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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
PORADNIK WYBORCY W GMINIE CMOLAS
KIEDY ?
21.11.2010 r. (NIEDZIELA) od godz. 6.00 do godz. 20.00
GDZIE MIESZKAŃCY GMINY CMOLAS MO
GĄGŁOSOWAĆ?
Mieszkańcy:
Cmolasu:
od nr 1 do nr 236 z wyłączeniem numerów: 226a, 230, 237
i od nr 399 do nr 419, i numery powyżej 700  Samorządo
wy Ośrodek Kultury w Cmolasie (lokal dostosowany do po
trzeb wyborców niepełnosprawnych)
nr 226a, nr 230 i od nr 236a do nr 398 z wyłączeniem nume
rów: 237 i 274 oraz od nr 500 do nr 699  Publiczne Gimna
zjum w Cmolasie (lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
nr 274  Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Wojciecha Boro
wiusza w Cmolasie (lokal dostosowany do potrzeb wybor
ców niepełnosprawnych)
Dąbrówki: Publiczne Gimnazjum w Cmolasie (lokal dosto
sowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Trzęsówki: Zespół Szkółw Trzęsówce
Kłodzin: Zespół Szkółw Trzęsówce
Ostrów Tuszowskich: Szkoła Podstawowa w Ostrowach
Tuszowskich (lokal dostosowany do potrzeb wyborców nie
pełnosprawnych)
Toporowa: Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnospraw
nych)
Ostrów Baranowskich: Szkoła Podstawowa w Ostrowach
Baranowskich (lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
Jagodnika: Dom Strażaka w Jagodniku
Hadykówki: Dom Strażaka w Hadykówce (lokal dostoso
wany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Porąb Dymarskich: Szkoła Podstawowa w Porębach Dy
marskich

KOGO WYBIERAMY ?
1. Wójta,
2. Radnych gminy,
3. Radnych powiatu,
4. Radnych do sejmiku województwa podkarpackiego.
WYBIERAMY WÓJTA
Wyborcy mogą głosować na tylko jednego wybranego
przez siebie kandydata.
1. Galek Eugeniusz Jan, lat 54, zam. Cmolas, wykształcenie
średnie, KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU – nie
należy do partii politycznej
2. Mokrzycki Krzysztof, lat 38, zam. Cmolas, wykształce
nie wyższe, KWW OJCZYZNA WSPÓLNOTA SAMO
RZĄDOWA nie należy do partii politycznej
KTO KOGO WYBIERA DO RADY GMINY?
Okręg Wyborczy Nr 1  CMOLAS i DĄBRÓWKA
Wyborcy z tego okręgu mogą głosować na jednego,
dwóch, trzech, czterech lub pięciu kandydatów, a 5
z nich, którzy otrzymają największą liczbę głosów zosta
nie wybranych do rady gminy.
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LU
DOWE
1.KUSAK Krystyna, lat 52, zam. Cmolas popierana
przez Polskie Stronnictwo Ludowe
2.RZESZUTEK Adam Dariusz, lat 42, zam. Cmolas po
pierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
3.MAZUR Józef, lat 63, zam. Cmolas popierany przez
Polskie Stronnictwo Ludowe
4.MYSZKA Bożena Anna, lat 34, zam. Cmolas popiera
na przez Polskie Stronnictwo Ludowe
5.MICEK Bogdan, lat 51, zam. Cmolas popierany przez
Polskie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 14 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZ
WOJU
1.ZAGROBAKrzysztof Kazimierz, lat 36, zam. Cmolas
2.ŁAGODAKrzysztof Piotr, lat 47, zam. Cmolas
3.MOKRZYCKI Zbigniew Tadeusz, lat 52, zam. Cmolas



4.BUJAK Edward Tadeusz, lat 38, zam. Cmolas
5.ZIELIŃSKI Franciszek, lat 51, zam. Cmolas
Lista nr15 – KWWOJCZYZNAWSPÓLNOTASA
MORZĄDOWA
1.KOSIOROWSKI Wiesław Franciszek, lat 38, zam.
Cmolas
2.LUBERAZbigniew, lat 49, zam. Cmolas
3.ŁAKOMY Krystyna, lat 66, zam. Cmolas
4.PIETRAS Lidia Teresa, lat 53, zam. Cmolas
5.TYCZKAEwa Petronela, lat 52, zam. Cmolas
Okręg Wyborczy Nr 2  Trzęsówka i Kłodziny
Wyborcy z tego okręgu mogą głosować na jednego,
dwóch lub trzech kandydatów, a 3 z nich, którzy otrzyma
ją największą liczbę głosów zostanie wybranych do rady
gminy.
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LU
DOWE
1.SKIBA Wojciech, lat 30, zam. Trzęsówka popierany
przez Polskie Stronnictwo Ludowe
2.JANUS Jan, lat 59, zam. Trzęsówka popierany przez
Polskie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 14 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZ
WOJU
1.SUKIENNIK Stanisław, lat 51, zam. Trzęsówka
2.FRYC Grzegorz Piotr, lat 36, zam. Trzęsówka
3.ZIELIŃSKI Waldemar, lat 39, zam. Trzęsówka
Lista nr 18 – KWW "RAZEM MOŻNAWIĘCEJ"
1.PIOTROWSKI Stanisław, lat 61, zam. Trzęsówka
2.TRYTKO Iwona Teresa, lat 30, zam. Trzęsówka
Okręg Wyborczy Nr 3  Ostrowy Tuszowskiei Toporów
Wyborcy z tego okręgu mogą głosować na jednego lub
dwóch kandydatów, a 2 z nich, którzy otrzymają najwięk
szą liczbę głosów zostanie wybranych do rady gminy.
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LU
DOWE
1.RZESZUTEK Janina Maria, lat 52, zam. Ostrowy Tu
szowskie popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 14 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZ
WOJU
1.RZESZUTEK Wiesław, lat 42, zam. Ostrowy Tuszow
skie
2.WALCZYK Ryszard, lat 43, zam. Ostrowy Tuszow
skie
Lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE
1.RZESZUTEK Łukasz, lat 27, zam. Ostrowy Tuszow
skie
Lista nr 17 – KWW STOWARZYSZENIA OSTRO
WY
1.GAWEŁRyszard, lat 47, zam. Ostrowy Tuszowskie

