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CMOLAS
„Przy Wielkanocnym Stole”
Są takie święta raz do roku,co budzą życie, budzą czas.Wszystko rozkwita w słońca blaskui wielka miłość rośnie w nas.Miłość do ludzi, do przyrody,w zielone każdy z wiosną gra.Już zima poszła spać za morza,a w naszych sercach radośćtrwa.
W piecu rosną sękacze,baby wielkanocne,i mazurek lśni lukrem,Spójrzcie tam – pierwszy liść!Według starej receptybabcia barszcz ugotuje.Przyjdzie cała rodzina,mamy święta już dziś.
17 kwietnia 2011 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury wCmolasie miała miejsce impreza„Przy Wielkanocnym Stole”,która rokrocznie gromadzi licznych mieszkańców gminy i okolic na przedświątecznym„śniadaniu”. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się aukcją chary

tatywną dla Krzysia z Cmolasu.Wszyscy wystawcy podarowalina ten cel wykonane przez siebie arcydzieła. Były zatem pisanki, baranki, zajączki,kurczątka, stroiki jak równieżobrazy olejne i rzeźby. W sumieudało się dzięki hojności licytujących uzyskać 1697 złotych.Cały dochód z aukcji zostanieprzekazany rodzicom Krzysia.Zaproszenie do Wielkanocnegostołu przyjęli: Poseł na Sejm RPZbigniew Chmielowiec, Wójt

Gminy Cmolas  Eugeniusz Galek, Radny Powiatu Kolbuszowskiego  RyszardSukiennik, Radni Gminy Cmolas  Lidia Pietras, Ryszard Warzocha, Marian Zieliński iDyrektor Gminnej BibliotekiPublicznej w Cmolasie  Danuta Zuba.Po zakończonej aukcji wszyscyudali się na wielkanocny poczęstunek: tradycyjny biały żurek zkiełbasą i jajkiem. Koła Gospodyń Wiejskich z Cmolasu, Mechowca i OstrówBaranowskich częstowały przysmakami, które kojarzone są zezbliżającymi się świętami. Kusiły więc mazurki, baby wielkanocne,nadziewane jajka zchrzanem, kiełbasa,chleb ze smalcem. Stołysuto zastawione i pięknie udekorowane przyciągały zapachami ismakami. Oprócz ucztydla ciała nie mogło zabraknąć czegoś dla „ducha”. Piękne wyrobyrękodzielnicze, którerównież można było zakupić, wykonane przeztwórców indywidualnych budziły zachwyt.



Płaskorzeźby Krzysztofa Magdyi rzeźby Wiesława Kosiorowskiego zgromadziły przy ich stoiskach wiele osóboczarowanych talentem twórców. Również Barbara i MarianSochaccy, którzy zaprezentowali kapliczki i niezwykle kunsztownie wykonane żaglowce,przyciągali uwagę oglądających. Na ich stoliku znalazły sięrównież zioła mające zastosowanie w medycynie ludowej.Gdziekolwiek by nie spojrzeć,każde stoisko przyciągało

wzrok np. obrazy ze skóry,które pośród innych świątecznych przedmiotów wystawiłDom Pomocy Społecznej zCmolasu. Malarstwo olejne,baranki, pisanki, koszyczki, anawet ozdobne naczynia wszystko to i wiele innychrzeczy zobaczyć można byłona stoisku Gimnazjum Publicznego im. Ks. W. Borowiusza z Cmolasu. Uczniowiecały dochód ze sprzedaży

przekażą również dla Krzysia. Obokwystawiła swojeprace KazimieraZagroba  malarka amatorka,której obrazyolejne już z daleka przyciągaływzrok. Były tonie jedyne pracena płótnie, jakiemożna było podziwiać w tym

dniu. GrupaArtPassion,działającaprzy Samorządowym Ośrodku Kultury wCmolasie wystawiała również swoje

olejne arcydzieła pośród innychrównie pięknych przedmiotów zdobionych butelek, pojemników, ręcznie wykonanych ceramicznych naczyń i licznychozdób wielkanocnych. Wszystkim uczestnikom spotkania towarzyszył świąteczny nastrój.



Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas Cmolas 212a,
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www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl

CMOLASZjazd Oddziału GminnegoZwiązku Ochotniczychstraży Pożarnych RP wCmolasie odbył się w dniu10 kwietnia 2011 roku wSamorządowym OśrodkuKultury w Cmolasie.Podczas Zjazdu oprócz przedstawionych sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, KomisjiRewizyjnej oraz Komisji Mandatowej miał miejsce wybór Przewodniczącego i Prezydium, atakże komisji zjazdowych. Zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału i dokonano wyboruKomisji Rewizyjnej Oddziałuoraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. W zjeździeuczestniczyło 21 delegatów orazprzedstawiciel PSP st. bryg. JanZiobro Komendant PowiatowyPaństwowej Straży Pożarnej wKolbuszowej. Przybyli takżeprzedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracyw osobach:Eugeniusz Galek Wójt Gminy

Cmolas,Stanisław Sukiennik  Przewodniczący Rady Gminy Cmolas,Tadeusz Serafin WiceprezesZOP ZOSP RP W Kolbuszowej,Ryszard Sukiennik  Radny Powiatu Kolbuszowskiego,Ryszard Warzocha  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cmolasoraz Przewodniczący KomisjiRozwoju Gospodarczego, Budżetu i RolnictwaRyszard Gaweł PrzewodniczącyKomisji Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych i OchronyZdrowia.
Członkowie Zarządu OddziałuGminnego ZOSP RPPrezes Karol ZiętekWiceprezesZygmuntLewandowskiWiceprezes Edward MicekKomendant Gminny RyszardWalczykSekretarz Adam BorońSkarbnik Janusz LuberaCzłonek Prezydium ZbigniewFlisCzłonkowie: Edward Wadach,

Jan Marut, Henryk Mazur, Roman Chmielowiec
Członkowie Komisji RewizyjnejOddziału Gminnego ZOSP RP:Przewodniczący Zygmunt MajewskiCzłonkowie Jerzy Bańka,Krzysztof MagdaDelegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:Wójt Gminy Cmolas  EugeniuszGalekPrezes ZOG ZOSP  Karol ZiętekKomendant gminny RyszardWalczyk
Przedstawiciel Zarządu OddziałuGminnego ZOSP RP do ZarząduOddziału Powiatowego ZOSPRP:Wójt Gminy Cmolas EugeniuszGalekPrezes ZOG ZOSP Karol ZiętekPodczas odbywającego się Zjazdu podjęto dyskusję nad włączeniem jednostki OchotniczejStraży Pożarnej w Cmolasie doKrajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.



TRZĘSÓWKA„Dzień Seniora” Sto latBabciu i Dziadku!3 marca 2011r. uczniowie Zespołu Szkół w Trzęsówce, jak co roku przygotowali programartystyczny dla swoich Babć iDziadków, których zaprosili doswojej szkoły na „Dzień Seniora”.Ze sceny posypała się garść życzeń zaczynając od najmłodszych uczniów zerówki, którzymimo tremy deklamowali wierszyki i śpiewali piosenki, postarszych uczniów, którzy rozbawiali publiczność do łez. Program, który zostałzaprezentowany zawierał bowiem nie tylko występy wokalne i recytacje, ale także

humorystyczneprzedstawienia.Babcie i Dziakowiebyli bardzo dumnize swoich wnuków,czemu dawali wyraz rzęsistymi oklaskami, jakiminagradzali każdywystęp. Seniorzykosztowali smakołyków jakie przygotowała tego dniadla nich stołówkaszkolna. Nie zabrakło oczywiście lampki szampana i wspólnie odśpiewano „Sto lat”.Dyrektor ZS Krzysztof Wrona iSekretarz Gminy Cmolas Marian Posłuszny złożyli zebranymnajserdeczniejsze życzenia. Naspotkanie przybyli również Prze

wodniczący Rady Gminy  Stanisław Sukiennik oraz RadnyPowiatu Kolbuszowskiego, Sołtys Trzęsówki  Ryszard Sukiennik. Dla seniorów na sceniesali widowiskowo sportowejwystąpił także Zespół Ludowy„Cmolasianie”, czym sprawiłwidzom ogromną radość.
CMOLAS7 marca b.r. w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasie,Członkinie Koła GospodyńWiejskich z Cmolasuświętowały Dzień Kobiet. Naspotkanie przybyli także Gościezaproszeni: Poseł na Sejm RP –Zbigniew Chmielowiec,Starosta Kolbuszowski – JózefKardyś, Wójt Gminy Cmolas –Eugeniusz Galek, RadniPowiatu Kolbuszowskiego –Krzysztof Sochacki i StefanWrzask, Radni Gminy Cmolas –Lidia Pietras i Wiesław

