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Projekt systemowyw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie ciąg dalszy ROK 2011Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie ponownie w bieżącym roku przystąpił do realizacjiprojektu systemowego pt.: „CZASNA AKTYWNOŚĆ W GMINIECMOLAS” w ramach ProgramuOperacyjnegoKapitałLudzki,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwóji upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Projekt jest współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznegooraz budżetu państwa.Celem projektu jest zrealizowanie11 kontraktów socjalnych do końca roku 2011 r. w ramach których11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy podnie

sie kwalifikacje w ramachinstrumentów aktywnej integracji.Grupą docelową projektu systemowego jest 9 kobiet i 2 mężczyzn,którzy zamieszkująw gminie Cmolas i korzystają z pomocy społecznej, osoby należące do jednejz grup: osoby bezrobotne, osobyniepracujące i zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodoweji korzystają ze świadczeń pomocyspołecznej.Wszyscy uczestnicy projektu będąobjęci działaniami:1. Aktywna integracja. W ramachzadania z wszystkimi osobami zostanie zawarty kontrakt socjalnyi zostaną zastosowane 3 podstawowe instrumenty aktywnej integracji:1.1. Instrument aktywizacji zawodowej:  Usługi wspierające aktywizację zawodową  doradztwozawodowe.1.2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:  Skierowanie na zajęciaw ramach podnoszenia kluczo

wych kompetencji o charakterzezawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętnościzawodowych, umożliwiającychaktywizację zawodową – kursy,szkolenia1.3. Instrumenty aktywizacji społecznej: organizacja i treningów kompetencji i umiejętności społecznych organizacja poradnictwa i wsparcia indywidualnego praz grupowego w zakresie podniesieniakompetencji życiowych i umiejętności społecznozawodowychKażdy uczestnik będzie miał zrefundowany dojazd, wyżywieniepodczas spotkań ogólnych, grupowych i otrzyma zaświadczenie lubcertyfikat z zakończonego danegokursu, wsparcia.Nabór do projektu: 20110228 do20110311Zainteresowanych prosimy o kontakt. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Cmolasie



CMOLASUczyliśmy bezpieczeństwa w sieciOd połowy ub. m. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas prowadziło bezpłatne warsztaty,propagujące bezpieczeństwow Internecie dla 72 dzieci, 20nauczycieli i 30 rodziców. Toefekt projektu „Bezpieczeństwow Internecie  warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców”,który współfinansowany był ześrodków The Velux Foundationsw ramach programu mikrograntów „Bezpieczne dzieciństwo”Fundacji Dzieci Niczyje.Projekt Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas realizowałowspólnie z Urzędem Gminyi Szkołą Podstawową w Cmolasie. Warsztaty odbywały sięw Szkole Podstawowej w Cmolasie. Dzieci, rodzice i nauczyciele mogli dowiedzieć się jakrozważnie dobierać znajomychw sieci, chronić swoje dane oso

bowe, bezpiecznie dokonywaćtransakcji online, bronić sięprzed wirusem, spamem, oszustwem czy cyberprzemocą.Na zakończenie projektu zorganizowano w Szkole Podstawowej w Cmolasie (8 lutego)

Dzień Bezpiecznego Internetu.Uczniowie wraz z opiekunemprzygotowali przedstawienie artystyczne, w którym w sposóbciekawy i zabawny zaprezentowali problem bezpieczeństwaw sieci.W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół, przedstawicieleKomendy Powiatowej Policjiw Kolbuszowej – asp. sztab. Ma

riusz Żelazo i pani Elżbieta Blicharz, pani ElżbietaMikołajczyk dyrektor PoradniPsychologiczno–Pedagogicznejw Kolbuszowej oraz władzegminy Cmolas na czele z panemwójtem Eugeniuszem Galkiem.

