
Nr 7/10 Grudzień 2010



CMOLAS“Las uociec nas, a mydzieci jigo jidziewa do nigo” pod tym tytułem w Samorządowym OśrodkuKultury w Cmolasie odbył się II Festiwal MowyLasowiackiej.19 grudnia b.r. na sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury wCmolasie zgromadzonapubliczność miała okazjęposłuchać gwary lasowiackiej.UczestnicyFestiwalu na chwilę powrócilido korzeni naszych dziadów, pradziadów, dawnych mieszkańców naszejgminy i okolic.
To właśnie wtedy mogliśmy
przysłuchać się gwarze, którą
porozumiewali się nasi przodko
wie. Imprezę zaszczycili swoją
obecnością: Wójt Gminy Cmo
las Pan Eugeniusz Galek, Radni
Powiatu Kolbuszowskiego  Pan
Ryszard Sukiennik, Pan Krzysz
tof Sochacki oraz Pan Stefan
Wrzask. Radni Gminy Cmolas:
Pani Krystyna Łakomy, Pani Li
dia Pietras, Pan Zbigniew Lube
ra, Pan Marian Zieliński oraz
Pan Wiesław Kosiorowski, dy
rektorzy szkół: Pani Halina Mo
krzycka – Dyrektor SzP w
Porębach Dymarskich, Pani Ju

styna Augustyn – Dyrektor SzP
w Hadykówce, Pani Małgorzata
Styga – Dyrektor SzP w Ostro
wach Baranowskich oraz Pan
Krzysztof Wrona – Dyrektor ZS
w Trzęsówce. Wśród obecnych
gości była Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Cmolasie – Pani
Danuta Zuba oraz Prezes GS w
Cmolasie – Pani Józefa Mo
krzycka.
O piękną oprawę sceny zatrosz
czyły się Panie z KGW w Cmo
lasie: Maria Rzeszutek,
Bronisława Prokopiec, Halina
Grzywacz oraz Danuta Wawrzo
nek, które przygotowały piękne
ozdoby świąteczne wykonane
szydełkiem.
Konkurs przebiegał w bardzo

miłej atmosferze. Publiczność,
która licznie przybyła do Samo
rządowego Ośrodka Kultury,
miała okazję zobaczyć także
prawdziwe lasowiackie „Cmo
laskie wesele” w wykonaniu
Zespołu Ludowego „Cmolasia
nie”. Zgromadzeni na widowni
obserwatorzy stali się jego go
śćmi, których gospodarze czę
stowali weselnym kołaczem i
pierogami z kapustą. Wszyst
kim udzieliła się biesiadna at
mosfera, która skróciła czas
oczekiwania na werdykt Jury.
Jury w składzie: Jolanta Dragan
– etnograf, Katarzyna Cesarz –
inspektor d.s. promocji kultury
oraz Wojciech Dragan – etno
graf podkreśliło wartość Festi
walu.Uznali, że z uwagi na to,
iż gwara jako jeden z elemen
tów kultury ludowej, który ule
ga zapomnieniu, Festiwal
Mowy Lasowiackiej warto kon
tynuować w latach kolejnych.
Do prezentacji konkursowych
zgłosili się liczni uczestnicy.
Zarówno dzieci, młodzież jak i
dorośli, biorący udział w kon
kursie, zdaniem jurorów, zapre
zentowali bardzo wysoki
poziom. Jury mając na uwadze
temat konkursu, którym była
twórczość zaprezentowana
gwarą lasowiacką po wysłucha
niu wszystkich uczestników po



stanowiło przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia:
Kategoria klas IIII szkół podsta
wowych prezentacje indywidu
alne:
I nagroda Kacper Lubach, Szko
ła podstawowa w Hadykówce,
II nagroda Anna Zięba, Szkoła
Podstawowa w Ostrowach Bara
nowskich,
III nagroda Marek Posłuszny,
Szkoła Podstawowa w Hady
kówce.
Kategoria klas IIII szkół podsta
wowych prezentacje zespoło
we:
nagrodę otrzymali:
Hubert Kraczkowski i Kamil
Zdyrski, Szkoła Podstawowa w
Ostrowach Baranowskich.
Kategoria klas IVVI szkół pod
stawowych prezentacje indywi
dualne:
I nagroda Seweryn Kosiorow
ski, Szkoła Podstawowa im.
prof. Jana Czekanowskiego w
Cmolasie,
II nagroda Brygida Bujak,
Szkoła Podstawowa im. prof. Ja
na Czekanowskiego w Cmola
sie,
III nagroda Justyna Magda,
Szkoła Podstawowa im. prof. Ja

na Czekanowskiego w Cmola
sie,
wyróżnienie Marcelina Gan
carz, Zespół Szkół w Trzęsów
ce,
wyróżnienie Gabriela Magda,
Szkoła Podstawowa im. prof. Ja
na Czekanowskiego w Cmola
sie,
wyróżnienie Magdalena Micek,
Szkoła Podstawowa w Porębach
Dymarskich.
Kategoria klas IVVI szkoły pod
stawowe prezentacje zespoło
we:
I nagroda zespól „Stokrotki” w
składzie: Magdalena Sudoł, Jo
lanta Wilk, Magdalena Wilk, Ze
spół Szkół w Trzęsówce,
II nagroda zespól „Lasowiackie
dziewczyny” w składzie: Klau
dia Urban, Natalia Urban, Szko
ła Podstawowa im. prof. Jana
Czekanowskiego w Cmolasie.
Kategoria młodzież gimnazjal
na prezentacja indywidualna:
nagroda Karolina Kaczor, Ze
spół Szkół w Trzęsówce.
Kategoria młodzież gimnazjal
na prezentacja zespołowa:
nagroda Anna Czachor, Anna
Chmielowiec, Zespół Szkół w
Trzęsówce.