2. RZESZUTEK Jarosław Stanisław, lat 46, zam.
Ostrowy Tuszowskie
Okręg Wyborczy Nr 4  Ostrowy Baranowskie
Wyborcy z tego okręgu mogą głosować na jednego kan
dydata i 1 z nich, który otrzyma największą liczbę gło
sów zostanie wybranym do rady gminy.
Lista nr 14 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZ
WOJU
1.HALAT Władysław, lat 66, zam. Ostrowy Baranow
skie
Lista nr 15 – KWW OJCZYZNAWSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA
1.ZIELIŃSKI Marian, lat 62, zam. Ostrowy Baranow
skie
Lista nr 19 – KWW DOBRAJAKOŚĆ
1.MIELCZAREK Dariusz Rafał, lat 39, zam. Ostrowy
Baranowskie
Okręg Wyborczy Nr 5  Jagodnik
Wyborcy z tego okręgu mogą głosować na jednego kan
dydata i 1 z nich, który otrzyma największą liczbę gło
sów zostanie wybranym do rady gminy.
Lista nr 14 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZ
WOJU
1.WARZOCHARyszard, lat 60, zam. Jagodnik
Lista nr 15 – KWW OJCZYZNAWSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA
1.JĘDRZEJOWSKI Stanisław, lat 57, zam. Jagodnik
Okręg Wyborczy Nr 6  Hadykówka
Wyborcy z tego okręgu mogą głosować na jednego kan
dydata i 1 z nich, który otrzyma największą liczbę gło
sów zostanie wybranym do rady gminy.
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LU
DOWE
1.URBAN Janusz, lat 34, zam. Hadykówka
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 14 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZ
WOJU
1.ZIĘBAAlfred, lat 63, zam. Hadykówka
Lista nr 15 – KWW OJCZYZNAWSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA
1.RYK Zygmunt, lat 61, zam. Hadykówka
Okręg Wyborczy Nr 7  Poręby Dymarskie
Wyborcy z tego okręgu mogą głosować na jednego lub
dwóch kandydatów, a 2 z nich, którzy otrzymają naj
większą liczbę głosów zostanie wybranych do rady gmi
ny.



Lista nr 14 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZ
WOJU
1.KWAŚNIK Wiesław Krzysztof, lat 43, zam. Poręby
Dymarskie
2.MACIĄG Henryk, lat 50, zam. Poręby Dymarskie
Lista nr 15 – KWW OJCZYZNAWSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA
1.TĘCZAZbigniew, lat 29, zam. Poręby Dymarskie
KTO KOGO WYBIERA DO RADY POWIATU?
Okręg Wyborczy Nr 2  Gmina Cmolas i Gmina Raniżów
Wyborcy mogą głosować na tylko jednego kandydata, a 4 z
nich zostanie wybranych do rady powiatu.
Lista nr 2 – KWW POLSKIE STRONNICTWO LU
DOWE
1. Wrzask Stefan, lat 58, zam. Cmolas
2. Stec Bronisław lat. 55, zam. Wola Raniżowska
3. WośAdam lat 55, zam. Raniżów
4. Dziuba Tadeusz lat 60, zam. Cmolas
Lista nr 5 – KWW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Burek Mieczysław Wojciech, lat 50, zam. Raniżów
2. Sukiennik Ryszard, lat 56, zam. Trzęsówka
3. Sochacki Krzysztof, lat 58, zam. Cmolas
4. Bednarz Maria Katarzyna, lat 58, zam. Wola Raniżow
ska
5. Kołodziej Ryszard, lat 38, zam. Zielonka
6. Petejko Roman, lat 45, zam. Cmolas
7. Magda Jerzy Janusz, lat 43, zam. Ostrowy Baranowskie
8. PotockaAgata, lat 43, zam. Mazury
Lista nr 12 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄ
DOWE OJCZYZNA
1. Ozga Józef Stanisław, lat 53, zam. Wola Raniżowska
2. Mokrzycki Krzysztof, lat 38, zam. Cmolas
3. Rutczyńska Władysława Jadwiga, lat 56, zam. Ostrowy
Tuszowskie
4. Warzocha Edward Józef , lat 59, zam. Raniżów
5. Marut Jan, lat 57, zam. Poręby Dymarskie
6. Chorzępa Eugeniusz Władysław, lat 70, zam. Mazury
KTO KOGO WYBIERA DO RADY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO?
Okręg Wyborczy Nr 3  m.Tarnobrzeg, pow. kolbuszow
ski; pow. niżański; pow. stalowowolski; pow. tarnobrzeski
Wyborcy mogą głosować na tylko jednego kandydata, a 6 z
nich zostanie wybranych do rady sejmiku województwa
podkarpackiego.
Lista nr 1 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRA
TYCZNEJ
1. Tofil Bronisław Tadeusz, lat 56, zam. Stalowa Wola
2. Ozimek Julian, lat 62, zam.Nisko