Ogłoszono także wyniki pierwszej edycji Gminnego Konkursu„Bezpieczeństwo w sieci”. Juryoceniło 50 prac.Pierwsze miejsce w konkursieplastycznym w kategorii szkółpodstawowych zdobył KacperLubach, uczeń SP w Hadykówce za rozmowę na czacie czerwonego kapturka z wilkiemi tytuł pracy „Uważaj siostro,bracie z kim piszesz naczacie”. Kolejne miejsca zajęły KrzysztofMagda i Oliwia Starzec(oboje SP Cmolas).W konkursie grafikikomputerowej szkółpodstawowych zwyciężyła Gabriela Magda(SP Cmolas). Następnemiejsca zdobyły: Jolanta Olesiak (SP Trzęsówka), Paweł Wilki Bartłomiej Partyka(obaj SP Cmolas).Wśród gimnazjalistównajlepszym okazał sięArkadiusz Jadach, drugibył Dawid Filuba (obajz gimnazjum w Cmolasie).Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody. Do 20marca 2011r. wystawę prackonkursowych można oglądaćw Samorządowym OśrodkuKultury w Cmolasie.H. RozmusKosiorowska



TRZĘSÓWKAX Gala Festiwalu Teatróww Zespole Szkółw Trzęsówce.„Teatr, to miejsce gdzie marzenia,chociaż na chwilę, można przekućw rzeczywistość” – tymi słowami,9 stycznia 2011 r., Pan KrzysztofWrona  Dyrektor ZS w Trzęsówcepowitał publiczność. Galę swojąobecnością zaszczycili goście zaproszeni: duchowni przedstawiciele parafii p.w. św. Annyw Trzęsówce  ks. prałat TadeuszKulig oraz ks. proboszcz StanisławMajda, przedstawiciele Powiatukolbuszowskiego: WicestarostaWojciech Cebula, Radny StanisławSukienik, Radny Krzysztof Sochacki oraz przedstawiciele GminyCmolas: Wójt Eugeniusz Galek,Przewodniczący Rady StanisławSukiennik, Sekretarz Marian Posłuszny oraz Radni: Ryszard Warzocha, Grzegorz Fryc, RyszardGaweł, Henryk Maciąg, JanuszUrban,WaldemarZieliński.Przybyli także przedstawiciele jednostekorganizacyjnych: Dyrektor SzkołyPodstawowej w Hadykówce  Justyna Augustyn, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cmolasie  JózefBabiarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich– Elżbieta Dziedzic, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich – Halina Mokrzycka,Dyrektor Szkoły Podstawowej wOstrowach Baranowskich – Małgorzata Styga, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cmolasie – JacekTyczka oraz Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie– Edyta KusMokrzycka.Wójt Gminy Eugeniusz Galek podkreślił, że wysiłek, jaki jest wkładany w pielęgnowanie tradycjiteatralnej w Trzęsówce jest godnyszacunku. Dyrektor ZS w Trzęsówce przyjął liczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów orazniesłabnącego entuzjazmu w realizacji kolejnych edycji Festiwalu. sala widowiskowosportowa ZespołuSzkół w Trzęsówce tego wieczoru

była wypełniona po brzegi.Po odczytaniu protokołu Jury,w składzie, którego byli: KatarzynaCesarz, Justyna Niepokój oraz Artur Pruś, wręczono nagrody i wyróżnienia w poszczególnychkategoriach:Kategoria AKTOR:Grand Prix: Katarzyna Stec z ZSw Woli Raniżowskiej (za rolę Cześnika)I miejsce: Klaudia Zielińska z SPw Cmolasie (za rolę KozuchyKłamczuchy)II miejsce: Marcelina Gancarz z ZSw Trzęsówce (za rolęNarratora)Wyróżnienia klas IIII: MonikaDziedzic z SP w Porębach Dymarskich, Michał Augustyn z ZSw Trzęsówce, Tomasz Urban z SPw Jagodniku, Kacper Lubach z SPw Hadykówce, Jadwiga Maciągz SP w Hadykówce, Dawid Pachucki z SP w Ostrowach Baranowskich.Wyróżnienia klas IVVI: Anna Lubera z SP w Ostrowach Tuszowskich, Sylwia Maziarz z SPw Ostrowach Tuszowskich, KacperMazur z SP w Cmolasie, PawełSzalony z ZS w Trzęsówce.Wyróżnienia klas gimnazjalnych:Karolina Piechota z PG w Cmolasie.Kategoria SCENOGRAFIA:kl. IIII;„Recepta na zdrowie”  SPw Jagodniku, „W świecie barw” 