Kategoria wiekowa dorośli
prezentacje zespołowe:
I nagroda Zespół Ludowy
„Górniacy” z Kolbuszowej Gór
nej,
II nagroda Zespół Ludowy
„Cmolasianie” z Cmolasu.
Kategoria wiekowa dorośli
prezentacje indywidualne:
I nagroda Maria Gul z Cmola
su,
II nagroda Elżbieta Czachor z
Kolbuszowej Górnej,
III nagroda Maria Kraczkow
ska z Ostrów Baranowskich,
IV nagroda Halina Macina z
Ostrów Baranowskich.
Uczestnicy zostali obdarowani
nagrodami rzeczowymi i finan
sowymi ufundowanymi przez:
Starostę Powiatu Kolbuszow
skiego  Józefa Kardysia oraz
Wójta Gminy Cmolas Euge
niusza Galka.
Organizatorzy serdecznie dzię
kują wszystkim uczestnikom
Festiwalu Mowy Lasowiackie
za piękne prezentacje konkurso
we. Składają również ogromne
podziękowanie nauczycielom i
opiekunom uczniów za przygo
towanie ich do konkursu. Do
zobaczenia za rok!

NIWISKA  CMOLASCmolasianie u Hupki
Tradycyjnie w ostatnią sobotę li
stopada w Gminnym Ośrodku
Kultury i Biblioteki w Niwi
skach już po raz ósmy odbyła
się Biesiada u Hupki. Mimo
pierwszego śniegu i złej pogody
na biesiadę przybyło wielu miło
śników kultury ludowej. Pod
czas imprezy zaprezentowały
się między innymi zespoły z Ni
wisk, Werynii, Kolbuszowej
Górnej. Nie mogło także zabrak
nąć Zespołu Ludowego Cmola
sianie, który zaprezentował

tradycyjne wese
le Lasowiackie, z
pysznym jadłem
i pięknymi przy
śpiewkami. Wi
dzowie z nie
ukrywaną rado
ścią i zacieka
wieniem prze
żywali wesele w
wykonaniu Cmo
lasian, obdaro
wując naszych
aktorów gromki
mi brawami.



CMOLAS
Samorządowy Ośrodek Kultu
ry w Cmolasie w 2010 r.
Zgodnie z programem działania Samo
rządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie
podejmuje wiele różnorodnych form
edukacji kulturalnej na terenie Gminy
Cmolas. Działalność ta przejawia się
głównie poprzez regularnie funkcjonu
jące zajęcia, mające na celu rozbudza
nie i rozwijanie zainteresowań
zarówno dzieci, młodzieży jak i doro
słych, głównie pochodzących z Gminy
Cmolas. Zespoły ukierunkowane są na
rozwój zainteresowań, skupiają wokół
siebie licznych uczestników, którzy raz
w tygodniu, uczęszczają w różnorod
nych formach zajęć:
Zajęcia plastyczne. Grupa dziecięca
działa od blisko 3 lat i skupia wokół sie
bie ok. 20 uczestników z Gminy Cmo
las. Podczas zajęć plastycznych dzieci
poznają różne techniki artystyczne, roz
wijają swoje zainteresowanie oraz
wrażliwość na piękno. Od trzech lat
swoje zdolności artystyczne w dziedzi
nie plastyki rozwija również 10 osobo
wa grupa „Art.passion”, którą tworzą
dorosłe Panie. Wykonywane przez nich
prace związane są z wieloma technika
mi plastycznymi, wśród których należy
podkreślić malarstwo farbami olejnymi
na płótnie, wykonywanie dekoracyj
nych ozdób okolicznościowych lub cho
ciażby ostatnio  udział w warsztatach
ceramicznych.
Zajęcia szachowe skupiają wokół sie
bie ok. 20 dzieci z Gminy Cmolas.
Dzieci swój szachowy warsztat dosko
nalą od trzech lat pod opieką nauczycie
la tej królewskiej gry Pana Roberta
Stefańskiego. Podczas zajęć mają oka
zję poszerzać swoje umiejętności w ob
rębie tej gry, która ma ogromny wpływ
na rozwój intelektualny graczy, rozbu
dzają również ich zdolności twórcze.
Zajęcia tańca towarzyskiego. Obecnie
funkcjonują 4 grupy tańca towarzyskie
go, które regularnie doskonalą swoje
umiejętności pod okiem Pana Pawła La
skowskiego. Pierwszą z nich tworzą
dzieci, które tańczą w zespole od
dwóch lat. Druga grupa dziecięca, to
początkujący tancerze. Pozostałe dwie

grupy tworzą dorośli, którzy również
są podzieleni z uwagi na stopień za
awansowania. Najbardziej prężną gru
pą są dorośli tancerze, dla których
walce, chache, tanga i wiele innych
układów nie stanowią żadnej tajemni
cy.
Zajęcia tańca współczesnego organizo
wane są od trzech lat. Aktualnie instruk
torem jest Pani Magdalena Depa. Obie
grupy tańca współczesnego tworzą bli
sko 20 osobowe składy. Podział tych
grup zróżnicowany jest ze względu na
wiek uczestników.
Aerobik. Zajęcia preferowane przez Pa
nie, które dbają o swoją kondycję, do
bre samopoczucie, a także aktywny
wypoczynek prowadzi obecnie Pani
Agnieszka Kosiorowska. Grupę (od 15
– 30 osób – w zależności od mca) two
rzą liczne mieszkanki naszej gminy, a
niektóre spośród nich uczestniczą w za
jęciach blisko trzy lata.
Warsztaty dziennikarskie w Twoim Ra
diu Cmolas, w których uczestniczą
uczennice Liceum Ogólnokształcącego
w Kolbuszowej. Podczas warsztatów
przyszłe dziennikarki doskonalą swój
warsztat, by w końcowym efekcie stwo
rzyć audycje prezentowane na antenie
naszego radia.
Gimnastyka korekcyjna dla dorosłych.
Zajęcia powstały stosunkowo niedaw
no, ale cieszą się ogromnym zaintereso
waniem, niestety jak na razie tylko
samych pań. Zajęcia prowadzi Pani
Agnieszka Kosiorowska.