3. Czub Zofia, lat 62, zam. Tarnobrzeg
4. Czekalski Józef Zygmunt, lat 59, zam. Nowa Dęba
5. Madziński Krzysztof, lat 61, zam. Stalowa Wola
6. SiudyAmandaAnna, lat 43, zam. Nisko
7. Biesiadecki Jerzy Jan, lat 59, zam. Kolbuszowa
8. Paruch Marian, lat 63, zam. Tarnobrzeg
9. Główka Janusz, lat 44, zam. Gorzyce
10. Kieliszek PawełDariusz, lat 34, zam. Dzierdziówka
11. ZychAla, lat 46, zam. Stalowa Wola
12. FurgałWitold Juliusz, lat 66, zam. Tarnobrzeg
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDO
WE
1. StępieńWładysław Piotr, lat 64, zam. Tarnobrzeg
2. Kościelny Stanisław, lat 56, zam. Huta Komorowska
3. Mączka Grażyna Ewa, lat 52, zam. Rudnik nad Sanem
4. Gadzalski Stanisław Kazimierz, lat 63, zam. Stalowa
Wola
5. Furman Szczepan, lat 55, zam. Nowa Dęba
6. Ozga Ewelina Franciszka, lat 26, zam. Kolbuszowa
Górna
7. PapieżTadeusz Władysław, lat 55, zamŁazory
8. Puskarczyk Jan Marcin, lat 55, zam. Ulanów
9. Serafin Danuta, lat 53, zam. Cygany
10. Serafin Zbigniew, lat 38, zam.Cmolas
11. Nabrzeski Sebastian, lat 33, zam. Zbydniów
12. Wójcik Stanisław, lat 63, zam. Stalowa Wola
Lista nr 3 – KW POLSKAPARTIAPRACY
1. Bieniek Krzysztof Piotr, lat 54, zam. Rzeszów
2. Musiał Paweł, lat 29, zam. Godowa
3. Wróbel Halina Beata, lat 43, zam. Trzciana
4. Zdąbłarz Janina, lat 50, zam. Rzeszów
5. Jasion Tomasz Jacek, lat 28, zam. Leżajsk
6. BużRafał Szymon, lat 36, zam.Rzeszów
7. Balawender RobertAndrzej, lat 36, zam. Rzeszów
Lista nr 4 – KW PLATFORMAObywatelska RP
1. Cholewiński Zygmunt Józef, lat 48, zam. Jastkowice
2. Kołek Iwona, lat 35, zam. Tarnobrzeg
3. Bochyński Witold, lat 50, zam. Tarnobrzeg
4. Sajecka Małgorzata, lat 49, zam.Agatówka
5. Skalny Zbigniew Stanisław, lat 40, zam. Nisko
6. RusinekAntoni, lat 61, zam. Stalowa Wola
7. Nowak Józef, lat 54, zam. Nowa Dęba
8. Bąk Roman, lat 43, zam. Nisko
9. Buczko Marzena Maria, lat 35, zam. Gorzyce
10. Winiarczyk Edward, lat 63, zam. Zaklików
11. Lis Tomasz Piotr, lat 30, zam. Staniszewskie
12. Chomycz Małgorzata Maria, lat 32, zam. Rzeszów
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Draus Ewa Maria, lat 50, zam. Kolbuszowa
2. KaczmarekAndrzejAdam, lat 51, zam. Tarnobrzeg
3. Kotulski Janusz, lat 66, zam. Stalowa Wola
4. Sęk Ewa Małgorzata, lat 50, zam. Stalowa Wola



5. Rożek Jacek, lat 52, zam. Ślęzaki
6. Kapuściak Bożena Henryka, lat 52, zam. Tarnobrzeg
7. Błądek Lidia, lat 54, zam. Nisko
8. Romaniuk Bogdan Piotr, lat 43, zam. Lipnica
9. StachowiczAugustyn Władysław, lat 55, zam. Sokolniki
10. Tofilski Bogusław Władysław, lat 41, zam. Ulanów
11. Bis Józef, lat 68, zam. Nisko
12. Sagatowska Janina Zofia, lat 60, zam. Stalowa Wola
Lista nr 6 – KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I
RENCISTÓW
1. MazurAugustyn Sebastian, lat 59, zam. Rzeszów , popie
rany przez KPEiR
2. Sadrakuła JacekAdam, lat 65, zam. Tarnobrzeg , popiera
ny przez KPEiR
3. Kruk Dorota Stanisława, lat 37, zam. Tajęcina , popiera
na przez KPEiR
4. Kuźma Tomasz Dariusz, lat 21, zam. Rzeszów , popiera
ny przez KPEiR
5. Zabierowski Wiesław Marian, lat 58, zam. Rzeszów , po
pierany przez KPEiR
6. SakowskaMarciszAneta, lat 33, zam. Rzeszów , popiera
na przez KPEiR
7. Różycki Karol, lat 68, zam. Rzeszów, popierany przez
KPEiR
8. Jóźwiak Marta Zofia, lat 57, zam. Głogów Małopolski ,
popierana przez KPEiR
9. Turzańska Bogdana Maria, lat 70, zam. Rzeszów , popie
rana przez KPEiR
10. Chmiel Maria, lat 59, zam. Rzeszów , popierana przez
KPEiR
11. Borek Krystyna Bożena, lat 32, Rzeszów , popierana
przez KPEiR
12. GrodeckaUściłowska KrystynaAnna, lat 60, zam. Rze
szów , popierana przez KPEiR

Lista nr 7 – KW PRZYMIERZA NARODU POL
SKIEGO
1. Dworak Grzegorz Andrzej, lat 33, zam. Huta Komorow
ska
2. Bajor Danuta, lat 40, zam. Majdan Królewski
3. Hop Marcin, lat 30, zam. Olszynka
4. Pisiewicz Edward Kazimierz, lat 60, zam. Rzeszów
5. Wodzień Stanisław, lat 68, zam.Żyraków
6. Pociask Wanda, lat 47, zam. Krasne
Lista nr 8 – KW NASZ DOM POLSKA – SAMO
OBRONAANDRZEJALEPPERA
1. Rochecki Kazimierz, lat 58, zam. Rzeszów
2. Szukała Maria, lat 58, zam. Kozłów
3. HandzelAlicja Romana, lat 37, zam. Przemyśl
4. Kusibab Lucyna Bogusława, lat 47, zam. Kozłów
5. Kontek Walenty, lat 76, zam. Kraczkowa
6. Szostek Jan, lat 74, zam. Rzeszów
Lista nr 9 – KW LIGAPOLSKICH RODZINA
1. Stępak Marian, lat 69, zam. Kępa Rzeczycka
2. Wiśniowska Joanna Maria, lat 41, zam. Stalowa Wola
3. Ossoliński Mariusz Jerzy, lat 31, zam. Stalowa Wola
4. Dojka Józef, lat 73, zam. Tarnobrzeg
5. Chudy Bogusław, lat 57, zam. Nisko
6. Szelęgiewicz Mateusz Jakub, lat 23, zam. Stalowa Wola
7. Popek Tadeusz Józef, lat 56, zam. Stalowa Wola
8. Skiba Rafał Jacek, lat 35, zam. Stalowa Wola
9. Wisłocki Krystian Kazimierz, lat 39, zam. Stalowa Wola
10. Kaporowicz Jerzy Józef, lat 60, zam. Stalowa Wola
11. Peranowski Bogusław Kazimierz, lat 80, zam. Stalowa
Wola
12. Serafin Józef, lat 72, zam. Stalowa Wola