ZS w Trzęsówcekl. IVVI: „List do mamy”  ZSw Trzęsówce, „Olbrzym samolub” SP w Cmolasie, „Szanujmy sponsorów”  ZS w TrzęsówceKategoria KOSTIUMY:kl. IIII: „Prawdziwy Przyjaciel” SP w Hadykówcekl. IVVI: „Olbrzym samolub”  SPw Cmolasiegimnazjum: „Mocium Panie”  ZSw Woli RzniżowskiejKategoria REŻYSERIA:kl. IIII: „Prawdziwy przyjaciel” SP w Hadykówcekl. IVVI: „Olbrzym samolub”  SPw CmolasieKategoria MUZYKA:kl. IIII: „Prawdziwy przyjaciel” SP w Hadykówcekl. IVVI:„Olbrzym samolub” SPw CmolasieKategoria PRZEDSTAWIENIA:kl. IIII:I miejsce: „Kozucha kłamczucha” SP w CmolasieI miejsce: „Prawdziwy przyjaciel” SP w HadykówceIII miejsce: Recepta na zdrowie” SP w JagodnikuWyróżnienia klas IIII: „KochanyMikołaju prosimy nie przyjeżdżajdo nas w tym roku”  SP w Ostrowach Baranowskich, „Jaś i Małgosia”  SP w Porębach Dymarskich,„W świecie barw”  ZS w Trzęsówce.



PORĘBY DYMARSKIE21 stycznia 2011 roku odbyła się III Podkarpacka GalaWolontariatu zorganizowana przez Fundację PomocyDzieciom i Młodzieży „BARKA” oraz Uniwersytet Rzeszowski. Uroczystośćodbyła sięw budynku Instytutu Muzyki UR.
Wśród trzech nagrodzonych szkół
z województwa podkarpackiego
znalazła się Szkoła Podstawowa
w Porębach Dymarskich.
Pani dyrektor Halina Mokrzycka
odebrała z rąk prezesa Fundacji Po
mocy Dzieciom i Młodzieży „Bar
ka” Adama Ptasińskiego statuetkę
i dyplom „Szkoły Aktywnej Spo
łecznie 2010”.
Szkoła Podstawowa w Porębach
Dymarskich była m.in. organizato
rem zajęć dzieci z wolontariuszami
podczas ferii, jak i w ciągu roku

szkolnego. W każdej z nagrodzo
nych placówek odbył się piknik na
ukowy, gdzie młodzież mogła

poszerzyć swoją wiedzę z nauk
ścisłych.

Na zdjęciu od lewej: Pani Danuta Bator – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błażowej, Pan MarcinNowak – dyrektor Zespołu Szkół w Pustyni, Pani Halina Mokrzycka – dyrektor SzkołyPodstawowej w Porębach Dymarskich, Agata Kleczyńska, studentka czwartego roku FizjoterapiiUniwersytetu Rzeszowskiego, Paweł Rząsa, student Politechniki Rzeszowskiej

kl. IVVI:I miejsce:„Olbrzym samolub”  SPw CmolasieI miejsce: „Szanujmy sponsorów” ZS w TrzęsówceIII miejsce: „Mały Książę”  SPw Ostrowach TuszowskichWyróżnienie: „List do mamy”  ZSw Trzęsówcegimnazjum:I miejsce: „Dzień na Olimpie”  PGw Cmolasie

II miejsce: „Wesele Tetydy” GGw RaniżowieIII miejsce: „Mocium Panie” ZSw Woli RzniżowskiejWyróżnienie: „Bog jest jak Bóg”ZS w TrzęsówcePodszas Festiwalu nie zabrakłowspomnień, które były podsumowaniem dotychczasowych Edycji.Tego dnia na uwagę zasługiwałatakże oprawa artystyczna Gali.Przed zgromadzoną publicznością

wystąpili: Beata Wrona wrazz Krzysztofem Leskim, AnnaChmielowiec, Maciej Gacek, Zespół Tańca Towarzyskiego z SOKw Cmolasie oraz Trio skrzypcowe.Orgromną niespodzianką dlauczestników Festiwalu był pokazsztucznych ogni, który w pełnipodsumował dziesiątą rocznicęspotkań teatralnych.



CMOLASZespół Ludowy CmolasianieZespół Ludowy Cmolasianie prezentuje swój repertuar na wielu scenach, nie tylko powiatu ale sięgateż po laury w konkursach pozanim. Ostatni okres dla Zespołu byłbardzo „pracowity”. Już na początku stycznia wystąpił na PrzeglądzieWidowisk Kolędniczych(06.01.2011r.) w Miejskim DomuKultury w Kolbuszowej, gdzie zdobył wyróżnienie. Dalej „szlifując”swój warsztat aktorski przygotowywali się do kolejnego występu, tymrazem w Gminnym Domu Kulturyw Głogowie Małopolskim. To właśnie tam na XXI WojewódzkimPrzeglądzie Teatrów Jasełkowych(23.01.2011 r.) mogli po raz kolejny zaprezentować efekt wielu prób,godzin spędzonych na przygotowaniu przedstawienia. Jak wieść niesie: publiczności głogowskiejwłaśnie ZespółLudowy “Cmolasia