Zespół Ludowy „Cmolasianie”. Od po
czątku istnienia działa pod kierownic
twem Pani Marii Rzeszutek. W swoim
składzie i wokół gromadzi licznych
miłośników folkloru. Dzięki swojej
pracy i zaangażowaniu grupa stworzy
ła liczne widowiska obrzędowe, które
podtrzymują pamięć naszej kultury i
tradycji naszego regionu. Swoje wystę
py okraszają pięknym śpiewem utwo
rów przygotowanych w każdym
temacie i na każdą okazję. Biorą też z
powodzeniem udział w licznych kon
kursach. Wśród imprez jakie w mijają
cym roku uświetnili swoją obecnością
można wymienić m.in. Przegląd Wido
wisk Kolędniczych w Kolbuszowej,
Przy Wielkanocnym Stole, Piknik ro
dzinny w Cmolasie, Spotkanie Renci
stów i Emerytów w Kolbuszowej,
Dzień Matki w Cmolasie, Piknik ro
dzinny w Trzęsówce, Zimioki laso
wiackie w Kolbuszowej Górnej,
Biesiada u Hupki w Niwiskach. Po
nadto Zespół aktywnie uczestniczy w
ważnych uroczystościach religijnych.
Twoje Radio Cmolas to również bieżą
ca działalność Samorządowego Ośrod
ka Kultury w Cmolasie. TRC nadaje
siedem dni w tygodniu na falach śred
nich 1062 kHz w promieniu 30km od
Cmolasu. Od pn. do sob. w godz. od
7.00  9.00 oraz w niedzielę 13.00 
14.00 nasi dziennikarze: Jakub Augu
styn, Stanisława Magda i Urszula Ślę
zak, łączą się ze słuchaczami, by
podzielić się bieżącymi informacjami z



regionu. W niedzielę w godz. 14.00 –
15.00 słuchacze mogą wysłuchać kon
certu życzeń. Ponadto w czwartki oraz
niedziele transmitujemy uroczystości
religijne z Sanktuarium p.w. Przemie
nienia Pańskiego w Cmolasie. Twoje
Radio Cmolas obejmuje patronatem
medialnym większość imprez kultural
nych odbywających się na terenie całe
go powiatu kolbuszowskiego.

Ponadto Samorządowy Ośro
dek Kultury w mijającym 2010 r. był
organizatorem istniejących dotychczas
cyklicznych imprez o charakterze kultu
ralnym, wśród których należy wymie
nić:
Ferie z SOKiem, Spektakl teatralny dla
dzieci pt. „Skrzat Tytalitury”, Otwarty
Turniej Szachowy, Przy Wielkanoc
nym Stole, Wystawa prac plastycznych
w Galerii SOKora prezentujących doro
bek artystyczny grup plastycznych dzia
łających w SOK w Cmolasie, Dni
Cmolasu, Lato z Sokiem, Radosne Za
kończenie Wakacji, Spektakl teatralny
pt. „Drzewo”, Gminne eliminacje kon
kursu Literatura i Dzieci, Festiwal Mo
wy Lasowiackiej. W minionym roku
na terenie Gminy Cmolas odbyły się
liczne imprezy kulturalne, które były
czynnie (jury, scena, nagłośnienie,
oświetlenie itp.) lub finansowo (ufundo
wanie nagród, finansowanie występują
cych zespołów, honorarium dla
jurorów) wspierane przez Samorządo
wy Ośrodek Kultury w Cmolasie. Moż
na tu wymienić Gminny Opłatek Koła

GospodyńWiejskich, Powiatowy Opła
tek Sołtysów, Gala Festiwalu Teatrów
w Trzęsówce, Dzień Kobiet w Trzę
sówce, Gminny Konkurs Ortograficz
ny, Gminny Konkurs Gazetek
Szkolnych w Porębach Dym., Gminny
Festiwal Tańca w Ostrowach Tuszow
skich, Dzień Matki w Cmolasie, Targi
Lokalnych Przedsiębiorców, 20lecie
Samorządów, Piknik Rodzinny w Ja
godniku, Jubileusz 50lecia pożycia
małżeńskiego, Rodzinny Festyn w
Trzęsówce, Piknik Rodzinny w Ostro
wach Tuszowskich, Uroczystości OSP,
Przegląd Zespołów Teatralnych w Trzę
sówce, Festiwal Muzyków w Ostro
wach Baranowskich
Samorządowy Ośrodek Kultury udo
stępnia sale na różnego rodzaju spotka
nia społeczności lokalnej są to zebrania

wiejskie, KGW, uroczystości przed
szkolne, szkolenia tematyczne.

W Samorządowym Ośrodku
Kultury redagowany jest dwumie
sięcznik „Panorama Gminy Cmolas”,
który zawiera wiele informacji doty
czących życia społecznego naszej gmi
ny.

Dwa razy w tygodniu w SOK,
dla wszystkich zainteresowanych udo
stępniane jest 10 stanowisk kompute
rowych, w Centrum Kształcenia na
Odległość, z bezpłatnym dostępem do
internetu. W centrum dorośli i
młodzież korzystają z bogatej oferty
bezpłatnych kursów. O szczegółach
można przeczytać na stronie
internetowej Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie którą znajdziemy
pod adresem: sok.cmolas.org

W Samorządowym Ośrodku
Kultury funkcjonuje Ognisko Muzycz
ne Fermata. Pod okiem Pana Tomasza
Maruta, młodzi muzycy kształcą swoje
umiejętności gry na pianinie.
Obok działalności kulturalnej Samo
rządowy Ośrodek Kultury prowadzi
działalność gospodarczą, która polega
m.in. na odpłatnym wynajmowaniu
pomieszczeń na cele handlowe, doraź
ne potrzeby organizacji społecznych
oraz rodzinne imprezy okolicznościo
we.

Edyta KusMokrzycka
Dyrektor Samorządowego Ośrodka

Kultury w Cmolasie



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cmolasie w bieżącym roku konty
nuował projekt systemowy pt.:
„CZAS NAAKTYWNOŚĆW GMI
NIE CMOLAS” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory
tet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo
wszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europej
skiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa.
Celem projektu było zrealizowanie 10
kontraktów socjalnych do końca roku
2010 r. w ramach których 10 osób za
grożonych wykluczeniem społecz
nym z gminy podniosło kwalifikacje
w ramach instrumentów aktywnej in
tegracji.
W ramach zawartych kontraktów so
cjalnych w roku 2010  10 kobiet zo
stało skierowane na kurs „Planowanie
budżetu domowego – zarządzanie fi
nansami, wraz z elementami podstaw
obsługi komputera” i na kurs „Opie
kunka osób starszych” jak również 4
osoby dodatkowo na kurs prawa jaz
dy i egzamin kategorii B.
Grupą docelową projektu systemowe
go było 10 kobiet zamieszkałych w
gminie Cmolas, korzystających z po
mocy społecznej, które raz pierwszy

