
DzieńOtwartyCmolaska Hala Widowiskowo Sportowa, otwarta uroczyście na koniec listopada ubiegłego roku jest użytkowanazgodnie ze swoim przeznaczeniem od5.XII.2011 r. Do południa w dni powszednie wykorzystywana jest przezmłodzież szkół z Cmolasu i Porąb Dymarskich na zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego. Po południu orazw dni świąteczne wynajmowana jestnatomiast klubom sportowym z terenugminy, grupom zorganizowanym orazosobom indywidualnym do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i narozgrywki różnej rangi. W niedzielę22.01.2012 r. Urząd Gminy oraz zarządzający obiektem Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasiezorganizowali dla mieszkańców gminy i powiatu DzieńOtwarty – imprezę,której celem było zaprezentowanie walorów sportowych i widowiskowychHali. Program został tak ułożony by połączyć emocje sportowe z wrażeniamiartystycznymi. W części sportowej odbyły się finały Turnieju o Puchar Wójta Gminy Cmolas w futsalu, w którychto rozgrywkach zwycięstwo odniosładrużyna KS „Tempo” Cmolas pokonując w finale KS „Ostrowię” OstrowyBaranowskie 4:0. W meczu odpowiednio o trzecie miejsce zmierzyły sięLKS„Vigor” Trzęsówka – KS „Florian”Ostrowy Tuszowskie (wynik końcowy2:0); oraz o piąte miejsce PKS „Unitas”Poręby Dymarskie – LZS „Ceramika”Hadykówka (wynik końcowy 7:3). Drugim akcentem sportowym był meczsiatkarski gospodarzy „Cmolaskie Słowiki” kontra „Starówka Mielec” – zwycięzca sezonu 2010/11Amatorskiej LigiPiłki Siatkowej w Mielcu. Po pasjonującej walce ostatecznie wygrali miel

czanie (2:3) zdobywając PucharDyrektora OWiR Cmolas. Wysoki poziom emocji łagodzony był w przerwach między setami wspaniałą oprawąDziewczęcego ZespołuAkrobatycznoTanecznego FLIMERO Cheerleadersz Rzeszowa. W części artystycznej dniaotwartego dominowały tańce i prezentacje muzyczne. Na początek SzkołaTańca „Elida” z Mielca zaprezentowała pokaz tańców latynoamerykańskichi standardowych. Gwiazdą wieczorubyły tancerki grupy „NadiraOrient”–znane szerokiej publiczności jako półfinalistki programu „Mam talent”.Oriental Show w ich wykonaniu porwało serca publiczności obecnej na widowni. Następnie z recitalem muzykiludowej wystąpiła znana i lubiana w regionie Kapela „Raniżowianie”.Akcentem kończącym część muzyczną byłutwór „Angel” wykonany jako dedykacja dla babć i dziadków z okazji ichświęta przez utalentowaną wokalistkęBeatęWrona.

Niewątpliwą atrakcją popołudniaw Hali Cmolas było losowanie spośródwidzów nagród niespodzianek – nagrody głównej roweru treckingowego orazczterech nagród równorzędnych drugich, m.in. torby sportowej z przepięknym albumem, całodniowychwejściówek na stoki narciarskiew Ustrzykach Górnych.Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji składa podziękowanie sponsorom, dziękiktórym udało się zorganizowaćDzieńOtwarty, tj.1. Zakład Instalacji Elektrycznych JanKubik Cmolas2. „Fasada” Robert Pakłos Cmolas3. Firma „Gabi” D. Bajor z Kolbuszowej4. Muzem Zamek wŁańcucie5. Burmistrz Miasta i Gminy UstrzykiDolne6. Cyclo Centrum  dobre sklepy rowerowonarciarskie Kolbuszowa i MielecNagroda Głowna w losowaniu – Zakład Ceramiki Budowanej Hadykówka
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100 urodziny Pani Stefanii Świst29 stycznia z okazji 100 urodzinPani Stefanii Świst rodzina dlaJubilatki zorganizowała przyjęcie. Poprzedziła je msza świętaw kościele parafialnym w Ostrowach Tuszowskich. W ten niezwykły dzień na mszy w intencjiPani Stefanii zebrała się cała rodzina, zarówno ta najbliższa jaki dalsza. Przyjechały nawet wnuki z rodzinami z odległych zakątków Europy. Najmłodszauczestniczka Jubileuszu miała 6miesięcy.Pani Stefania Świst urodziła się31 stycznia 2012r. w OstrowachTuszowskich, była dwukrotniezamężna. Pierwszy mąż zmarł w1949r., drugi w 1967r. Z pierwszego małżeństwa Jubilatka urodziła pięcioro dzieci, z drugiegotrójkę. Jak sama twierdzi ma 16wnuków oraz 25 prawnuków.Życie nie oszczędzało Pani Ste