Dąbrówka3 października b. r. oficjalnie oddano do użytku drogę powiatową oraz most w miejscowościDąbrówka, na odcinku 3,5 km,łączącym miejscowości Cmolas

 Świerczów. Inwestycja ta,przyczyniła się do poprawy komunikacji użytkowników drógna terenie gminy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi, który był konieczny ułatwiony

został dojazd mieszkańców dopracy i szkół. Stał się też alternatywą w razie stworzenia objazdu na odcinku Kolbuszowa Cmolas

CMOLASPoświęcenie strażackiegoauta ratowniczo  gaśniczego Ochotniczej StrażyPożarnej w Cmolasie.Ochotnicza Straż Pożarnaw Cmolasie od niedawna cieszysię z nowego wozu ratowniczogaśniczego marki Mercedes. Nowy nabytek uzyskany dzięki staraniom władz Gminy Cmolasoraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej jestcennym elementem wyposażenia jednostki gaśniczej. W niedzielę 3 października 2010 r.poświęcenia samochodu dokonał ks.prałat Wiesław Augustyn kapelan strażaków powiatukolbuszowskiego oraz ks. proboszcz Kazimierz Szakradek.Oficjalnego przekazania kluczydo samochodu, na ręce Komendanta OSP Cmolas Jerzego Bańki, dokonał Wójt GminyCmolas  Eugeniusz Galek oraz

Prezes Zarządu Gminnego OSPKarol Ziętek. W trakcie uroczystości, uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZwiązkuOSP Rzeczpospolitej Polskiej,zasłużonym strażakom z jednostek gminy Cmolas wręczonoodznaczenia:Złoty Medal otrzymali: Zygmunt Majewski, Jan Rząsa, Ju

lian Jachyra. Srebrny Medalwręczono Stanisławowi Zielińskiemu, Jarosławowi Magdzie,Andrzejowi Lubera, BrązowyMedal otrzymał Krzysztof Sochacki. Przyznano również odznaki „Wzorowy Strażak”,którymi uhonorowani zostali:Radosław Sudoł, Marcin Ziętek, Krzysztof Maciąg oraz Paweł Zagroba.Prezes Honorowy OSP Cmolas Jan Bańka otrzymał z rąkWójta Gminy Cmolas Eugeniusz Galka oraz Prezesa Zarządu Gminnego OSP KarolaZiętka podziękowanie za długoletnią służbę na rzecz ochronyprzeciwpożarowej.Niedzielne uroczystości zaszczycili swą obecnością goście: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej  st.kpt. inż. Marek Babula.



Poręby DymarskieMłody Nobel
13 listopada 2010r. w Szkole Pod
stawowej w Porębach Dymarskich
odbył się piknik edukacyjny „Mło
dy Nobel” w którym uczestniczyli
uczniowie z Zespołu Szkółw Trzę
sówce, Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Wilczej Woli, Szkoły
Podstawowej im. kpt. Józefa Bato
rego w Weryni oraz Szkoły Podsta
wowej w Porębach Dymarskich
wraz z nauczycielami.
„Młody Nobel” to najnowsza kam
pania edukacyjna programu „PRO
JEKTOR –wolontariat studencki”
oraz Fundacji PGNiG im. Ignace
goŁukaszewicza zachęcająca dzie
ci i młodzież z małych
miejscowości do poszerzania wie
dzy z zakresu nauk ścisłych. Do
dać należy, że był to jeden
z ośmiu pikników edukacyjnych
realizowanych na terenie Podkar
pacia.

Tego dnia sale lekcyjne
w szkole zamieniły się w tema
tyczne pracownie chemii, informa
tyki, ekologii i ratownictwa
medycznego. Zajęcia prowadzili

studenci z różnych
uczelni z całej Polski.

W laboratorium che
micznym dzieci mo
gły zobaczyć: wulkan
chemiczny, potajem
ny list, tworzenie
świateł drogowych,
tort cytrynowy, spala
nie żelaza, ogród che
miczny, kolorową
chemię, zamrażanie
wody bez zamrażar
ki, rozniecanie ognia
bez zapałek, płonący
banknot, Bertache
micznego smoka.
W niezwykłym świe
cie techniki i informa
tyki młodzi
uczestnicy pikniku
poznawali tajniki
konstruowania i dzia
łania robotów, mogli również sa
modzielnie nimi posterować.
W sali ekologicznej można było
zobaczyć pod mikroskopem różne
preparaty, wykonać mini oczysz
czalnię wody, zmontować ekoze
gar, wziąć udział w konkursie
„Jaki ptak śpiewa tak”.

Ratownicy me
dyczni pokazywali
i uczyli jak udzie
lićpierwszejpomo
cy
przedmedycznej.
Dzieci uczyły się
wykonywać
sztuczne oddycha
nie, udrażniać dro
gi oddechowe,
ułożyć poszkodo
wanego w pozycji
bezpiecznej, jakza
bezpieczyć kręgo
słup
poszkodowanego
i przenieść go na
deskę. Przy pomo
cy specjalnego
urządzenia spraw
dzały czy poszko
dowanemu bije

serce.
Gośćmi pikniku byli: Wójt

Gminy Cmolas  Pan Eugeniusz
Galek, ks. proboszcz Grzegorz
Siciak oraz Pani Edyta KusMo
krzycka – Dyrektor Samorządo
wego Ośrodka Kultury
w Cmolasie, którzy z wielkim za
interesowaniem uczestniczyli
w zajęciach.

Podczas podsumowania Pan
Wójt wyraził wdzięczność i zado
wolenie z przeprowadzonej akcji,
a wszystkich uczestników pikniku
poczęstował cukierkami. Pan Ka
mil Wrzos –Prezes Zarządu Fun
dacji Barka wręczył wszystkim
gościom i nauczycielom gadżety
związane z Fundacją.
Dzięki takiej formie połączenia
nauki i zabawy młodzi uczestnicy
spotkania w Porębach Dymar
skich owocnie spędzili czas.