biorały udział w projekcie jednocze
śnie należały do jednej z grup: osoby
bezrobotne, osoby niepracujące i za
grożone wykluczeniem społecznym,
które sąw wieku aktywności zawodo
wej i korzystają ze świadczeń pomo
cy społecznej.
Wszyscy uczestnicy projektu zostali
objęci działaniami:
1.Aktywna integracja. W ramach za
dania wobec każdej z 10 uczestniczek
projektu z którymi został zawarty kon
trakt socjalny zostały zastosowane 3
podstawowe instrumenty aktywnej in
tegracji:
1.1.Instrument aktywizacji zawodo
wej:  Usługi wspierające aktywizację
zawodową  doradztwo zawodowe w
wymiarze 3 godz./osoba.
1.2.Instrumenty aktywizacji edukacyj
nej:  zajęcia w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji o charakte
rze zawodowym lub zdobywania no
wych kompetencji i umiejętności
zawodowych, umożliwiających akty
wizację zawodową  10 osób na kurs
„Opiekunka osób starszych” 86 go
dzin jak również 4 osoby dodatkowo
zostały skierowane na kurs prawa jaz
dy i egzamin kategorii B.
1.3.Instrumenty aktywizacji społecz
nej:
 organizacja i treningów kompetencji
i umiejętności społecznych  organiza

cja poradnictwa i wsparcia indywidu
alnego praz grupowego w zakresie
podniesienia kompetencji życiowych
i umiejętności społecznozawodo
wych – 28 godzin.
 10 osób zostało skierowane na kurs
„Planowanie budżetu domowego –
zarządzanie finansami, wraz z ele
mentami podstaw obsługi kompute
ra” – 100 godzin
Każdy uczestnik miał zrefundowany
dojazd, wyżywienie podczas spotkań
ogólnych, grupowych, otrzymał za
świadczenie z zakończonego danego
kursu, wsparcia.



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

Ogłoszenie
Wójt Gminy Cmolas ogłasza na dzień21 stycznia 2011 roku przetarg ustny nieograniczony na sprzedażniżej

wymienionych nieruchomości:
1. godz.8.00 nieruchomośćwToporowie numer 156 o pow.0,08 ha cena wywoławcza 2 500 zł wadium 150 złpostąpienie minimalne 30 zł
2. godz.8.15 nieruchomośćw Cmolasie numer 3562/15 o pow.0,0951 ha cena wywoławcza 1 700 zł wadium 100 złpostąpienie minimalne 20 zł
3. godz.8.30 nieruchomośćw Cmolasie numer 3562/47 o pow.0,0044 ha cena wywoławcza 760 zł wadium 50 złpostąpienie minimalne 10 zł
4. godz.8.45 nieruchomośćw Cmolasie numer 3562/60 o pow.0,0135 ha cena wywoławcza 1 400 zł wadium 100 złpostąpienie minimalne 20 zł
5. godz.9.00 nieruchomośćw Cmolasie numer 3562/61 o pow.0,0078 ha cena wywoławcza 1 000 zł wadium 50 złpostąpienie minimalne 10 zł
6. godz.9.15 nieruchomośćw Cmolasie numer 3562/62 o pow.0,0169 ha cena wywoławcza 1 650 zł wadium 100 złpostąpienie minimalne 20 zł
7. godz.9.30 nieruchomośćw Cmolasie numer 3639 o pow.0,0305 ha cena wywoławcza 2600 zł wadium 150 złpostąpienie minimalne 30 zł
8. godz.9.45 nieruchomośćw Cmolasie numer 3640 o pow.0,0163 ha cena wywoławcza 1 600 zł wadium 100 złpostąpienie minimalne 20 zł
9. godz.10.00 nieruchomośćw Jagodniku numer 295/2 o pow.0,10 ha cena wywoławcza 13 850 zł wadium 700 złpostąpienie minimalne 140 zł
10. godz.10.15 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1140 o pow.0,18 ha cena wywoławcza 4 600 zł wadium 250 zł postąpienie
minimalne 50 zł
11. godz.10.30 nieruchomośćw Porębach Dymarskich numer 960/5 o pow.0,1210 ha cena wywoławcza 24 700 zł wadium 1 500 złpostąpienie
minimalne 250 zł
12. godz.10.45 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/10 o pow.0,1776 ha cena wywoławcza 32 300 zł wadium 2 000 zł
postąpienie minimalne 330 zł
13. godz.11.00 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/11 o pow.0,1739 ha cena wywoławcza 28 900 zł wadium 1 500 zł
postąpienie minimalne 290 zł
14. godz.11.15 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/12 o pow.0,1699 ha cena wywoławcza 23 700 zł wadium 1 500 zł
postąpienie minimalne 240 zł
15. godz.11.30 nieruchomość w Porębach Dymarskich numer 1345/13 o pow.0,1740 ha cena wywoławcza 24 200 zł wadium 1 500 zł
postąpienie minimalne 250 zł
16. godz.11.45 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 863/8 o pow.0,1537 ha cena wywoławcza 28 100 zł wadium 1 500 zł
postąpienie minimalne 290 zł
17. godz.12.00 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 863/9 o pow.0,1408 ha cena wywoławcza 25 800 zł wadium 1 500 zł
postąpienie minimalne 260 zł
18. godz.12.15 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 863/10 o pow.0,1438 ha cena wywoławcza 26 300 zł wadium 1 500 zł
postąpienie minimalne 270 zł
19. godz.12.30 nieruchomość w Ostrowach Baranowskich numer 863/11 o pow.0,1469 ha cena wywoławcza 26 900 zł wadium 1 500 zł
postąpienie minimalne 270 zł
20. godz.12.45 nieruchomośćw Ostrowach Baranowskich numer 543 o pow.0,06 ha cena wywoławcza 4 620 zł wadium 300 zł postąpienie
minimalne 50 zł
Nieruchomość z pozycji 11 wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną, dla
pozostałych Gmina nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego wg Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego tereny położone sąw:
poz.26 w obszarze,potencjalnego rozwoju rolnictwa,
poz. 1,710 i 20 w obszarze istniejącej i proponowanej zabudowy,
poz. 1219 wg decyzji o warunkach zabudowy są terenami budowlanymi z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych
z dopuszczeniem usług.
Wadium w wyznaczonej wysokości należy wpłacićdo dnia 18 stycznia 2011 r
na rachunek Urzędu 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 w Banku Spółdzielczym OddziałCmolas, decyduje data wpływu na rachunek Urzędu
w BS Cmolas.
Ceny podane sąw wartościach netto i do uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony należny podatekVAT.