Kosiorowski,Prezes GS wCmolasie – JózefaMokrzycka,Dyrektor SOK –Edyta KusMokrzycka,Dyrektor GminnejBibliotekiPublicznej – DanutaZuba, KierownikUrzędu Pocztowegow Cmolasie – Krystyna Kusak.Przy wspaniałym występieZespołu LudowegoCmolasianie, smacznympoczęstunku przygotowanym

przez Panie z KGW, miłoupłynęło poniedziałkowepopołudnie. Wszystkie obecnena sali panie zostałyobdarowane kwiatami.

TRZĘSÓWKA8 marca 2011 r.  Dzień Kobiet.W tym dniu płeć piękna z Trzęsówki została zaproszona na uroczystości z okazji jej święta.Wsali w domu Strażaka w Trzęsówce, już w drzwiach, każdąkobietę witała delegacja panów,którzy składali życzenia, wręczali kwiaty i częstowali lampkąszampana. Zaproszenie przyjęło duże grono pań, które licznieprzybyły do remizy. Sala została wypełniona do ostatniegomiejsca. Trzeba przyznać, że

mężczyźni stanęli na wysokościzadania. Sołtys wsi Ryszard Sukiennik witając mieszkanki Trzęsówki posłużył się słowamipoetów, opisując zalety i urodękobiet, po czym złożył serdeczne życzenia. Zaproszeni na tęuroczystość goście: Poseł naSejm RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, atakże Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek również złożyli życzenia paniom z okazji ichświęta. Na spotkanie przybyli

także Radni Gminy Cmolas:Stanisław Sukiennik  Przewodniczący Rady, Ryszard Warzocha, Grzegorz Fryc, WaldemarZieliński i Wiesław Kosiorowski. Panie miło spędziły wieczór, a gospodarze już dziśmogą się martwić, o organizację kolejnego dnia kobiet, bojak słusznie zauważył Pan PosełZbigniew Chmielowiec: „ Wprzyszłym roku w remizie braknie miejsc i sołtys będzie musiał wynająć większy lokal natę okazję”.



CMOLASGaleria SOK'ora znowu ożyła wdniach od 1 do 15 kwietnia wSamorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie. Przez ten czasmożna było podziwiać wystawęfotograficzną, zorganizowanąp.n. „Nasze Fascynacje”. Różnorodna tematyka prezentowanychfotografii pozwalała podziwiaćniezwykłe ujęcia architektury,przyrody czy martwej natury.Pojawił się także reportaż. Fotografie były pokłosiem wędrówek i plenerów, które stały sięnatchnieniem autorów. Wczwartkowy wieczór tj. 7 kwietnia, odbyło się spotkanie z autorami fotografii: TomaszemKoczurem, Janem Mazurkiewiczem, Dariuszem Pawliną, Elżbietą BabuląTabisz, DariuszemTabisz oraz Józefem Wołowcem. W miłej i ciepłej atmosfe

rze tego spotkania można byłopoznać i porozmawiać z fotografikami, którzy chętnie dzielilisię swoimi doświadczeniami.Można było także obejrzeć prezentację multimedialną pt.„Ziemia cmolaska” przygotowaną

przez uczestników warsztatówfotograficznych, prowadzonychprzez Stowarzyszenie RozwojuGminy Cmolas.