Wierzymy, że nasza inicjatywa
spotka się z zainteresowaniem za
równo wśród dzieci, nauczycieli
jak i rodziców z innych miejsco
wości.



OSTROWYBARANOWSKIEVII Gminny Festiwal Muzyków 20107 listopada 2010r. w Wiejskim Centrum Kultury w Ostrowach Baranowskich, odbył się po raz VII GminnyFestiwal Muzyków, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa wOstrowach Baranowskich przy współpracy z Samorządowym OśrodkiemKultury w Cmolasie. Celem festiwalubyło budzenie w uczniach potrzebywyrażania siebie i wyrażania muzykipoprzez: konfrontacje solistów i zespołów muzycznych, podnoszenie poziomu prezentacji artystycznych, wymiana doświadczeńna polu wykonawstwa artystycznego, rozwijanie uzdolnień muzycznychdzieci i młodzieży, promowanie młodych artystów.Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 44 uczestników (w tym 19 solistów) z terenu gminy Cmolas w trzechkategoriach wiekowych:prezentacje klas 0IIIprezentacje w kategorii klas IVVIprezentacje w kategorii klas gimnazjalnychZaprezentowały się także trzy zespołymuzyczne: ze Szkoły Podstawowej wCmolasie, Szkoły Podstawowej w Hadykówce oraz z Zespołu Szkółw Trzęsówce.Uczestnicy, którzy stanęli do konkursuzgodnie z regulaminem musieli wybraćinstrument:akordeon,skrzypce,gitarę, instrumenty dęte drewniane,blaszane lub klawiszowe.Jurywskładzie:Przewodniczący:Aleksandra Niezgoda  Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej wKolbuszowej oraz członkowie: MariuszWiechmuzyk,pracownikSamorządowego Centrum Kultury iBibliotek w Radomyślu Wielkim, Bronisław Niezgoda – muzyk, nauczyciel

PSM w Kolbuszowej po długich obradach postanowiło przyznać następujące nagrody:W kategorii klas 0III:I miejsce:Agacie Serafin SPw CmolasieIImiejsce:MaksymilianowiKosiorowskiemu SP w Cmolasie najmłodszemu uczestnikowi konkursuIII miejsce: Oliwii Starzec SP w CmolasieWyróżnienia dla: Filipa Kosiorowskiego i Zuzanny Krupa SPw CmolasieW kategorii klas IVVI:I miejsce: Pawłowi Wilkowi SP wCmolasieII miejsce: Sewerynowi Kosiorowskiemu SPw CmolasieIII miejsce: Dawidowi RasiewiczowiSPw CmolasieWyróżnienia dlaAgnieszki Maziarz SPw Cmolasie i Róży Salwik SPw HadykówceW kategorii zespoły klas IVVI:I miejsce: zespołowi „NONET” ZS wTrzęsówceII miejsce: zespołowi „ALLEGRO”SPw HadykówceIII miejsce: zespołowi „KAMERTON” SPw Cmolasie

W kategorii solistów klas gimnazjalnych:I miejsce Tomaszowi Jóźwikowi PGw CmolasieII miejsce Magdalenie Serafin PG wCmolasieWyróżnienie dla Zuzanny Salwik PGw CmolasieDecyzją jury przyznano równieżGrand Prix VII Festiwalu OstrowyBaranowskie 2010 Maciejowi Szczurek PG w CmolasieKonkurs uświetnił swoim występemZespół MAJK z Cmolasu w składzie:Aleksandra Szczurek, Katarzyna Bajkos, Sylwia Gołębiowska.Prezentacje uczniów doceniła równieżlicznie zebrana publiczność, któraoklaskami nagradzała występy młodych muzyków. Konkurs przebiegałwprzyjaznej atmosferze, a jego uczestnicy mimo tremy będą go miło wspominać. Już teraz czekamy na kolejnąedycję Gminnego Festiwalu Muzyków.

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



Co powinno wydarzyć się w Cmolasiew latach 20112014
Niewątpliwie sztandarową inwestycją będzie rozbudowa bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej wtym remont basenu. Budowa halisportowej o powierzchni parkietu25x50mb zabezpieczy w zupełnościrealizację zajęć sportowych dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej orazHadykówki i Porąb Dymarskich. Parametry hali umożliwią rozgrywanieturniejów piłki ręcznej, siatkowej,koszykówki i piłki nożnej – halowejna poziomie mistrzostw Gminy, powiatu i województwa. Hala będzieudostępniana również młodzieżyszkół średnich, wyższych jak również wszystkim chętnym do uprawiania sportu. Widownia na 500miejsc spowoduje, że będzie to również miejsce występów artystycznych naszej młodzieży i gwiazddużego formatu. Na dzień dzisiejszyhala jest już pod dachem, niebawemmontaż stolarki. Będzie to największa i najpiękniejsza hala sportowa wpowiecie kolbuszowskim. Posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę kortutenisowego, co będzie uzupełnieniem bazy sportowej. Przewidujesię uruchomienie bazy hotelowej na4050 miejsc, przez co Cmolas stanie się prawdziwym ośrodkiem sportowym.
Rozpoczęliśmy prace projektowemające na celu budowę placu zabaw(realizacja w 2011r.), chodników,deptaków, nowego oświetlenia idróg wewnętrznych.Awięc stworzymy reprezentacyjne miejsce nauki,wypoczynku, rekreacji.
Kolejny etap to prace projektowe dorealizacji przebudowy skrzyżowań,uporządkowanie terenu od GSu poprzez tereny przed Urzędem Gminyoraz posterunkiem policji. Powyższe zadanie to nie tylko poprawabezpieczeństwa, ale nadanie Cmolasowi nowej szaty w części centralnej.