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości i warunków udziału w przetargu można uzyskaćw Urzędzie Gminy
pok. 5 tel. 17 283 77 02. w 33.





Trzęsówka
14 listopada w Zespole Szkół
w Trzęsówce odbyła się inau
guracja X Festiwalu Teatrów.
Przez trzy niedziele 17 XI, 28
XI, 5 XII na deskach sceny sa
li widowiskowosportowej
prezentowały się zespoły te
atralne szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu po
wiatu.
Festiwal zaszczycili swoją obecnością
liczni goście: Wójt Gminy Cmolas 
Pan Eugeniusz Galek; Przewodniczą
cy Rady Gminy  Pan Stanisław Su
kiennik; duchowni opiekunowie – ks.
prałat Tadeusz Kulig, ks. kanonik Sta
nisław Majda, proboszcz tutejszej pa
rafii; radni gminy Cmolas; dyrektorzy
szkół; dyrektor Gminnej Biblioteki Pu
blicznej w Cmolasie, dyrektor Samo
rządowego Ośrodka Kultury w
Cmolasie; sołtysi wsi, emerytowani na
uczyciele.
W jury festiwalu zasiedli:
Katarzyna Cesarz inspektor Powiato
wego Centrum Kultury w Kolbuszo
wej
Justyna Niepokój  etnograf Muzeum
Regionalnego w Kolbuszowej
 Artur Pruś student Krakowskiej
Szkoły Filmowej, twórca filmów fabu
larnych i dokumentalnych.
Gospodarz uroczystości, Dyrektor ZS
w Trzęsówce  Pan Krzysztof Wrona,
rozpoczął Festiwal słowami: “Teatr
jest oknem duszy – duszy aktora, du
szy narodu, ducha czasów, w których
żyjemy.” Serdecznie powitał zgroma
dzonych gości: małych aktorów, opie
kunów, reżyserów, rodziców.
Nawiązał też w swoim przemówieniu

do spektaklu Drzewo Wiesława My
śliwskiego w reżyserii Stefana Szmid
ta, który odbył się we wrześniu br. w
Trzęsówce, na skraju parku podwor
skiego. W ten sposób historia zatoczy
ła koło: począwszy od działalności
teatralnej Zygmunta Nowakowskiego
(pisarza związanego z naszą wsią w
okresie międzywojennym), który urzą
dzał w tym miejscu przy dworze tzw.
„święta pieśni” dla okolicznych szkół,
poprzez edukację kulturalną pana Sta
nisława Wąsowicza, pani Czesławy
Zygmunt, ks. prałata – patrona tych
zmagań teatralnych,dozałożeniaFesti
walu Teatrów, którego współtwórcą,
oprócz Pana Krzysztofa Wrony, był
Pan Janusz Tokarz. W tym roku, w
tym samym miejscu, obok zabytkowe
go kościoła pod wezwaniem św. An
ny, w magicznej scenerii wiekowych
drzew odbyła się wspaniała sztuka w
wykonaniu znanych aktorów filmo

wych i teatralnych. Pomysłodawcą te
go przedsięwzięcia był Wójt, Pan
Eugeniusz Galek. W ten sposób do
szło do poznania i „odkrycia” oddalo
nego od świata autostrad, pięknego
zakątka Polski.
Publiczność licznie gromadziła się
podczas teatralnych spotkańw ramach
Festiwalu w Trzęsówce, sala „pękała
w szwach”, a brawa, jakie otrzymy
wali młodzi aktorzy świadczyły o
tym, że prezentacje podobały się wi
dzom. Śmiało można powiedzieć, że z
roku na rok poziom festiwalu jest co
raz wyższy.
Jury tegorocznego festiwalu z pewno
ścią będzie miało sporo pracy. Wszyt
skim występującym życzymy
powodzenia, niech wygrają najlepsi!
Gala Fetiwalu połączona z wręcze
niem nagród odbędzie się 9 stycznia
2011 r. w Zespołe Szkółw Trzęsówce.



JAGODNIK
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„JAGÓDKA” ZAJEŁO II MIEJSCE W
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„JESTEM WZOROWYM PRZED
SZKOLAKIEM”
Na około 900 prac konkursowych
Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” za
jęło II miejsce .

Z początkiem rozpoczęcia roku
przedszkolnego, wydawnictwo Egmont
Polska zainaugurowało Akademię Malu
cha Magazynu „Kubuś Puchatek"  ogól
nopolską akcję skierowaną do
przedszkoli, której celem było ułatwienie
dzieciom startu w przedszkolu poprzez
zabawę z ich ulubionymi bohaterami
oraz przekazanie podstawowych zasad
dobrego zachowania sięw przedszkolu.
Nasze Przedszkole czyli Niepubliczne
Przedszkole „Jagódka” z Jagodnika przy
stąpiło do tej akcji, zostaliśmy zakwalifi
kowani do programu z początkiem
października. Magazyn "Kubuś Pucha
tek" przekazał nauczycielom i przedszko
lu bezpłatne materiały edukacyjne takie
jak; scenariusze zajęć, książeczki, koloro
wankę a także wybrane numery Magazy
nu „Kubuś Puchatek" wraz z prezentami.
Przy ich wykorzystaniu mogliśmy popro
wadzić zajęcia, które pomogły wszyst
kim maluchom zaprzyjaźnić się z
nowym otoczeniem.

