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CmolasW Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie wdniu 27.10 2011 r. odbyły sięGminneEliminacjeKonkursu LITERATURA I DZIECI„Trzy magiczne słowa : Proszę, dziękuję, przepraszam”.Przedmiotem konkursu była twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworachporuszają tematykę związaną z hasłem przewodnim tj. Trzy MagiczneSłowa – Proszę, dziękuję, przepraszam.Uczestnicy zaprezentowali jedenutwór wybranego autora w formie:recytacji, inscenizacji, piosenki.W gminnych eliminacjach wzięłoudział 44 dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Cmolas. Wszyscyuczestnicy otrzymali pamiątkowedyplomy i skromne upominki, adzieci, które zajęły czołowe miejscazakwalifikowały się do dalszego eta

pu konkursu, który odbędzie się 8 listopada b.r. w MGOKSiR wSokołowie Małopolskim.W Etapie Gminnym konkursu w kategorii kl. IIII szkoły podstawowejczołowe miejsca zajęli:recytacjaI miejsce Marek Posłuszny ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce

II miejsce Krzysztof Magda i KingaSerafin ze Szkoły Podstawowej wCmolasieIII miejsce Patrycja Karkut zeSzkoły Podstawowej w HadykówcepiosenkaI miejsce Natalia Jadach ze SzkołyPodstawowej w CmolasieW kategorii kl. IVVI szkoły podstawowej laureatami zostali:recytacjaI miejsce Karolina Serafin ze Szkoły Podstawowej w HadykówceII miejsce Brygida Bujak ze SzkołyPodstawowej w CmolasieIII miejsce Seweryn Kosiorowskize Szkoły Podstawowej w CmolasiepiosenkaI miejsce Weronika Bajor ze SzkołyPodstawowej w HadykówceII miejsce Karolina Serafin zeSzkoły Podstawowej w HadykówceIII miejsce Natalia Urban ze SzkołyPodstawowej w Cmolasie.
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Poręby DymarskieWolontariusze wPorębach DymarskichW ramach programu PolskoAmerykańskiej FundacjiWolności „PROJEKTORwolontariat studencki” wSzkole Podstawowej w Porębach Dymarskich wolontariusze – studencirzeszowskich uczelni – zrealizowali kilka projektówedukacyjnych.Pierwszy z nich to projekt„Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Podczas zajęćuczniowie klas OIII poznali pozycję bezpieczną orazuczyli się oceniać stan poszkodowanego. Studenci,przy pomocy fantomów isprzętu medycznego, pokazali dzieciakom najważniejszeczynności podczas udzielania pierwszej pomocy. Potem indywidualnie oraz wgrupach maluchy ćwiczyłypostępowanie w określonych przypadkach.

Natomiast 24 październikabr. uczniowie klasy V i VIuczestniczyli w projekciept. „Cyrkowe sztuczki i zabawy". Po zajęciach integracyjnych i zapoznaniu się zesprzętem cyrkowym, byłyzajęcia z żonglerki z wykorzystaniem talerzyków, chusteczek i piłeczek. Był też

pokaz kilku trików cyrkowych. W tym samym czasieuczniowie klasy III i IV powtarzali i utrwalali pierwszą pomoc przedmedyczną.Zajęcia dały dzieciom wielesatysfakcji, uczyły ichwspółpracy oraz wzajemnejpomocy.

CmolasCiekawy dzieńZakład Produkcji Wody w Cmolasie od wielu lat chętnie przyjmuje wycieczki, oprowadzając iopowiadając ciekawą historiępoboru, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej dla ludności.W dniu 20 września uczniowieklas IV wraz z wych. P. MariąFurman, p. Edytą Urban i p.Martą Stec zorganizowały takąwycieczkę.Pan Marcin Kwaśnik – pracownik Zakładu Produkcji Wody wCmolasie wraz z Panią Praktykantką oprowadzili nas po zakładzie zapoznając z jegofunkcjonowaniem. Wydobywa

on wodę podziemną pochodzenia mioceńskiego i czwartorzędowego. Dowiedzieliśmy się, żedostarcza wodę pitną o wysokiej jakości i zaspokaja w tymzakresie mieszkańców trzechgmin (ok. 30 tysięcy mieszkańców). Posiada również rezerwyzasobowe i techniczne gwarantujące bezawaryjną dostawę wody. Przedsiębiorstwodostosowuje się do zmieniających przepisów oraz dyrektywUE dotyczących ochrony środowiska. Zauważyliśmy również,że w zakładzie panuje wzorowaczystość .Następnie interesującą lekcję odbyliśmy w laboratorium. Pani