Rozpoczyna się budowa kanalizacjisanitarnej w Dąbrówce – równocześnie remont kanalizacji sanitarnej wCmolasie poprzez wymianę studzienek betonowych na PCV. Stwarzasię realna możliwość wykonania kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Za torami” na „Zakościelu – Kapłonce” atakże we wschodniej części Cmolasu.Nastąpi wymiana urządzeń na przepompowniach kanalizacyjnych i wodociągowych przy częściowychrozbudowach sieci (np. dla budujących się osiedli) celem pełnego zabezpieczenia dostarczenia wody iodbioru ścieków.
Posiadamy pełną dokumentację budowlaną na następujące zadania:1.Budowa dróg osiedlowych na osiedlach „Za torami” oraz „Pańskie”,2.Budowa chodników przy drodzepowiatowej Cmolas – Mechowiec(„Przez tory”) oraz na „Zakościelu”.Na „Zakościelu” przewiduje się również przebudowę istniejącego chodnika przy drodze powiatowej.
Mimo dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego orazprzyrostu nowych podmiotów gospodarczych, a więc miejsc pracy –przewidujemy uzbrajanie kolejnychterenów budowlanych pod domkijednorodzinne, a także zakłady usługowe. Koniecznym zadaniem będzie podjęcie działań mających nacelu pozyskiwanie terenów i przeznaczanie ich w planach przestrzennego zagospodarowania podbudownictwo.
Baza oświatowa naszej Gminy a wszczególności Cmolasu prezentujesię okazale. To przewidujemy dokończenie wymiany stolarki okiennej, drobne remonty i doposażenietechniczne – a nade wszystko utrzymanie wysokiego poziomu nauczania.W roku 2011 z dniem 1go wrześniawchodzi w życie reforma oświatowa mająca na celu obowiązkowe na

uczanie również 5cio latków.Dlatego też zachodzi niebezpieczeństwo, w związku z niżem demograficznym, że jesienią 2011roku przedszkola w Cmolasie i Jagodniku nie będą miały pełnej obsady. Gdyby jednak w przyszłościzaszła potrzeba zwiększenia ilościprzedszkoli – to nie ma żadnychprzeszkód żeby takowe powstały naterenie naszej wsi i Gminy.
Przewidywany na początku grudniaprzetarg na montaż urządzeń technicznych do szybkiego – bezprzewodowego przesyłu sygnałuinternetowego spowoduje pełne zabezpieczenie internetu dla mieszkańców Cmolasu i Gminy.Rozpoczęliśmy starania o inwestycję centralną na gruntowną przebudowę okablowania telefonicznegonaszej Gminy, czego efektem będzie pełny komfort łączności telefonicznej, internetowej i telewizyjnej.
Nadszedł czas, aby władze powiatukolbuszowskiego przekazały dlaGminy Cmolas – Ośrodek Zdrowiaw całości. Nie ulega wątpliwości, żepodejmujemy wszelkie – szybkiedziałania, aby został właściwie wyremontowany, doposażony i w śladza tym rozszerzył zakres opiekizdrowotnej dla naszych mieszkańców.
Jak widać dla realizacji większościzadań jesteśmy w pełni przygotowani, a wiec posiadamy dokumentację techniczną. Wnioskiaplikacyjne są złożone bądź sąw przygotowaniu, mamy także podpisane umowy dotacyjne z Urzędem Marszałkowskim. To tylkoniektóre działania, gdyż nie sposóbwszystkich wymienić.Nie są to żadne obietnice, ale konkretne zadania, konkretne terminy,realne pieniądze zawarte w budżecie na rok 2011 i Strategii RozwojuGminy Cmolas.

Eugeniusz Galek



Wolontariusz Powiatu Kol
buszowskiego  konkurs roz
strzygnięty!

28 października 2010r. Pod
czas XLVIII Sesji Rady Powiatu ofi
cjalnie podano wyniki konkursu na
„Wolontariusza Powiatu Kolbuszow
skiego”. Biorąc pod uwagę wytyczne
konkursu oraz osiągnięcia poszczegól
nych kandydatów Kapituła konkursu
postanowiła przyznać zaszczytny tytuł
Pni Barbarze Burek z Raniżowa. Po
zostali zgłoszeni kandydaci otrzymali
tytuł „Nominowany do tytułu Wolon
tariusza Powiatu Kolbuszowskiego”.
Wśród tego grona znalazła się miesz
kanka Cmolasu  Pani Maria Rzeszu
tek oraz inni mieszkańcy powiatu
kolbuszowskiego: Ewa Wójcicka z
Kolbuszowej, Maria Strzępa z Niwisk,
Ks. Andrzej Cag z Komorowa, Lek.
med. Ryszard Stec z Majdanu Królew
skiego, Roman Jaskuła z Raniżowa
oraz Barbara Burek z Raniżowa

Wrozumieniu definicji wolon
tariusza należy rozumieć świadomą,
bezinteresowną pracę na rzecz ludzi i
środowiska lokalnego. Kandydatka z
gminy Cmolas jest inicjatorem wielu
działańna rzecz propagowania i ochro
ny kultury ludowej. Jest założycielką i
kierowniczką Zespołu Ludowego
„Cmolesianie”, który od prawie 10 lat
swoim repertuarem urozmaica impre

zy kulturalne organizowane na terenie
naszej gminy i całego województwa.
Zespół ma w swoim repertuarze
oprócz przedstawień obrzędowych
oraz skeczy i monologów, liczne pio
senki ludowe, a o wykonywany reper
tuar dba jego założycielka. Pani Maria
od wielu lat poświęca swój czas, wyko
rzystuje swą wiedzę i doświadczenie,
by przekazać młodszemu pokoleniu
najwyższe wartości związane z szacun
kiem do tradycji i kultury naszych pra
dziadów. Przychyla się do wszelkiej
współpracy z wieloma instytucjami,
działającymi na terenie całego powiatu
troszcząc sięo dobro rozwoju środowi

ska lokalnego. Kierowane również
przez Panią Marię Rzeszutek Koło
Gospodyń Wiejskich jest organizato
rem licznych imprez dla dorosłych
mieszkańców gminy. Wspomaga rów
nież potrzebujących m.in. w bieżącym
roku zebrano środki finansowe dla po
wodzian z Mielca.
Starosta Józef Kardyś, Przewodniczą
cy Rady Powiatu Tadeusz Kopeć oraz
Wicestarosta Waldemara Macheta
wręczyli nominowanym do tytułu
„Wolontariusza roku” statuetki oraz
kwiaty. Pani Marii Rzeszutek oraz po
zostałym nominowanym serdecznie
gratulujemy!