nie” podobał się najbardziej. Wzbudził podziw i sympatię także Jury,które przyznało Zespołowi nagrodę. By jednak nie osiąść na laurachZespół nadal spotyka się i regularnie wzbogaca swój repertuar. Dzięki bogatemu dorobkowi swoimiwystępami uświetnia szereg impreznie tylko gminnych. Przykładem

może być prezentacja Cmolasianw Trześni na “Dniu Seniora”(3.02.2011r.). Zapewne takich zaproszeń pojawi się w tym rokusporo.Życzymy kolejnych sukcesów Zespołowi Ludowemu Cmolasianie,oraz by nadal jak do tej pory działał z zapałem i entuzjazmem.

CMOLAS
Wybory sołtysów w Gminie
Cmolas
W dniu 13 lutego 2011 roku
mieszkańcy mieli możliwość
wyboru sołtysów w swoich
sołectwach w wyborach
bezpośrednich oraz na zebraniach
wiejskich. W wyborach
bezpośrednich wybierano sołtysów
w sołectwach Hadykówka, Ostrowy
Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie
i Poręby Dymarskie. W Cmolasie,
Trzęsówce i Jagodniku wyborów
nie było, ponieważ stosownie do
obowiązujących przepisów prawa,
jeśli do dnia 14 stycznia zgłosił się
tylko jeden kandydat,
a w przedłużonym terminie nie
zgłosił się nikt inny, Komisja
Regulaminowo  Mandatowa Rady
Gminy w Cmolasie podjęła
uchwałę, że sołtysem zostaje
zgłoszony kandydat. W tych
sołectwach gospodarzami zostali
dotychczasowi sołtysi czyli:
w sołectwie Jagodnik – Pani
Krystyna Warzocha, w sołectwie
Trzęsówka  Pan Ryszard

Sukiennik, a w sołectwie Cmolas
Pan Krzysztof Sochacki.
W wyborach bezpośrednich
w sołectwie Ostrowy Tuszowskie
startowało dwóch kandydatów Pan
Ryszard Boroń i Pan Jarosław
Rzeszutek. W tym sołectwie
oddano 170 głosów ważnych,
a sołtysem został dotychczasowy
sołtys Pan Jarosław Rzeszutek
zdobywając 118 głosów.
W sołectwie Hadykówka również
startowało dwóch kandydatów: Pan
Tadeusz Jagodziński i Pan Zygmunt
Majewski. Oddano 162 głosy
ważne. Sołtysem został
dotychczasowy sołtys Pan Tadeusz
Jagodziński zdobywając 85 głosów.
W sołectwie Ostrowy Baranowskie
mieszkańcy mogli głosować na
trzech kandydatów: Panią
Stanisławę Rożniał, Pana
Władysława Halata i Pana Jerzego
Magdę. Mieszkańcy oddali 225
głosów ważnych, z czego 115
uzyskał Pan Jerzy Magda i tym
samym został nowym sołtysem
sołectwa Ostrowy Baranowskie.
W sołectwie Poręby Dymarskie do

wyborów stanęło dwóch
kandydatów: Pan Sylwester Halat
i Pan Andrzej Wilk. Wyborcy
oddali 151 ważnych głosów.
Sołtysem został Pan Andrzej Wilk
zdobywając 126 głosów.
W trzech sołectwach naszej gminy,
tj: w Dąbrówce, Toporowie
i Kłodzinach wyborów dokonano
na zebraniach wiejskich zgodnie ze
statutem tych sołectw. Podczas
wyborów sołtysa na zebraniu
wiejskim w sołectwie Dąbrówka,
które odbyło się w Urzędzie Gminy
w Cmolasie, wybierano spośród
dwóch kandydatów: Panią Barbarą
Kapustą i Panem Jerzym Magdą.
Oddano 69 ważnych głosów, z
których 41 otrzymał Jerzy Magda i
tym samym został wybrany na
sołtysa. W Toporowie mieszkańcy
wybrali sołtysa Pana Zbigniewa
Łącza, który otrzymał 21 głosów
spośród 22 głosujących. W
sołectwie Kłodziny wybory odbyły
się w dniu 20 lutego 2011r.
sołtysem został dotychczasowy
sołtys Adam Juda, który otrzymał
18 głosów spośród 18 głosujących.