W ramach Programu został także prze
prowadzony konkurs pt „Jestem wzoro
wym przedszkolakiem". Przedmiotem
Konkursu było wykonanie przez repre
zentacjęprzedszkolaplakatuprzedstawia
jącego treść „Jestem wzorowym
przedszkolakiem”.
Wychowawca przedszkola Niepubliczne
go „Jagódka” Pani mgr Ewelina Mo
krzycka
wraz z grupą reprezentującą przedszkole
czyli OliwiąHaracz, AlicjąDarasz, Alek
sandrą Czajkowską, Joanną Wdowiak
oraz Szymonem Mokrzyckim przygoto
wali pracę przedstawiającą zachowanie
wzorowego przedszkolaka. Plakat nosił

tytuł „Na świeżym powietrzu
zgodnie się bawimy, a po wspól
nej zabawie do przedszkola na
pięknie przygotowany posiłek się
udajemy” Praca mogła być wyko
nana dowolną techniką plastyczną
i w dowolnym formacie, lecz mu
siała wykorzystywaćw kreacji bo
haterów Stumilowego Lasu,
przedstawianych w materiałach
Programu oraz przedstawiać zasa
dydobregozachowaniaobowiązu

jące dzieci w przedszkolu. Dlatego też
zdecydowaliśmy się na wykonanie pracy
techniką kolażu, czyli polegającą na for
mowaniu kompozycji z różnych mate
riałów i tworzyw. W pracy tej
wykorzystano takie materiały jak: korę
drzew, liście, masę solną, styropian, bi
bułę i wiele innych.
I udało się.
Z około 900 prac przysłanych na kon
kurs nasze przedszkole zajęło II miejsce
i wygrało wspaniałą nagrodę, bibliotecz
kę (regalik) wraz z 50 sztukami książek
dla przedszkola oraz upominkami dla
dzieci.
Cieszymy się, że nasze przedszkole mo
gło przystąpić do tak wspaniałego pro
gramu, który nie tylko ułatwił dzieciom
start w przedszkolu, ale także dostarczył
niesamowitych wrażeń
i zabawy.

mgr Ewelina Mokrzycka
Informujemy, że w Niepublicznym
Przedszkolu „Jagódka” w Jagodniku
jest jeszcze wolne miejsce.Zapraszamy
więc chętnych rodziców do zapisywania
swoich pociech.

Jagodnik
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ja
godnik
wygrywa projekt grantowy na wy
prawkę dla dzieci

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ja
godnik „Nasza Wieś” w Jagodniku
wraz z dyrekcjąNiepublicznej Szko

ły Podstawowej wygrało począt
kiem roku projekt grantowy II
edycji konkursu
„ Bank dziecięcych uśmiechów”
Fundacji Banku Zachodniego. Ko
rzystając z propozycji Placówki
Partnerskiej Banku Zachodniego
WBK S.A. z siedzibą w Kolbuszo
wej Stowarzyszenie wraz z dyrek

cją szkoły wzięło udział w
konkursie banku i wygrało dofinan
sowanie na pomoc dla dzieci z ro
dzin wielodzietnych i biednych na
wyprawki szkolne. Zanim przyje
chał do Jagodnika prawdziwy świę
ty Mikołaj siedemnaścioro dzieci
otrzymało paczki sfinansowane
przez fundację banku i stowarzy



szenie. Był bardzo miły przedmiko
łajkowy prezent dla dzieci i ich ro
dziców. Dzieci otrzymały dużo
przyborów szkolnych oraz obuwie
wymienne do szkoły. Prezent taki
wspomógł finansowo rodziny,
gdzie rodzice mają więcej niż jedno
dziecko do wyposażenia w wypraw
kę szkolną. A kredki, farby, papiery
kolorowe, bloki rysunkowe, itp. rze
czy idą w edukacji wczesnoszkol
nej jak ciepłe bułeczki. Obuwie też
jest przydatne, gdyż niszczy się
szybko a nóżki dzieci wyrastają z
nich jeszcze szybciej. Szkoła otrzy
mała od Dyrektora Partnerskiej Pla
cówki Banku Zachodniego WBK
S.A. w Kolbuszowej piękny Dy
plom Uznania Programu Grantowe
go Banku Dziecięcych Uśmiechów
oraz upominek. Uroczyste rozdanie
paczek odbyło się w miłej atmosfe
rze w obecności rodziców dzieci
przez przedstawiciela Stowarzysze
nia Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza
Wieś” panią wiceprezes Ewę Guź
da i Dyrektora Niepublicznej Szko
ły Podstawowej – panią Dorotę
Terlaga.
Wyprawka szkolna jest, dla rodzi
ców wielkim obciążeniem ich do
mowego budżetu. Zwłaszcza w
rodzinach wielodzietnych. Lub też
rodziny, które nie mogły otrzymać
pomocy z innych instytucji, gdyż
ich dochody przekraczają o parę zło
tych wymagany niski pułap. Nawet,
jeśli obydwoje rodzice pracują, wy
prawienie kilku dzieci do szkoły we
wrześniu jest naprawdę bardzo kosz
towne i czasami zakup nowych
ubrań czy wykupienie obiadów w
stołówce jest już wtedy odkładane
lub niemożliwe. A to też są prioryte
towe potrzeby ucznia w celu jego

prawidłowego rozwoju.
Wyprawienie jednego ucznia, a co
dopiero kilkoro dzieci, we wrześniu
do szkoły, jest bardzo dużym obcią
żeniem finansowym dla każdego.
Uważamy, że należy wspierać te ro
dziny, szukając pomocy dla nich z
innych źródeł pozarządowych. I to
jest priorytetem stowarzyszenia od
początku powstania jego działalno
ści. Pragniemy, aby dzieciom
uczęszczającym do tutejszej szkoły
niczego nie brakowało, aby uczyły
się i rozwijały w atmosferze radości
i miłości.
I TAK JAK NAPISALIŚMY W
PROJEKCIE KORZYŚCI EDUKA
CYJNE SA WIELKIE
Uczniowie: zadowoleni, że zaczyna
ją rok szkolny z nowymi pomocami
( nieużywane po starszym rodzeń
stwie), co podnosi ich prestiż wśród
rówieśników i nie czują się odrzuce
ni.
Rodzice: mniej obciążony budżet ro
dzinny, co obniża poziom stresu
związany i tak z wyprawą do szko
ły, zwłaszcza rodziców pięciolat
ków i pierwszoklasistów.
Niezestresowany rodzicuśmiech i
mniej szkolnego stresu dla dziecka.
Szkoła: podniesienie renomy szko
ły dbającej o byt socjalny swoich
wychowanków. Zadowoleni pra
cownicy szkoły.
MNIEJSZY STRES RODZICA
UŚMIECHNIĘTY UCZEŃ
ZADOWOLENI I UŚMIECHNIĘ
CI NAUCZYCIELEDO
BRE RELACJE
DOMSZKOŁAWYSO
KIE WYNIKI NAUCZANIA I WY
CHOWANIASAME
KORZYŚCI…………………………………………………………………