CMOLAS WIERZWICE gm.LeżajskZespół Ludowy "Cmolasianie"zaprezentował widowisko obrzędowe pt. "Chrzest" 9.04.2011 r.podczas XXIII WojewódzkiegoKonkursu "Ludowe Obrzędy iZwyczaje" organizowanegoprzez WDK Rzeszów w Wierzawicach gm. Leżajsk. Widowiskozawiera charakterystyczne dlanaszego regionu, tradycyjne obrzędy i zwyczaje związane z urodzeniem dziecka. Zespółotrzymał wyróżnienie Igo stopnia. Podczas imprezy, która miała na celu popularyzacjęautentycznych obrzędów i zwyczajów oraz dokumentację widowisk wystapiło 14 zespołów zcałego województwa, któreprzedstawiały m.in.: prace na roli, kiszenie kapusty, swaty, wese

le oraz chrzciny. Zespół“Cmolasianie” zbiera materiałyi pielęgnuje tradycje naszego regionu od lat prezentując swójdorobek na różnego rodzaju imprezach kulturalnych. W kwiet

niowym konkursie na szczebluwojewódzkim otrzymał licznepochwały. Gratulujemy i życzymy by tego typu sukcesówbyło jak najwiecej.

WSZYSTKIM, KTÓRZY UDZIELILI NAM POPARCIA I ODDALI NA NAS GŁOS

W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

ANNA GUL
LEONARD FRYC



Wybory uzupełniającedo Rady Gminy w CmolasieW dniu 5 czerwca 2011r. wCmolasie odbędą się wyboryuzupełniające do Rady Gminy.Wakat w Radzie pojawił się zchwilą wygaśnięcia mandatu Pani Ewy Tyczki – radnej z Komitetu Wyborczego Wyborców„Ojczyzna – Wspólnota Samorządowa”. Powodem wygaśnięciamandatu było to,że Pani Ewa Tyczka jest członkiemZarządu i Pełnomocnikiem banku,który wygrał przetarg na obsługę finansów GminyCmolas a ponadtooddział tego banku w Cmolasie masiedzibę w budynku mienia komunalnego gminy ato narusza zakazz art. 24f ustawy osamorządziegminnym. Przepisten stanowi, żeradny nie możeprowadzić działalności gospodarczej, zarządzaćtaką działalnościąani być pełnomocnikiem takiej działalności zwykorzystaniemmienia gminy. Wświetle utrwalonego już orzecznictwa NaczelnegoSądu Administracyjnego obsługabankowa jednostki samorządu terytorialnego (GminyCmolas) przezwybrany w procedurze zamówieniapublicznego bankwypełnia dyspo

zycje art. 24f ustawy o samorządzie gminnym związaną zprowadzeniem (zarządzaniem)działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Pani Ewa Tyczka w świetlezapisów w Krajowym RejestrzeSądowym dotyczącym BankuSpółdzielczego w Kolbuszowejzarówno zarządza tym bankiemi jest pełnomocnikiem tej insty

tucji. W związku z tym Wojewoda Podkarpacki wydał wdniu 30 marca 2011 roku zarządzenie Nr 66/2011 w sprawieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy wCmolasie. Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy tychżewyborów.



CMOLAS  GŁOGÓW MŁPTrzy zespoły taneczne działające w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasiezaprezentowały się podczas VWojewódzkiego PrzegląduDziecięcych Form Tanecznych "Pierwsze kroki" w Głogowie Młp. 9 kwietnia 2011r., w II kategorii wiekowej, wjakiej wystąpiły zespoły zaprezentowało sie 39 zespołów tanecznych z całegowojewództwa. Zespół tańca towarzyskiego "Dance Passion"zaprezentował Walc angielski.Mimo tremy młodzi tancerzena scenie pokazali efekty swojej, wielogodzinnej, ciężkiejpracy. Widzowie byli zachwyceni I nie szczędzili braw.„Zdyscyplinowanie i trening,to podstawa sukcesu” twierdzi choreograf zespołu PawełLaskowski, dumny ze swoichpodopiecznych. Równie gromkimi brawami nagrodzone zostały grupy tańca

współczesnego. Publicznościpodobały się nie tylko sameprezentacje grup, ale równieżstroje i makijaż, który był dopełnieniem choreografii. Zespół taneczny “Motyw I”wystąpił z prezentacją taneczną p.t. "Pewnego razu we