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

CMOLASDo najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych należy śpiewanie kolęd.Nawiązując do tradycji kolędowania 6.01.2011 r. spotkaliśmy się na „Wieczorzekolęd”, zorganizowanymprzez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie orazKoło Gospodyń Wiejskichw Cmolasie.Bez względu na jakikolwiek podziałczy zróżnicowanie naszego narodujedno było zawsze i jest nadal wspólne dla wszystkich Polaków  kolędowanie. Kolęda to zwykle pieśń pełnaradości,wesela i szczęścia. Jejnajwyższym wdziękiem, jej istotą zawsze była poufałość, z jaką mówi sięo narodzeniu Pana Jezusa i o JegoMatce. Polskie kolędy sąnie tylko modlitwą czy pieśnią, są opowiadaniami.Nigdzie chyba na świecie pieśńna Boże Narodzenie nie jest tak ogólnieprzyjętą, tak ukochaną pieśnią jakw Polsce. Na uroczysty „Wieczór kolęd” przybyli liczni goście zaproszeni:Poseł na Sejm Rzeczpospolitej  PanZbigniew Chmielowiec, Wójt GminyCmolas  Pan Eugeniusz Galek, Proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie  ks. prałatKazimierz Szkaradek, Sekretarz Gminy Cmolas  Pan Marian Posłuszny,Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek iOrganizacjiRolniczychPanMarian Bochenek oraz Janina Kuźniar –Członkini Krajowej Rady Gospodyń,

Radny Powiatu Kolbuszowskiego –Pan Krzysztof Sochacki, Radni Gminy Cmolas: Pan Wiesław Kosiorowski, Pan Zbigniew Lubera, PaniKrystyna Łakomy, Pani Lidia Pietras,Pani Ewa Tyczka, Pan Janusz Urban,Pan Ryszard Warzocha, Pan MarianZieliński, Dyrektor Gminnej BibliotekiPublicznejwCmolasie PaniDanuta Zuba.Część artystyczną wypełniły Kolędywykonane przez uczniów OgniskaMuzycznego Fermata prowadzonegoprzez Pana Tomasza Maruta, a działającego przy SOK w Cmolasie. Na scenie wystąpili i zagrali kolejno: KacperSzkodziński „Ach ubogi w żłobie”i „Gdy śliczna Panna”, Natalia Jadach„Wśród nocnej ciszy”, Bartosz Szkodziński „Anioł pasterzom mówił”,„GdysięChrystusrodzi”,PatrycjaStarzec „Mizerna cicha”, Oliwia Starzec

„Mędrcy świata”, Klaudia Starzec„Lulajże Jezuniu”. Po dziecięcychwystępach Zespół Ludowy „Cmolasianie” zaprezentował barwne widowisko obrzędowe p.t.„Jasełka”i wyśpiewał wiele znanych i mniejznanych kolęd. Podczas uroczystegokolędowania Panie z KGW w Cmolasie częstowały uczestników własnymi wyrobami kulinarnymi. Niezabrakło tradycyjnej kapusty z grochem, pierogów, pieczonego chlebai pysznych, świątecznych ciasteczek.Podczas uroczystego spotkania wszyscy uczestnicy przyłączyli się do akcjiFundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, która zbiera pieniądze na pomoci ochronę zdrowia dwuletniego Krzysia, walczącego z nowotworem. Zebrano 906,65 zł. i przekazanorodzinie potrzebującego.



