy w kwietniu 2008 roku zakładaliśmy Stowarzyszenie Rozwoju WsiJagodnik „NASZA WIEŚ”, by reaktywować upadłą szkołę w Jagodniku.OtrzymaliśmywówczaszestronyWójta Gminy Cmolas Pana EugeniuszaGalka wszechstronną pomoc merytoryczną przy tworzeniu i rejestracji stowarzyszenia jak również przyrejestracji niepublicznej szkoły a później także przedszkola. Wójt GminyCmolas umową użyczenia przekazałnam pięknie wyremontowany budy

nek, który na początkuwrześnia w części zostałdostosowany na potrzebyprzedszkola, bowiem pojawiła się w 2008 roku wspołeczeństwie Gminypotrzeba otwarcia drugiego przedszkola. By zapełnić przedszkole wpierwszej kolejności zapukaliśmy do rodzin, które postulowały o otwarcietakiego przedszkola. Zponad 150 takich rodzinchęć oddania dzieci donaszego przedszkola wyraziło tylko 15 rodzin.Przykładowo na społecznej liście z Trzęsówki,gdzie było ponad 70 podpisów żadna rodzinawówczasniebyłazainteresowanaoddaniemdziecidoprzedszkola.Wtejchwili w naszym przedszkolu „Jagódka”mamy, co prawda 25 dzieci, ale znamydoskonale „rynek” gminny w tym zakresie i wiemy, że w tej chwili nie manawet najmniejszej potrzeby tworzeniaprzedszkola publicznego. Dodatkowow 2012 roku zgodnie z ustawą wszyscy sześciolatkowie pójdą obowiązkowo do szkoły a najprawdopodobniejpięciolatkowie do „zerówki”. Powstanietakiegoprzedszkolaspowodujeupadek naszego przedszkola jak i naszejszkoły, bo istnienie samej jest niemożliwe ze względów finansowych a takżeupadek Niepublicznego Przedszkola wCmolasie. Co na to Siostry Zakonne?Autorwspomnianegoartykułukrytykując i negując naszą ideę społeczeństwaobywatelskiego opowiada się za czymśpublicznym, państwowym – jak wPRLu. Może Panu wówczas było dobrze; my o owych czasach chcemy jaknajszybciej zapomnieć. Ponadto marzysię Panu na terenie Gminy profesjonalna placówka przedszkolna – a był Panu nas? Mamy znakomicie wykształconą kadrę dyrektorską i nauczycielską,której pozazdrościć nam może niejedna szkoła i przedszkole publiczne. Profesjonalną kadrę, dbającą o dzieci,o atmosferę, o pracęoraz o to, by dziecko czuło sięw przedszkolu lepiej niżwdomu, mającą pełną świadomość tego,

że jak nie będzie dzieci nie będzieprzedszkola (w publicznych bywa ztym różnie). Posiadamy znakomitą bazę lokalową, plac zabaw, dostępną dladzieci w godzinach od 7.00 do 16.00,którą systematycznie wzbogacamynowymi zabawkami i urządzeniami.Nasze przedszkole położone jest wcentrum Jagodnika (będącym jednocześnie środkiem Gminy) w idealnym,zacisznym miejscu z piękną przyrodą.Przebogaty repertuar zabaw w przedszkolu przeplatamy zajęciami, na których w formie zabawy dzieci uczą sięjęzyka angielskiego, rytmiki, oraz religii, którą prowadzi ksiądz. Znakomitawspółpraca z rodzicami zaowocowałaorganizacją wielu rodzinnych spotkań,między innymi „Piknikiem rodzinnym”, na którym bawiły się całe rodziny naszych wychowanków zarównoze szkoły jak i z przedszkola. Skądbierzemy na to środki finansowe?Utrzymujemy się dzięki dotacjom,które co miesiąc na utrzymanie szkołyi przedszkola otrzymujemy z UrzęduGminy w Cmolasie.Jeśli Państwo wyślą dzieci do naszegoprzedszkola, szkoły to na pewno będzie to inwestycja w przyszłość – zestuprocentowym zyskiem i nie trzebabędzie na niego długo czekać.
Zarząd i członkowie StowarzyszeniaRozwoju Wsi Jagodnik „NASZAWIEŚ”