śnie", a Zespół “Motyw II” zatańczył w układzie p.t. "Dysonans uczuć". Choreografemzespołów jest Magdalena Depa.Celem Przeglądu była popularyzacja tańca wśród dzieci imłodzieży, konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych gruptanecznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej

dzieci i młodzieży poprzezbezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką.Skład grupy, w którym zaprezentował się zespół “DancePassion” to: Radosław Maciąg, Wojciech Maciąg, Magdalena Piekarczyk, Klaudia

Urban , Natalia Urban , Kacper Wilk, Kamil Wiśniewski,Karolina Zielińska. Pozostaliczłonkowie tej grupy to: Michał Piekarczyk, Róża Salwik, Zuzanna Salwik, PawełWilk, Karolina Serafin,Klaudia Krzemińska.“Motyw I” zaprezentował sięw składzie: Emilia Bajor, Izabela Kosiorowska, GabrielaMicek , Kacper Maziarz, Oliwia Nowicka, Agnieszka Piekarska, Damian Piekarski,Dawid Rasiewicz, Robert Rasiewicz, Karolina Rzeszutek, Kinga Śpiewak, NataliaŚpiewak. Do zespołu należątakże: Wiktoria Fryc, Dominika Maziarz, Tomasz Maziarz,“Motyw II” zaprezentował sięw kompletnym składzie, którytworzą: Bernadetta Bajor, Katarzyna Chmielowiec, Barbara Gradowska, PaulaKabacińska, Aneta Kapusta,Edyta Kosiorowska, PatrycjaMatejek, Elżbieta Matejek,Magdalena Micek, MagdalenaMisiak, Klaudia Miśkowicz,Karolina Piechota, Luisa Rasiewicz, Karolina Rząsa, Aneta Rzeszutek, DominikaSerafin, Marcelina Serafin,Agnieszka Trojnacka, NataliaWiącek



Światowy DzieńWody22 marca 2011 Centrum Kulturalnew Przemyślu przy współpracy z Arboretum w Bolestraszycach zorganizowało Konferencję Naukową i IXEdycję Konkursu ph. „Woda uwięziona w różnych stanach skupienia,w organizmach, w związkach chemicznych”. W tej imprezie uczestniczyło 27 uczniów z klas IVVI zeSzkoły Podstawowej w Cmolasie wkategoriach: wiersz, piosenka, inscenizacja, praca plastyczna. Nasi mło
dzi artyści godnie zaprezentowali szkołę
na forum województwa i uzyskali nastę
pujące wyniki:
Wiersz:
I miejsce – Brygida Bujak
II miejsce – Agnieszka Maziarz
II miejsce – Marcelina Mokrzycka
Wyróżnienia:
Gabriela Maziarz, Katarzyna Sorbal, Ma
ciej Szczurek
Piosenka:
I miejsce – zespół w składzie: Nikodem
Bieleń, Seweryn Kosiorowski,Albert Lu
bera, Maciej Szczepanek za piosenkę
„Woda uwięziona” (tekst: Seweryn Ko
siorowski).
Oto nagrodzone prace literackie:
Pochwała wodyBrygida Bujak
Wodo, siło życiodajnaZwiązku najbardziej rozpowszechnionyw przyrodzie.
Jesteś do mycia, do picia sprzątaniai gotowania...
Jesteśw kropelkach rosy,

płatkach śniegu i w wielkiej chmurzeciebie piją kaktusy i róże.
Bez Ciebie nie ma życiaWodo w upalny dzień jesteś ochłodą.
Jesteśw kroplówce szpitalnej siłędającai w wielkiej powodzi życie odbierająca...
Woda uwięzionaSeweryn Kosiorowski
Przeźroczysty skarb naturyNasza czysta woda białaStrasznie być królową chciała.Jednak ludzie ją schwyciliI poddaną uczynili.Uwięzili wszędzie wokółW morzu, w górskim potokuI w miednicy, i w chłodnicy;I w grzejnikach, flakonikachKranach, rurach i słoikach.Studni rzeczce, zmywareczceWparowozieświszczy,dmucha.Przy kąpieli, myciu ucha.Czy to słońce, czy to plucha,Czy przy pracy , czy w podróży