Stowarzyszenie RozwojuWsi Jagodnik świętym Mikołajem
Natomiast w okresie odwiedzin
prawdziwego Mikołaja w placów
kach: Niepublicznej Szkole Podsta
wowej i Niepublicznym
Przedszkolu „Jagódka” odbyło się
3 grudnia uroczyste przywitanie
prawdziwego Świętego Mikołaja.
Tu głównym sponsorem świętego
Mikołaja było Stowarzyszenie Roz
woju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”
w Jagodniku. Radości było, co nie
miara gdyż nasz Mikołaj przyjechał
wielkimi saniami z reniferami w
aurze gęsto padającego śniegu.
Kiedy wszedł do budynku, wszyscy
myśleli, że to wielki biały bałwa
nek nas odwiedził. W pięknie ude
korowanej sali czekały na niego
wszystkie grzeczne dzieci z przed
szkola i ze szkoły oraz dzieci
członków Stowarzyszenia wraz z
rodzicami i nauczycielami.
Dzieci szkolne i przedszkolne przy
witały zmarzniętego Mikołaja wier
szykami i piosenką, a w zamian
Mikołaj rozdał grzecznym dzie
ciom z Jagodnika wielkie, piękne
prezenty. Mikołaj nie zapomniał też
o pracownikach. Odwiedził nasze
placówki również, jak co roku dru
gi Święty Mikołaj w osobie panów
wójta i sekretarza gminy Cmolas.
Radości było, co niemiara. Dzięku
jemy Mikołajom za prezenty. Za
praszamy za rok.

Mgr Dorota Terlaga

UTRZYMYWANIE DRÓG W ZIMIE sezon 2010/2011 –telefonyStarostwo Powiatowe w Kolbuszowej:Kardyś Józef – Starosta PowiatuCebula Wojciech – Wicestarosta 17 2275 880wew. 217Skowron Marta – Sekretariat
Zarząd Dróg Powiatowych:Szczebiwilk Eugeniusz – Dyrektor 17 7445 740

wew.501 / kom. 605 425 067Basta Wojciech 17 7445 774 wew.502Mazur Wojciech 17 7445 783 wew.503
Gmina Cmolas:Urząd Gminy Cmolas 17 2272 873lub 17 2837702Zakład Usług Komunalnych 17 2837 714Adam Ryndak – Kierownik ZUK 661 916 103



CMOLASAch ! Co to był za bal !
Światowy Dzień Pluszowego Misia
niezwykle atrakcyjnie przebiegał w
tym roku w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Cmolasie .Wspaniały
bohater tego święta – „Miluś”,
który mieszka w Cmolaskiej
bibliotece zaprosił na swoje
urodziny najmłodszych
mieszkańców gminy Cmolas
maluszki z Przedszkola
Niepublicznego „Jagódki” z
Jagodnik wraz z opiekunami .Na
urodzinową uroczystość Milisia
przybyły też dzieci z klasy 2 a ze
Szkoły Podstawowej im. Jana
Czekanowskiego w Cmolasie z
panią Mariolą Wiśniewską. Dzieci
przygotowały piękną część
artystyczną w bajkowym stylu.
Najpierw wystąpiły „Czerwone
Gitary „zagrały i zatańczyły

wesołego rockenrola .Potem
zatańczyły bajkowe postacie:
Czerwony Kapturek z
Wilkiem , Królewna Śnieżka
, Księżniczka, Leśne Wróżki
, Czarodziejska Wróżka i
Sarenka . Po nich przybyły
leśne skrzaty w czerwonych
kubraczkach i razem
wszyscy pięknie tańczyli .To
był wspaniały „Jesienny
bal”. Wszyscy byli weseli i
zadowoleni. Miluś dostał
urodzinową laurkę od
przedszkolaków i piękny
urodzinowy kwiat bajkowy od
drugoklasistów .Także dzieci ze
szkoły podstawowej wraz ze swoją
panią przygotowały miłą
niespodziankę dla wszystkich
gości. Rozdawały każdemu
misiowe przytulanki. . Na bal
przybył zaproszony radny Pan
Ryszard Warzocha , który

przeczytał dzieciom bajeczkę pt.”
Jesień Jeżyka , I jeszcze jeden list
do Mikołaja „ . Wszyscy uczestnicy
zabawy zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek, który został
ufundowany przez Pana Wiesława
Kosiorowskiego. Były pamiątkowe
zdjęcia , z uśmiechem i radością
upłynął czas zabawy.
Przedszkolakom ten bal długo
pozostanie w pamięci.

M.Wiśniewska

Poręby DymarskieSpotkanie z wolontariuszką powiatu kolbuszowskiego Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich już po raz piąty uczestniczy w ogólnopolskimprogramie społecznym „Szkołabez przemocy”. W ramach działańprogramu w dniach 610 grudnia2010r. obchodzony był TydzieńWolontariatu. Z tej okazji w tutejszej szkole zorganizowano spotkanie uczniów i nauczycieli z p.Barbarą Burek .Pani Barbara Burek to laureatka konkursu „Wolontariusz powiatu kolbuszowskiego”.Zwyciężczyni pochodzi z Raniżowa. Znajomi mówią do niej „Luzara” lub „Bibi”. Jest studentkączwartego roku pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim.Spotkanie odbyło się 7grudnia br. Laureatka krótko zaprezentowała swoją sylwetkę, a potem w ciekawy i barwny sposóbopowiedziała dzieciakom o swojejdziałalności. A wszystko zaczęłosię wtedy, kiedy była jeszcze ma