Dzień Kobiet w Trzęsówce8 marca sala Remizy Strażackiej wTrzęsówce wypełniona była po brzegi.W tym dniu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Opróczświętujących w tym dniu kobiet, przybyli również zaproszeni goście, m. in.:Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta kolbuszowski Józef Kardyś, Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz

Galek, Przewodniczący Rady Gminyw Cmolasie Stanisław Sukiennik. Pożyczeniach skierowanych do kobiet,uhonorowano również sponsorów tegospotkania. Nieocenienąpomoc w organizacjiwykazali PaństwoLucynaiSławomir Bogacz, Halina i StanisławCzachor,ElżbietaiWiesławBańka,Renata i Dariusz Posłuszni, Marta i Dariusz Michalscy, Edyta i JanuszMagda, Janina i Stanisław Sukiennik,

Elżbieta i Józef Magda, Krystynai Stanisław Piotrowscy oraz Barbara iWiesław Kosiorowscy. Organizatoremspotkania była Rada Sołecka wsi Trzęsówka na czele z sołtysem RyszardemSukiennikiem. Świętowaniu towarzyszyła niezapomniana i bardzo miła atmosfera przy muzyce zespołu Hudacy.Paniom, które przybyły na spotkanietaka forma świętowania bardzo przypadła do gustu.

Ekologiczna ModaDnia 23 marca 2010 roku dzieci zNiepublicznego Przedszkola „Jagódka” wraz z Panią Eweliną Mokrzycką i Niepublicznej SzkołyPodstawowej w Jagodniku wraz zPanią Anną Kuźmą wzięły udziałw III edycji powiatowego konkursu ekologicznego pod hasłem„Ekologiczna Moda” .Organizatorem konkursu byłoPrzedszkole nr 3 w Kolbuszowej.Konkurs przeznaczony był dladzieci od 3 do 6 lat. Polegał na zaprezentowaniu stroju wykonanegoz surowców wtórnych. W pokaziebrało udział dwoje dzieci z klas„O” z Jagodnika: Gabriela Kiwak

i Piotr Augustyn jako„Jaś i Małgosia”. Napiętnaście placówek,które wzięły udział wpokazie „Jaś i Małgosia” zajęli I miejsce.Natomiast z Niepublicznego Przedszkola„Jagódka” z Jagodnikabrały udział: Bernadetta Lampart, HubertUrban i Patryk Popek.Dzieci z przedszkoladostały wyróżnienie Istopnia. Należy wspomnieć iż rodzice wyżej wymienionych dzieci,a mianowicie Pani Lucyna Urbanoraz Pani Agnieszka Lampart wło

żyły bardzo dużo pracy w pomocprzy wykonaniu strojów.Konkurencja była duża. Wszystkie stroje były pomysłowo wykonane.

Dzień Kobiet w CmolasieW dniu 10 marca w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasieuroczyście świętowano Dzień Kobiet.Na spotkanie przybyło wiele kobietoraz goście zaproszeni m.in. ZbigniewChmielowiec – Poseł na Sejm RP,Józef Kardyś – Starosta kolbuszowski,Eugeniusz Galek – Wójt GminyCmolas, Marian Posłuszny – SekretarzGminy Cmolas, MieczysławBochenek – Prezes WojewódzkiegoZwiązku Rolników, Kółek iOrganizacji Rolniczych oraz StefaniaMichałek – Członek Zarządu, StefanWrzask – Radny Powiatukolbuszowskiego, Lidia Pietras –Radna Gminy Cmolas, Edyta KusMokrzycka – DyrektorSamorządowego Ośrodka Kultury wCmolasie, Danuta Zuba – DyrektorGminnej Biblioteki Publicznej wCmolasie oraz Krystyna Kusak Kierownik Urzędu Pocztowego w