CMOLAS
Podczas zimowego wypoczyn
ku Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie przygoto
wał tygodniową ofertę zajęć
„Ferie z SOKiem” dla dzieci
i młodzieży z gminy Cmolas.
Każdy uczestnik mógł aktywnie spędzać
swój wolny czas na atrakcyjnych grach,
zabawach, a także zajęciach plastycz
nych i ruchowych. Codziennie od godz.
10:00 do godz. 13:00 Samorządowy
Ośrodek Kultury był wypełniony gwa
rem, muzyką i śmiechem. Powstawały
karnawałowe maski, baloniki z autopor
tretem, rzeźbyzmasysolnej, a takżepor
trety czworonożnych pupili. Grano
w gry planszowe, tenisa stołowego i gry
ruchowe. Uczestnicy ferii wybrali nawet
swojego DJ a, który koordynował zaba
wy przy muzyce. Dzieci i młodzież
szkolna chętnie angażowali się w zaję
ciach, każdego dnia SOK odwiedzało
ok. 50 uczestników. Dużą atrakcją była
prezentacja wozu
bojowego Ochot
niczej Straży Po
żarnej w Cmolasie,
którego funkcje
zainteresowały za
równo chłopców
jak i dziewczynki.
Podczas tego spo
tkania dzieci z cie
kawością pytały,
o różne sytuacje,
z jakimi spotykają
się strażacy pod
czas swojej pracy.
Kilku chłopców
już teraz zdeklaro
wało, że w przyszłości poświęcą się pra
cy w OSP. Dbając o to, by ferie
przebiegały spokojnie i bezpiecznie zor
ganizowano spotkanie z przedstawiciela
mi Powiatowej Komendy Policji
w Kolbuszowej. Podczas prelekcji jaką
przygotowano,uczestnicyzajęćżywoin
teresowali się poruszanymi zagadnienia
mi. Niemniejsze zainteresowanie
wzbudzał zaprezentowany przez poli
cjantów sprzęt, który wędrował z rąk do
rąk. Radiowóz, którym przyjechali funk
cjonariusze, był niewątpliwie atrakcją te
go dnia. Każdy miał okazję posiedzieć
w jego wnętrzu i zobaczyć świat „zza

krat”. Inną atrakcją był udział
w nagraniu, które odbyło się
w studio Twojego Radia Cmolas.
Wyposażenie tego pomieszczenia
oraz sprzęt służący nadawaniu
i nagrywaniu był sporą sensacją.
Pytani uczestnicy ferii, co podoba

ło im się najbardziej pod
czas „Ferii z SOKiem”
chórem odpowiadali: wy
jazd do kina Helios w Rze
szowie na film w 3D
pt.„Megamocni”. Na za
kończenie wszyscy otrzy
mali pamiątkowe dyplomy,
które będą przypominać
o radosnych chwilach spę
dzonych w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmola
sie.





Ziemia Cmolaska w dziejachi obiektywie
W sobotę 29 stycznia 2011r.
w siedzibie Stowarzyszenia Roz
woju Gminy Cmolas odbyło się
podsumowanie projektu „Ziemia
Cmolaska – warsztaty edukacyj
ne dla młodzieży” finansowane
go przez Fundację PZU. Wszyscy
uczestnicy bezpłatnych warszta
tów otrzymali album „Ziemia
Cmolaska”, a zwycięzcy konkur
sów bardzo atrakcyjne nagrody.
Warsztaty z historii regionu od
bywały się w stowarzyszeniu co
sobotę i trwały dwie godziny lek
cyjne. Ponad 20osobowa grupa
uczniów gimnazjów i szkół po
nadgimnazjalnych mogła zapo
znać się z dziejami gminy, jej
poszczególnych miejscowości
i przysiółków.
Uczestnicy zajęć zwiedzali rów
nież najciekawsze miejsca
w gminie i powiecie. Byli m.in.
w kolbuszowskim skansenie
i Izbie Pamięci w Trzęsówce.
Podsumowaniem zajęć był kon
kurs z bardzo atrakcyjnymi na
grodami, w którym młodzi

regionaliści opisywali najciekaw
sze – ich zdaniem – miejsce na te
renie gminy. Pierwsze miejsce
zdobyła Dominika Serafin z Cmo
lasu, która przedstawiła ścieżkę
edukacyjnoprzyrodniczą „Dy
marka”. Kolejne miejsca zajęły:
Kinga Hodór z Cmolasu i Patry
cja Maciąg z Porąb Dymarskich.
Warsztaty fotograficzne prowa
dzone były na sali komputerowej,

mieszczącej się również w sie
dzibie stowarzyszenia. Kursanci
uczyli się dokumentowania i pre
zentowania zdobytych informacji
o regionie. Efektem tego jest po
kaz multimedialny oraz wystawa
fotograficzna, którą można było
oglądać w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie.
Podsumowaniem warsztatów był
również konkurs fotograficzny,
w którym zwyciężyła Barbara
Gradowska. Kolejne miejsca za
jęły Kinga Hodór i Patrycja Ma
ciąg. H. RozmusKosiorowska