CmolasDokształcanie nauczycielito konieczność
W Polsce są problemy z przygotowa
niem społeczeństwa do stosowania nowo
czesnych technologii informacyjnych,
które sąwarunkiem jego rozwoju. Elear
ning jako metoda samokształcenia i do
skonalenia zawodowego pozwala na
stały rozwój kluczowych kompetencji
osób uczących się.
Ważnym czynnikiem przyczyniającym
się do podniesienia jakości nauczania jest
dokształcenie nauczycieli z zakresu wdra
żania innowacyjnych rozwiązań i metod
nauczania. Należy zwrócić uwagę na nie
zadowalający poziom wiedzy wspierania
rozwoju edukacji
i rozwój aktywności. Wymaga to podję
cia działań związanych z podniesieniem
jakości kształcenia i doskonalenia zawo
dowegonauczycielipoprzezuatrakcyjnia
nie nauki np. poprzez platformę
elernigową i wykorzystaniu jej do pracy
z uczniami.Co to jest eLearning?
Jest to technika szkolenia wykorzystują
ca wszelkie dostępne media elektronicz
ne, w tym Internet, intranet, extranet,
przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo,
telewizję interaktywną oraz CDROMy.
Elearning jest najczęściej kojarzony z na
uczaniem, w którym stroną przekazującą
wiedzę i egzaminującą jest komputer, dla
tego przyjęło nazywać się tę formę nauki
"distance learning" (uczenie na odle
głość), w którym brak fizycznego kontak
tu
z nauczycielem. Sedno wyższości elear
ningu nad innymi metodami polega na
przeniesieniu środka ciężkości w naucza
niu z nauczyciela  na uczącego się pra
cownika. Ponadto elearning umożliwia
nam samodzielne wybranie preferowane
go formatu dostarczania wiedzy i tempa
jej przekazywania. Czy elearning jest
uważany za lepszą technikę uczenia od
standardowych wykładów? Ostatni rok
pokazuje, że wiele firm, instytucji oraz
szkół coraz częściej wprowadza kształce
nie oparte na technologiach webowych.
Nie jest to przypadek, ale świadomość
większych możliwości, jakie daje kształ
cenie online.Zalety eLearningu
Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosz
tów związanych z prowadzeniem szko
leń
w sposób tradycyjny, tym samym znikają
z budżetu takie pozycje jak: honorarium

trenera, wynajem ośrodka szkoleniowe
go, transport, zakwaterowanie, wyżywie
nie i inne.
Oszczędność czasu. Pracownicy szkolą
sięw czasie, który jest dla nich najwygod
niejszy i nie powodują zaniedbań w pra
cy. Nie tracą czasu na dojazdy na
szkolenia. Nie muszą też odrywać się od
swoich codziennych obowiązków.
Brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne
grupowe szkolenie, w których uczestni
czy jednocześnie cały dział znacznie
utrudnia i dezorganizuje pracę, a często
również powoduje straty. Szkolenia inter
netowe rozwiązują ten problem  pracow
nicy mogą uczestniczyć w szkoleniach
w dowolnych, dogodnych dla nich i biz
nesu porach.
Monitoring wyników nauczania. Przeło
żeni mogą w łatwy sposób monitorować
postępy w nauce swoich pracowników.
Dzięki testom weryfikującym, możliwe
jest sprawdzenie stopnia przyswojonej
wiedzy.
Dowolna liczba osób szkolonych. Nie
ma żadnych ograniczeń ilości osób, które
mogą korzystać ze szkoleń przez Inter
net.
Stałe doskonalenie programu szkolenio
wego. Każdy program szkoleniowy mo
że być modyfikowany wraz z rozwojem
potrzeb firmy i wymaganiami stawiany
mi przez rynek. Szkolenia są coraz lep
sze i bardziej efektywne, gdyż
uwzględniane są sugestie i uwagi po
przednich uczestników szkoleń.
Nowoczesny sposób nauczania. Pracow
nicy firmy doskonalą swoją wiedzę przy
wykorzystaniu najnowocześniejszych na
rzędzi. Według analityków w 2015 roku
80% szkoleń odbywać się będzie za po
mocą Internetu, przez co zyskujemy nie
ograniczony dostęp do wiedzy.
Pracownik zawsze w dogodnym dla sie
bie czasie może powrócić do informacji
zawartych w szkoleniach internetowych,
np. w przypadku nowych produktów, czy
też usług, może zweryfikować posiadane
wiadomości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
grona pedagogicznego końcem ubiegłe
go roku szkolnego dyrekcja Publicznego
Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiu
sza w Cmolasie przygotowała wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu „e
Belfer – przygotowanie nauczycieli do
stosowania elearningu w nauczaniu i sa
mokształceniu” realizowanego w ramach
PO KL Priorytet 9 Rozwój wykształce
nia i kompetencji w regionach, działanie
4 –Wysoko wykwalifikowane kadry sys
temu oświaty. Uzyskaliśmy akceptację

naszego projektu, a co za tym idzie rów
nież i dotację. Przyznana kwota projektu
to 56 176, 00 PLN. Realizacja projektu
rozpoczęła się we wrześniu 2010 a za
kończy w lutym luty 2011.
Wśród działań zmierzających do realiza
cji celu do najważniejszych należą:
Opracowanie scenariuszy zajęć oraz do
stosowanie materiałów szkoleniowych
i umieszczenie ich na platformie elear
ningowej.
W ramach tego działania opracowane
zostały szczegółowe scenariusze zajęć
stacjonarnych (40 godz. dydaktycznych)
oraz elearningowych (60 godz. dyd.).
Na ich podstawie przygotowane zostały
odpowiednie materiały szkoleniowe,
a następnie umieszczone na platformie e
learningowej.
W projekcie przewidziany jest hosting
serwera dla szkoły, na którym zainstalo
wane zostało odpowiednie oprogramo
wanie do prowadzenia szkoleń
elearningowych.Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli.
W chwili obecnej prowadzone są szkole
nia metodą blended learning (szkolenie
stacjonarne+elearning), równolegle w
dwóch grupach 10 osobowych. Dla każ
dej z grup przewidziano szkolenie w wy
miarze 100 godzin dydaktycznych, w
tym 40 godzin zajęć stacjonarnych oraz
60 godzin zajęć elearningowych. Łącz
nie przeszkolonych zostanie 20 nauczy
cieli Publicznego Gimnazjum im. Ks. W.
Borowiusza w Cmolasie. Każdy uczest
nik projektu po zalogowaniu ma dostęp
do platformy elearningowej, gdzie za
mieszczone są szczegółowe informacje
dotyczące projektu m.in. harmonogram
szkoleń, zadania do realizacji, niezbędne
materiały. Po ukończeniu szkolenia
uczestnicy opracują i umieszczą na plat
formie przykładowe kursy elearningo
we do wykorzystania na zajęciach
lekcyjnych ze swojego przedmiotu. Na
stępnie, w miarę możliwości podejmą
pracę z wybraną przez siebie grupą
uczniów właśnie tąmetodą.
Na zakończenie projektu przewidziane
jest seminarium podsumowujące, na któ
re zaproszeni zostaną wszyscy nauczy
ciele uczestniczący w projekcie, trenerzy
szkoleń oraz goście reprezentujący wła
dze lokalne. W programie seminarium
przewidziana jest również prezentacja
najciekawszych kursów opracowanych
przez słuchaczy oraz wystąpienia tema
tyczne związane ze zdalnym nauczaniem
w dydaktyce szkolnej.