Cmolasie. Przybyli na spotkaniezaproszeni panowie złożyli wszystkimkobietom życzenia i wręczyli kwiaty.Dla uczestników spotkania ZespółLudowy „Cmolesianie” przygotowałczęść artystyczną. Wśród licznychpiosenek znalazły się też skecze, które

umiliły atmosferę tego dnia.Organizatorem spotkania było KołoGospodyń Wiejskich w Cmolasie,którego przewodniczącą jest P. MariaRzeszutek. Panie z KGW zadbały osmaczny poczęstunek dla wszystkichuczestników miłego spotkania.



PowitaliśmyWiosnę!Dnia 22 marca uczniowie ze SzkołyPodstawowej w Porębach Dymarskichzorganizowali niecodzienny DzieńWiosny. Rozpoczął się on SzkolnymFestiwalem Teatralnym, w którymwszystkie klasy prezentowałyprzygotowane przedstawienia.Wszystkie były oryginalne i bardzopodobały się publiczności. Przyniosływiele radości i rozbawiły nas do łez.Pozakończeniu festiwalu odbył sięprzegląd "przebierańców". Uczniowie

wykazali się dużąpomysłowością ioryginalnymi strojami. Jurymiało nie lada kłopot zwyborem najlepszegoprzebrania. Po obiedziewyruszyliśmy z Marzannąnad pobliską rzekę. Tamspaliliśmy kukłę a resztki

zostały utopione w wodzie. Ześpiewem na ustach, z kolorowym"Gaikiem" w barwnym pochodziewróciliśmy do szkoły. Teraz jużWiosna na pewno u nas się rozgości nadobre.







NOWY SPIS TELEFONÓWGMINY CMOLASStowarzyszenie Rozwoju GminyCmolas z uwagi na fakt iż ostatniSpis telefonów Gminy Cmolas został opracowany i wydany w 1997roku, który ponadto nie zawiera informacji teleadresowych o firmacha obecnie publikowane przez wydawnictwa i firmy telekomunikacyjne nie zawierają wszystkichinformacji podjęło się opracowaniai wydania:Spisu Abonentów Gminy Cmolas2010r.Spis telefonów będzie zawierał:spis telefonów instytucji publicznych, spis telefonów mieszkańców,spis telefonów firm i zostanie opublikowany w formie książkowejformatu B5 jak również będzie dostępny na płytach CD.

UWAGA!!!Warunkiem zamieszczenia imienia,nazwiska, adresu abonenta i nr telefonu jest wyrażenie pisemnej zgody na udostępnienie danychosobowych, zaś danych teleadresowych firm po podjęciu współpracyw zakresie reklamy na łamach spisu.Oświadczenie do pobrania w siedzibie Stowarzyszenia, Urzędu Gminy i Sołtysów poszczególnychmiejscowości, ponadto formularzoświadczenia do druku można pobrać ze strony internetowej UrzęduGminy Cmolas – www.cmolas.pl,Samorządowego Ośrodka Kulturyw Cmolasie  www.sok.cmolas.org i Stowarzyszenia www.stowarzyszenie.cmolas.plFirmy zainteresowane współpracąprosimy o kontakt z pracownikamiStowarzyszenia Rozwoju Gminy

Cmolas w celu ustalenia szczegółów i zakresu reklamy.Harmonogram:Termin zakończenia zbieraniaoświadczeń – 30 kwiecień 2010r.Termin publikacji  31 maj 2010 r.Koszt publikacji jest uzależnionyod zdobytych wpłat reklamodawców i sponsorów – szacuje się iżbędzie wynosił ok. 810 zł.Ponadto informujemy iż pozyskane dane będą wykorzystane tylkowyłącznie do opracowania niniejszej publikacji– NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANEINNYM PODMIOTOM.
K o n t a k t:
36105 Cmolas 269a
tel./fax: 017 7444415
email: owpcmol@ptc.pl
www.stowarzyszenie.cmolas.pl