OSTROWY BARANOWSKIE
Ferie mogą być wesołe, nawet
bez śniegu! Przekonały się o
tym dzieci i młodzież z Ostrów
Baranowskich.W pierwszym tygodniu feriizimowych w Szkole Podstawowej w
Ostrowach Baranowskich już po raz
siódmy organizowane były zajęcia
„FERIE NA WESOŁO W NASZEJ
SZKOLE” pod czujnym okiem
dyżurujących nauczycieli. Szkołę
codziennie przed południem odwiedzali
uczniowie i dzieci w różnym wieku.
Przychodziły dzieciaki z naszej szkoły,
oraz byli uczniowie, którzy teraz
uczęszczają do cmolaskiej podstawówki
i gimnazjum, a niekiedy ci, którzy
przyjechali na ferie do Ostrów
Baranowskich. Najbardziej cieszy fakt,
że do szkoły w celu spędzania wolnego
czasu oraz uczestnictwa w zabawach

integracyjnych przychodziły mamy ze
swoimi kilkuletnimi pociechami.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w
zajęciach, ponieważ w szkole się nie

nudzili. Tutaj mogli spotkać
swoich kolegów i koleżanki,
razem spędzać wolny od nauki
czas w sposób czynny. Oprócz
zabaw integracyjnych, grali w
tenisa stołowego, w piłkarzyki,
uczestniczyli w zajęciach
plastycznych, ruchowych przy
muzyce i z wykorzystaniem
pomocy będących w posiadaniu
szkoły. Największą jednak frajdą
dla dzieciaków w młodszym
wieku szkolnym było miejsce

zabaw dla dzieci, które zostało
stworzone w szkole jesienią w ramach
programu rządowego „Radosna
Szkoła”przy wsparciu organu
prowadzącego  Gminy Cmolas.
Radosna zabawa, w radosnej szkole –
zadowolone buzie dzieciaków świadczą
o tym, że wspólne chwile spędzone
razem z rówieśnikami wzmacniają więzi
społeczne w maleńkiej wsi.
Odpoczywały nie tylko dzieci i
młodzież, ale również mamy spędziły
miło czas, a SZKOŁA … TĘTNI
ŻYCIEM.Małgorzata Styga – Dyrektor SzkołyPodstawowej w OstrowachBaranowskich

CMOLAS.
" Dziadkowie to skarb, bo
posiadają czas,
dojrzałą miłość i mądrość
życiową."
W tym roku szkolnym dzieci z od
działów przedszkolnych przy Szko
le Podstawowej w Cmolasie
zaprosiły swoje babcie i dziadków
na spotkanie opłatkowe, podczas
którego wystawiły „Jasełka”. Dzie
ci zaprezentowały się w pięknie
przygotowanych strojach i swobod
nie, nie okazując tremy, wcieliły się
w powierzone role.
Po występie ks. Wiesław Kwiatkow
ski odczytał fragment Pisma Święte
go oraz skierował ciepłe i serdeczne
słowa do wszystkich zgromadzo
nych. Życzenia popłynęły również

z ust Wójta Gminy Cmolas Pana Eu
geniusz Galka i Dyrektora Szkoły
Pana Jacka Tyczki. W ramach po
dziękowań za zaproszenie Pan Wójt
przekazał słodycze dla wszystkich
dzieci, po czym
staropolskim
obyczajem
uczestnicy uro
czystości poła
mali się
opłatkiem skła
dając sobie ży
czenia.
Spotkanie to zo
stało uwieńczo
ne wspólnym
poczęstunkiem,
który był okazją
do rozmów

i wspomnień. Na uznanie zasługuje
dobra współpraca z rodzicami, któ
rzy w tym dniu nie szczędzili czasu
i siły na przygotowanie uroczyste
go posiłku. Bożena Gaweł



Ogłoszenie
Urząd Gminy w Cmolasieinformuje wszystkichzainteresowanych, że posiada dowynajęcia na organizowanie weseli przyjęć okolicznościowych wolnelokale w Domach StrażakaHadykówka, Jagodnik, PorębyDymarskie, Trzęsówka oraz wWiejskim Centrum Kultury wostrowach Baranowskich.Szczegółowe informacje wprzedmiotowym zakresieudzielane sąw tut. Urzędzie pok.5tel. 172837702 w.33.Serdecznie zapraszamy doskorzystania z oferowanych lokali.