fanii, dwukrotnie zamężna, szybko owdowiała, została sama zdziećmi, zajmowała się ich wychowaniem oraz pracą w gospodarstwem rolnym, pochowałaczwórkę swoich dzieci. Jednakcechy które posiada i wartości,którymi kierowała się przez całeżycie dodawały jej sił. SzanownaJubilatka posiada w sobie tyleciepła, życzliwości, wytrwałości,determinacji i przede wszystkimogromne poczucie humoru, które pozwoliło jej przetrwać najtrudniejsze chwile swojegożycia.Z okazji Jubileuszu 100 urodzinrodzina wydała przyjęcie, na którym zgromadziło się ponad 100osób. Uroczystość Zaczęła PaniDorota Kopeć – wnuczka PaniStefanii wznosząc toast za zdrowie i następne długie upływającew szczęściu i spokoju lata życiaJubilatki. W gronie najbliższej rodziny, władz samorządowych i

powiatowych a także miejscowych księży zaproszeni gościeświętowali się przy suto zastawionych stołach oraz przydźwiękach zespołu, który bawiłgości do późnych godzin nocnych.Wśród zaproszonych gości Gminę Cmolas reprezentowali WójtGminy Cmolas Eugeniusz Galek, Przewodniczący Rady Gminy Cmolas – StanisławSukiennik oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Aneta Fryc. StarostwoPowiatowe reprezentował Wojciech Cebula Wicestarosta Kolbuszowski. Na uroczystośćprzybyła również Pani GrażynaSzlachetka Kierownik KRUS wKolbuszowej. Swoją obecnościąuroczystość uświetnili także zaproszeni księża miejscowej parafii Jubilatki ks. proboszczStanisław Madej i ks. GrzegorzChmielowski. A. Fryc

Ostrowy BaranowskieZAPUSTYStaropolska nazwa karnawału , tozapusty, które kończyły się o północy we wtorek poprzedzający Środę Popielcową. Środa Popielcowarozpoczynała 40 dniowy okresWielkiego Postu. Ostatnie dni zapustne tj. tłusty czwartek nazywane są ostatkami , raczono się wtedytłustymi słodkościami tj. pączki, faworki . racuchy i tłustymi mięsami.Aby tradycji stało się zadość 19 lutego br. w świetlicy Wiejskiego Centrum Kultury w OstrowachBaranowskich, można było pączkami i faworkami zajadać się do woli, na spotkaniu integracyjnymdruhów OSP i członkiń KGWSpotkanie to poprzedzone zostałozebraniem sprawozdawczym jednostki OSP, które odbyło się w sąsiedniej remizie. Po częścioficjalnej wszyscy uczestnicy zebrania zaproszeni zostali przez Prezesa Karola Ziętka do świetlicy

WCK na poczęstunek, który przygotowały członkinie KGW.Po obiedzie do druhów dołączyłymałżonki, a do Pań z KGW ich małżonkowie, można więc było porozmawiać, posłuchać dobrej muzyki,a nawet zatańczyć.