łym dzieckiem.Wówczas pomagała pani Zosi sprzątać wOśrodku Zdrowia. Potem byładziałalność wsamorządzieklasowym iszkolnym, a odkilku lat prowadzi ożywionąpracę społecznąwśród grupmłodzieżowych, zarówno w swojej parafii,jak i w całej diecezji sandomierskiej. Aktywnie działa też wśródstudentów. Pani Basia jako wolontariuszka pomaga biednym i ubogim, organizuje dla nich różneimprezy, a obecnie jest liderem rejonu w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Praca wwolontariacie daje jej wiele radości i satysfakcji, dodaje odwagi iotwartości , uskrzydla , a jednocześnie dodaje sił w studiowaniu.Pani Basia bardzo ładnieśpiewa i gra na gitarze. Okazuje

się, że i tą umiejętnością potrafibezinteresownie dzielić się z innymi. Nas też nauczyła ciekawejpiosenki połączonej z zabawą.Bawiliśmy się wszyscy – bez wyjątku. Spotkanie przebiegało wmiłej i serdecznej atmosferze.Dzieci z zaciekawieniem słuchałypani Basi, były pełne podziwu dlajej pracy społecznej, o czymświadczyły również zadawane py
tania. Może w którymś obudził się
duch wolontariusza?



Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Cmolas we wrześniu bieżącego
roku przystąpiło do realizacji pro
jektu
pn.: „Ziemia Cmolaska – warszta
ty edukacyjne dla młodzieży”, sfi
nansowanego ze środków
Fundacji PZU, w ramach Progra
mu „Wzbogacanie oferty eduka
cyjnej na terenach wiejskich i
małych miastach”. Już przez trzy
miesięce trwają bezpłatne warsz
taty fotograficzne i zajęcia z hi
storii regionu.
Młodzi ludzie z Gminy Cmolas
poznają historią regionu, różne
techniki fotografowania, zdoby
wają umiejętność posługiwania
się aparatem fotograficznym, na
ukę kreowania obrazu, obróbkę
komputerową zdjęć, przygotowa
nie do druku, tworzenie galerii.
W ramach warsztatów młodzież
zwiedziła Izbę Pamięci w Trzę

sówce oraz Muzeum Kultury Lu
dowej w Kolbuszowej. Nie
brakuje również wyjazdów do
gminnych miejscowo
ści oraz spotkań ze
znanymi historykami i
ludźmi, którzy w spo
sób atrakcyjny ukazują
dzieje naszej Gminy.
Projekt zakończony zo
stanie w styczniu
2011r. konkursem foto
graficznym
pn.: „Ziemia Cmolaska
w Obiektywie” i histo
rycznym „Najciekaw
sze miejsce w Gminie
Cmolas”. Na bazie ma
teriału fotograficznego
zebranego podczas wy
cieczek plenerowych,
przygotowana zostanie
wystawa pn.: „Ziemia
Cmolaska”, którą zo

baczyć będzie można
w styczniu 2011r. w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmola
sie. Z wybranych zdjęć
powstanie album, który otrzyma
ją uczestnicy projektu, a także
szkoły i organizacje zajmujące
się promocją Gminy Cmolas.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Cmolas, jako jedna z organizacji
zwycięskich w Konkursie Granto
wym Fundacji Dzieci Niczyje „Bez
pieczne Dzieciństwo”, z dniem 24
stycznia 2011r. przystępuje do reali
zacji projektu pn.: „Bezpieczni w In
ternecie – warsztaty edukacyjne dla
dzieci i rodziców”. Projekt zrealizo
wany zostanie do 25 lutego 2011r.,
w partnerstwie ze Szkołą Podstawo
wą w Cmolasie oraz Urzędem Gmi
ny Cmolas.
W ramach projektu prowadzone bę
dą warsztaty dla dzieci, nauczycieli
i rodziców, propagujące tematykę
Bezpieczeństwa Dzieci w Interne
cie. Z okazji Dnia Bezpiecznego In

ternetu – 8 lutego 2011r. w
budynku Szkoły Podstawowej w
Cmolasie zorganizowane zostaną
uroczyste obchody na rzecz bezpie
czeństwa najmłodszych internau
tów.
Zainteresowane Szkoły, działające
na terenie Gminy Cmolas zaprasza
my do udziału
w I Gminnym Konkursie pn.: „Bez
pieczeństwo w Sieci”. Konkurs
przeprowadzony zostanie w dwóch
kategoriach:
Klasy IIII  Konkurs Plastyczny
Klasy IVVI Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum – Konkurs Grafiki
Komputerowej
Rozstrzygnięcie konkursu i wręcze

nie nagród nastąpi na obchodach
Dnia Bezpiecznego Internetu. Pra
ce konkursowe będzie można oglą
dać od 9 do 24 lutego 2011r. w
Samorządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie.

Wiecej informacji pod numerem
tel.: (17) 74 44 415

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Cmolas

36105 Cmolas 269 A
email: owpcmol@ptc.pl





CmolasKoło GospodyńWiejskich w Cmolasie działa już blisko 50 lat. Razw miesiącu Panie z Koła spotykają się w Samorządowym OśrodkuKultury, gdzie wymieniają się swoimi doświadczeniami m. in. przyrobieniu szydełkowych ozdób choinkowych. Instruktorka ODR zKolbuszowej Pani Dorota Łeptuchw ramach tych spotkań, przeprowadziła dla członkiń Koła pokazdekoracji stołów świątecznych. Wb.r. Panie z KGW podjęły decyzję,

o uszyciu jednakowych strojówdla wszystkich Członkiń. W nowych strojach Panie będą prezentowały się na uroczystościachkościelnych, państwowych, a także imprezach kulturalnych o charakterze lokalnym i regionalnym.Materiał na te stroje sfinansowałP.Stefan Wrzask oraz P. Julian Serafin. KGW w Cmolasie jestwdzięczne sponsorom za ten gest iserdecznie dziękuje za wsparcie.W ostatnim okresie, Tygodnik Regionalny Korso, zorganizował ple

biscyt dla KGW. Na łamachtygodnika ukazały się zdjęciaczłonkiń Kół działających na terenie całego powiatu kolbuszowskiego. W plebiscycie znalazły sięrównież Panie z Cmolasu, któreliczą na wspracie mieszkańcównaszej gminy w głosowaniu. Wtygodniku Korso znajdują się kupony do głosowania, które wystarczy wypełnić i do końca b.r.dostarczyć do redakcji. Zespół maduże szanse na wygraną.