Ona dobrze wszystkim służy.Używamy jej w nadmiarzeW wannie z hydromasażem.
Ona  woda wyzwolonaSzumi po stokach w potokach.Rozlewa się po równinachSzerokim korytem ze sprytemDrąży tunele, wąwozy, jaskinie.Spływa ostro w KanadziePotężny żywiołw wodospadzieSpada z góry siłą naturyI pokazuje swe pazury! Żyjmy z niąw harmonii!Każdy coś robi, za czymś goni.Nikt nie pomyśli przez chwilęCzym dla nas jest woda,Której mamy w sobie aż tyle.Pijąc gasimy pragnienieOna paruje w przestrzenie.Gdy gotujemy jąw garzeZłości puszcza bulki w parze.Brak jej chłodu, gdy jest upalnieCiepła z czajnika jak śnieg spadnie.Bez niej nie istniałby światCzłowiek, zwierzę, nawet kwiat !Gdyby ryby głos miały, by powiedziały,Że ona, niczym dobra matkaSerce oddać gotowa do ostatka.Nie potrafi pamiętać długo złego,Czyści, filtruje,, by dać nam siebieI radość życia codziennego ! O nią dbajmy zawsze i wszędzieOna przyjazną nam będzie!Oprac.: Halina Guściora



Poręby DymarskieKONKURS GAZETEK ROZSTRZYGNIĘTY!V Gminny Konkurs GazetekSzkolnych już za nami. W poniedziałek 21 marca br. o godz.12.00 w Szkole Podstawowej wPorębach Dymarskich odbyłosię uroczyste rozdanie nagród .Na konkurs nadesłano trzy gazetki szkolne. Swoimi umiejętnościami dziennikarskimipochwalili się uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich,Cmolasie i Ostrowach Tuszowskich.Komisja, w składzie: p. BarbaraŻarkowska z tygodnika „KorsoKolbuszowskie” oraz p. Stanisława Magda z SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasie naposiedzeniu w dniu 16 marca br.wyłoniła zwycięzców. Dokonu

jąc oceny jurybrało poduwagę zawartość merytorycznąpublikacji ,poprawnośćjęzykową,atrakcyjnośćdla czytelnika, zainteresowaniewłasnym środowiskiem,pomysłowośći oryginalność gazetki oraz estetykę wykonania.Najlepszym czasopismem okazał się „OCEAN”, który redagują uczniowie SzkołyPodstawowej w Cmolasie. Drugie miejsce zdobyła gazetka„JABŁUSZKO” ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich, a trzecie „SZKÓŁKA I

SPÓŁKA” ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich.Zwycięskim zespołom redakcyjnym wręczono dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.Nie zapomniano też o opiekunach, dzięki którym pisemkapowstają i są nieodłącznym elementem życia szkolnego.

Poręby DymarskieSpotkanie z kolegą JanaPawła II panem Eugeniuszem Mrozem1 kwietnia 2011r. w kościele wPorębach Dymarskich na zaproszenie księdza proboszcza Grzegorza Siciaka, odbyło sięniecodzienne spotkanie parafianz panem Eugeniuszem Mrozemprzyjacielem i kolegą z lat szkolnych naszego papieża Jana Pawła II.Można było posłuchać opowieści o wspólnie spędzonych latach z Karolem Wojtyłą wszkole, o przyjaźni i spotkaniach w czasach, kiedy już byłw Watykanie.Pan Eugeniusz Mróz to niezwykle sympatyczny i ciepły człowiek, ale przede wszystkim

skromny i obdarzony niezwykłąpamięcią. Swoje opowieści popierał zdjęciami, które można
było zobaczyć na przygotowanej wystawie.

KOLEJNE ZAJĘCIA ZWOLONTARIUSZAMIDnia 14 kwietnia br.uczniowie Szkoły Podstawowejw Porębach Dymarskichspotkali się z wolontariuszami z

Fundacji „Barka”. Dzieciaki zklas OIV wykonywały ozdobywielkanocne, zaś uczniowieklas VVI poznawali tajnikisztuki orgiami i składalikoszyczki z papieru.