Bogusława Wawrzonek pokazała nam jak jest sprawdzana woda na obecność bakterii.Później zrobiliśmy pamiątkowezdjęcie i udaliśmy się na ognisko, gdzie smażyliśmy kiełbaski. Na boisku graliśmy w piłkęnożną, w koszykówkę oraz inneatrakcyjne zabawy, które przygotowały nam nasze Panie.Doskonale czuliśmy się w towarzystwie nowych rówieśników, którzy uczęszczają donaszej szkoły. Wyjazd integracyjny pozwolił nam się bliżejpoznać. Mamy nadzieję, że takich, „wypadów” będzie więcej. Uczniowie kl. IVSP Cmolas



CMOLASKOLBUSZOWA GÓRNAJuż tradycyjnie Zespół Ludowy Cmolasianie, zaprezentował się podczas ósmej edycjiimprezy folklorystycznej „Lasowiackie Zimioki” w Kolbuszowej Górnej. 25 września2011r., na imprezie pod hasłem Kantry u Górniaków, zespoły ludowe, koła gospodyńoraz zespoły śpiewacze ukazały regionalne obyczaje w stylu country. Prezentujące sięZespoły z Mechowca, Weryni, Domatkowa, Nowej Wsi,

Kolbuszowej Górnej, Przedborza, Kupna i oczywiście zCmolasu wzięli udział w konkursach p.n. LasowiackieSkibki, Jaśkowe Łyski i Zimioczane Kantry. Jury przyznało nagrody, a główne znich przyznano: w konkursie„Lasowiackiego Zimioczanego Kantry 2011” za najlepszewykonanie tradycyjnychutworów muzycznych  pierwsze miejsce Złoty Zimioczany kapelusz Kantryotrzymało Koło Gospodyń

Wiejskich „Jarzębinki” z Weryni, w konkursie „Lasowiackiego Jaśkowego Łyski2011” za najlepsze wykonanie tradycyjnego trunkupierwsze miejsce otrzymałZespół Ludowy Cmolasianiez Cmolasu, w konkursie „Lasowiackie Kromki 2011” zanajlepsze, tradycyjne wykonanie potraw pierwsza nagroda „Wielka lasowiackaPajda” przyznana została dlaKoła Gospodyń Wiejskich zMechowca.
„Gmina Cmolas wObiektywie”Od 29 sierpnia do 31października 2011r. wStowarzyszeniu RozwojuGminy Cmolas 36105Cmolas 269 A można byłopodziwiać wystawęfotograficzną pn.: „GminaCmolas w Obiektywie”.Ciekawe miejsca, zabytkioraz krajobraz, któregouzupełnieniem jest człowieki jego życie codzienne,zaprezentowali uczestnicywarsztatów fotograficznychzorganizowanych w ramachprojektu pn.: „Warsztatyfotograficzne oraz wydaniefolderu informacyjnegodotyczącego obszaru LGDw oparciu o dziedzictwoGminy Cmolas”. W ramachprojektu powstał album ifolder Gminy Cmolas.

Publikacje można zakupićw biurze StowarzyszeniaRozwoju Gminy Cmolas,Gminnej BibliotecePublicznej w Cmolasie orazfiliach w OstrowachTuszowskich, Trzęsówce,Porębach Dymarskich 

Koszt albumu 19 zł,folderu 3 zł.Stowarzyszenie RozwojuGminy Cmolas36105 Cmolas 269 ATel. 17 744 44 15email:owpcmol@ptc.pl

BAJKOWE SOBOTY dla dzieci w Bibliotece w Kolbuszowej.
Pierwszy seans: 5 listopada, o godz.13 (i co dwa tygodnie! więc następny 19 listopada wtedy będą "Zaplątani"(2010)

A na początek komedia o tym jak szczur został kucharzem. Będzie o przyjaźni ludzi izwierząt , o Paryżu i francuskiej kuchni (bo to wszak obiadowa pora :)Więcej informacji pod adresem: kuznia@silkuznia.art .pl. Film na dużym ekranie! Wstępwolny! 