Podkarpacka Izba Rolniczainformuje:3 kwietnia 2011 rokuodbędą sięwybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby RolniczejZasady wyborów:
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego, podatku
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady
gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rady Powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia
w wyborach.
W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do
rady powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy)
wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach
powiatu, wybiera się tylko – jednego członka rady.
W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona Rada Powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą
rolnicy, którzy w wyborach do tego organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada
Powiatowa izby wybiera, ze swojego składu, przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie
Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć
następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę
zawierającą co najmniej 50 podpisów członków izby popierających kandydata. Druki te można otrzymać
w każdym urzędzie gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.pir.xo.pl.
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2011 r. w siedzibie Okręgowej
Komisji Wyborczejw godzinach pracy urzędu gminy.
Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przez wyborami. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty
i wnieśćw tej sprawie zażalenie do sporządzającego spis urzędu gminy.



CMOLAS
„Pierwsze koty za płoty”
1 lutego 2011r. uczniowie klas
czwartych i VI b Szkoły Podstawo
wej w Cmolasie pod opieką nauczy
cieli: p. M.Bryk, p. H.Guściora, p.
N.Biały byli na lodowisku w Dębi
cy i zdobywali pierwsze szlify
w szusowaniu na lodzie.
Niektórzy koledzy mieli nie lada
problem z samym założeniem ły
żew, bo… nie znali rozmiaru swoje
go buta. Na szczęście, nasi
opiekunowie pomagali nam w tej
trudnej sztuce. Trzymanie się na
łyżwach na lodzie było poważnym
wyzwaniem dla początkujących łyż
wiarzy. Byli też mistrzowie rolek,
dla których jazda na łyżwach okaza
ła się łatwizną. Jednak, chociaż wie
lu z nas zaliczyło pierwszy i kolejny
upadek, nasz apetyt na łyżwiarskie
zmagania wciąż rósł. Czas szybko
leciał, nawet nie zauważyliśmy, kie
dy trzeba było schodzić z lodowi
ska.
Drugim punktem w programie wy

cieczki było zwiedzanie Zamku
w Przecławiu, który obecnie przeży
wa swój renesans. Kiedyś należał
do rodziny Rejów, Ligęzów, a obec
nie jest własnością potomków Tysz
kiewiczów, którzy przeprowadzają
w nim kolejną renowację, by nadal
mógł służyć rodzinie i społeczeń

stwu.
Po obejrzeniu zamkowych komnat
zadowoleni i uśmiechnięci wrócili
śmy do domu.

Barbara Stec
Laura Janus

Szkoła Podstawowa w Cmolasie

CMOLAS
Kochanym Babciom i Dziad
kom.
Dzień 14.02.2011r. był wyjątko
wym dniem w Szkole Podstawowej
im. prof. Jana Czekanowskiego
w Cmolasie. Tego niezwykłego
dnia gościliśmy najukochańszych lu
dzi pod słońcem – Babcie i Dziad
ków. To dla Nich wnukowie
popisywali się swoimi zdolnościa
mi krasomówczymi i tanecznymi.
Na wstępie uroczystości Pan Dyrek
tor Szkoły Jacek Tyczka powitał
licznie zgromadzonych gości i zło
żył im serdeczne życzenia. Następ
nie wystąpili uczniowie klasy 1
i zaprezentowali specjalny program
artystyczny.
Piękne wiersze, przeplatane wpada
jącymi w ucho piosenkami oraz tań
cami sprawiły, że w oku niejednej
Babci i niejednego Dziadka pojawi
ła się łza wzruszenia. Na koniec czę
ści artystycznej dzieci wręczyły

Babciom i Dziadkom własnoręcz
nie wykonane laurki, złożyły gorą
ce życzenia i mono uściskały.
Dumne Babcie i szczęśliwi dziadko
wie gromkimi brawami dziękowali
wnukom za występ i życzenia.
Po części oficjalnej niecodzienni go
ście zostali zaproszeni na herbatę
i słodki poczęstunek. Wspólne spo
tkanie było okazją do rozmów
i wspo
mnień.
Dzięki
ogromnemu
zaangażo
waniu ro
dziców w tę
uroczystość,
Dziadkowie
spędzili
w szkole
naprawdę
„słodkie
chwile”.
Szczęśliwe

i rozpromienione twarze Babć
i Dziadków pokazały, jak ważne są
takie spotkania i chwile spędzone
wspólnie z wnukami.
To był wyjątkowy i niezapomniany
dzień, pełen uśmiechu, radości
i dumy.

Pierwszoklasiści
z wychowawczynią