Zajęcia prowadzone przezprzesympatycznych studentówcieszyły się dużymzainteresowaniem. Zadowoleniuczniowie z niecierpliwościączekają na kolejne spotkanie.



CMOLASW marcowe popołudnie(20.03.2011 r.) w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie zgromadzona publicznośćmiała okazję podziwiać młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie, którzy nadeskach sceny SOKu zaprezentowali przedstawienia: ”Kozuchę kłamczuchę”, „Olbrzyma –samoluba”, a także program artystyczny ”Bezpieczeństwo w sieci”. Nie zabrakło równieżindywidualnych występów wokalnych, które urozmaiciły niedzielny program. Grupyteatralne zostały przygotowaneprzez nauczycieli, pedagogówSP w Cmolasie Panie: EdytęUrban, Halinę Guściora, LucynęKwaśnik i Janinę Regułę, a oprawę muzyczną zapewnił Pan Marek Wilk. Podczas imprezyDyrektor Szkoły Podstawowejw Cmolasie – Pan Jacek Tyczka,wręczył statuetki Paniom: Aga

cie Drapała i Monice Czerw,dziękując za przygotowanie scenografii oraz wspaniałych kostiumów dla aktorów. Podczasprezentacji teatralnych nie zabrakło humoru, ani wzruszeń. Przygotowany program bardzopodobał się publiczności, a aktorzy otrzymali gorące brawa. Organizatorami „Niedzielnego

Popołudnia z Teatrem” byłaSzkoła Podstawowa im. prof.Jana Czekanowskiego w Cmolasie oraz Samorządowy OśrodekKultury w Cmolasie. Podczasimprezy zbierano wolne datkina pomoc i ochronę zdrowiadwuletniego Krzysia.

VII Otwarty TurniejSzachowyW niedzielę, 13 marca 2011r. w Samorządowym Ośrodku Kultury wCmolasie rozegrano VII OtwartyTurniej Szachowy. Organizatoremturnieju był SOK Cmolas przywsparciu znanych animatorów szachów p. Jacka Mroczek z Kolbuszowej, p. Roberta Stefańskiego zSędziszowa Młp. oraz p.WojciechaZagroby z Cmolasu.Celem turnieju było wyłonienie najlepszych szachistów oraz popularyzacja intelektualnej gry szachowej,integracja pokoleń i środowisk. Turniej rozegrano w kategorii seniorówi juniorów systemem szwajcarskimna dystansie 7 rund, tempem gry 15minut na partię dla zawodnika. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonałapani dyrektor Edyta KusMokrzycka dziękując wszystkim miłośnikom i sympatykom królewskiej gryza tak liczne przybycie, równocześnie życząc wszystkim szachistomuzyskania dobrych wyników i roze

grania interesujących partii. Pobardzo ciekawejrywalizacjiprzebiegającejw sportowej atmosferze w kategorii seniorówzwyciężył RafałMytych z TG„Sokół” Ropczyce (ubiegłorocznyzwycięzca w kategorii juniorów) zdorobkiem 6,5 pkt. z 7 gier przedszachistami z gminy Cmolas  Damianem Smołą 6,0 pkt. i AdamemLychacz 5,0 pkt. Łącznie w kategorii seniorów wystartowało 31 szachistów z powiatów kolbuszowskiego,mieleckiego i ropczycko  sędziszowskiego, turniej sędziował JacekMroczek z Kolbuszowej.Turniej w kategorii juniorów wygrałPawełWilk (zawodnik koła szachowego przy SOK Cmolas prowadzonego przez trenera RobertaStefańskiego) przed Wiktorią My

tych z TG „Sokół” Ropczyce i Adrianem Smoła z OstrówTuszowskich.Łącznie sklasyfikowano 16 młodych szachistów z trzech powiatów.Arbitrem byłWojciech Zagroba pomysłodawca i współorganizator turnieju w Cmolasie. Zamykającturniej Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek wręczył puchary i nagrody najlepszym szachistom, jakrównież złożył podziękowanie zasportowy przebieg rywalizacji, jednocześnie zapraszając na przyszłoroczny turniej.