Józef Babiarz



CMOLAS
Literatura i Dzieci
„Uśmiechnij się”

19 października w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie odbył
się etap gminny konkursu Literatu
ra i Dzieci „Uśmiechnij się”. Tego
roczna edycja, której hasłem
przewodnim był UŚMIECH, za
przedmiot konkursu obrała twór
czość znaczących i wybitnych auto
rów, którzy w swych utworach
poruszają tematykę zgodną z myślą
przewodnią. Celem tego konkursu
jest popularyzacja literatury dziecię
cej, rozwijanie wyobraźni i sponta
niczności, a także inspirowanie do
poszukiwań nowych form pracy ar
tystycznej i wychowawczej.
Do prezentacji recytacji oraz piosen
ki zgłosiło się 15stu uczniów ze
szkół podstawowych gminy Cmo
las. Dzieci prezentowały się w
dwóch kategoriach wiekowych.
Jury w składzie: Danuta Zuba – Dy
rektor Gminnej Biblioteki Publicz
nej w Cmolasie, Stanisława Magda
– polonistka, instruktor SOK w
Cmolasie oraz Jakub Augustyn, mu
zyk, instruktor SOK, biorąc pod
uwagę dobór repertuaru, walory wy
chowawcze, interpretacje oraz kultu

rę słowa i technikę wokalną
postanowiło nagodzić oraz zakwali
fikować do etapu rejonowego nastę
pujące osoby:
Recytacja:
w kategorii klas IIII  Izabellę Po
słuszny ze Szkoły Podstawowej im.
prof. Jana Czekanowskiego w Cmo
lasie, która zaprezentowała utwór
Jana Brzechwy pt. „Koziołek Mato
łek”.
w kategorii klas IVVI  Karolinę
Serafin ze Szkoły Podstawowej w
Hadykówce, z recytację utworu
Agnieszki Frączek „Na nartach”
oraz Gabrielę Wit ze Szkoły Podsta
wowej im. prof. Jana Czekanow
skiego w Cmolasie, która
wyrecytowała „Naucz się śmiać ze
swojego pecha” Phil Boosmans.
Piosenka:
w kategorii klas IIII  Julię Cyran
ze Szkoły Podstawowej w Ostro
wach Tuszowskich, która zaśpiewa
ła piosenkę pt. „Dzieciom też coś
od życia się należy” oraz OliwięNo
wicką również ze Szkoły Podstawo
wej w Ostrowach Tuszowskich z
piosenką „Uśmiech Pana Boga”.
w kategorii klas IVVI Weronikę
Bajor ze Szkoły Podstawowej w Ha
dykówce, piosenka pt. „Lekcja ry

sunku” oraz Natalię Urban ze
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana
Czekanowskiego w Cmolasie, któ
ra zaśpiewała „Moja klasa III a”.
Wszystkie zgłoszone prace pla
styczne zostały przesłane na elimi
nacje rejonowe, ich autorkami były
uczennice ze Szkoły Podstawowej
im. prof. Jana Czekanowskiego w
Cmolasie: Daria Magda, Gabriela
Fornal, Agnieszka Maziarz, Kata
rzyna Posłuszna oraz Magdalena
Stec.
W kolejnym etapie rejonowym,
który miał miejsce 26 października
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kul
tury, Sportu i Rekreacji w Sokoło
wie Małopolskim do eliminacji
wojewódzkich zakwalifikowały się
następujące osoby:
Karolina Serafin, Natalia Urban,
Weronika Bajor. Natomiast Oliwia
Nowicka otrzymała wyróżnienie
jury.
Duże zaangażowanie nauczycieli
oraz samych młodych wykonaw
ców zaowocowało sukcesami.
Wszystkim uczestnikom dziękuje
my za udział, a nagrodzonym ser
decznie gratulujemy!

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowejoraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowejzapraszają do wzięcia udziału w
VI Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Choinkowe i Akcesoria Kolędnicze

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zapraszają do wzięciaudziału w VI Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Choinkowe i Akcesoria Kolędnicze.
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkółponadgimnazjalnych z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży ludową tradycją Lasowiaków, zachęcenie ich dosamodzielnego poszukiwania wiadomości na ten temat, pobudzenie inwencji twórczej oraz ochrona przedzapomnieniem dziedzictwa kultury ludowej tego terenu.
Przedmiotem konkursu są ludowe ozdoby, którymi tradycyjnie ozdabiano choinki, np. łańcuchy z bibuły,papieru, słomy, zabawki z bibuły, słomy (np. aniołki, gwiazdki, koszyczki) itd. a także akcesoria używanepodczas tradycyjnego chodzenia po kolędzie, np.: turoń, maski, stroje kolędników i ich akcesoria, gwiazdy,szopki kolędnicze itd.

Prace (maksymalnie 2 szt. od każdego chętnego) należy dostarczyć do dnia 10.12.2010r. do StarostwaPowiatowego w Kolbuszowej, p. 410 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe ul. 11 Listopada 10, 36100