W miłej i sympatycznej atmosferzezakończony został radosny okreskarnawału w Ostrowach Baranowskich. S. Rożniał



CMOLASWieczór KolędJednym z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowychw Polsce jest śpiewanie kolęd.Dlatego, nawiązując do tradycjikolędowania, 08.01.2012r. spotkaliśmy się na „Wieczorze Kolęd”zorganizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie oraz Koło GospodyńWiejskich w Cmolasie. Sala widowiskowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie, zapełniłasię po brzegi. Licznie zgromadzona publiczność przyszła obejrzećwidowisko pt. „Jasełka” w wykonaniu Zespołu Ludowego Cmolasianie. Część artystycznąwypełniły także kolędy wykonaneprzez Oliwię Starzec, Patrycję Starzec, Natalię Jadach, Kacpra Szkodzińskiego i BartoszaSzkodzińskiego  uczniów Ogni

ska MuzycznegoFermata, działającego przy SOKw Cmolasie.Wśród licznie kolędujących bylitakże goście zaproszeni w osobach: ZbigniewChmielowiec Poseł na Sejm RPwraz z małżonką,Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, KrzysztofSochacki, Ryszard Sukiennik, Stefan Wrzask  Radni Powiatu Kolbuszowskiego, Eugeniusz Galek –Wójt Gminy Cmolas wraz z małżonką, Marian Posłuszny – Sekretarz Gminy Cmolas, WiesławKosiorowski, Zbigniew Lubera,Krystyna Łakomy, Krzysztof Mokrzycki, Lidia Pietras, Ryszard Warzocha i Marian Zieliński  Radni

Gminy Cmolas, Danuta Zuba –Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie, Józefa Mokrzycka – Prezes GminnejSpółdzielni w Cmolasie, KrystynaKusak Kierownik Urzędu Pocztowego w Cmolasie. Podczas nastrojowego wieczoru nie zabrakłowspólnego kolędowania i świątecznego poczęstunku, który przygotowały Panie z KGWw Cmolasie.

Zastępca Wójta Gminy Cmolas
Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gmin
nym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591
późn.zm.) Wójt Gminy Cmolas Pan
Eugeniusz Galek powołał na stano
wisko swojego zastępcy Pana Le
sława Budzisza – dotychczasowego
Dyrektora Ośrodka Wypoczynku i
Rekreacji w Cmolasie. Pan Lesław
Budzisz będzie nadal sprawował
swoje dotychczasowe obowiązki na
cmolaskim basenie. Na pływalni bo
wiem planuje się kilka inwestycji
związanych z remontem funkcjonu
jącej 13 lat pływalni m.in. wymia
na szafy klimatyzacyjnej,
komputerowego systemu wejść na
basen, wymiana szafek. Ponadto
Ośrodek realizował będzie budowę
tak bardzo oczekiwanego przez
mieszkańców Cmolasu placu za
baw dla dzieci zlokalizowanego
obok niedawno otwartej hali wido
wiskowo – sportowej. Przed obję
ciem funkcji dyrektora OWiR Pan
Lesław Budzisz był Prezesem Wo

jewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie. Dał się
tam poznać jako dobry
gospodarz dysponują
cy wielomilionowym
funduszem. Należy
nadmienić, że Gmina
Cmolas przy pełnym
poparciu Pana Prezesa
przez wiele lat korzy
stała z pomocy finan
sowej funduszu. W
Urzędzie Gminy nowy
zastępca zajmował się
będzie głównie pozy
skiwaniem funduszy
unijnych, energetyką
odnawialną, inwesty
cjami z ochrony Śro
dowiska. Pan Lesław
Budzisz posiada ol
brzymie doświadcze
nie w pracy
zawodowej, które w połączeniu z
dobrym przygotowaniem zawodo
wym a przede wszystkim zaanga
żowaniem winno przynieść

znakomite efekty dla naszej gminy.
Życzymy Panu Zastępcy Wójta po
wodzenia na nowym stanowisku
pracy.



Gmina CmolasInwestycjeRealizacja zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecieGminy Cmolas na 2012r.W celu dokonania wyboru wykonawców zadań inwestycyjnychprzygotowano dokumentacjęprzetargową i ogłoszono przetargi na następujące zadania:1. Budowa oświetlenia uliczne

go w miejscowościach Trzęsówka, Trzęsówka – Kłodzinyi Ostrowy Tuszowskie. Przetargo odbędzie się w dniu29.02.2012r.2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzęsówce.Przetarg odbędzie się w dniu02.03.2012r.3. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowejw Cmolasie. Przetarg ogłoszony

przez Ośrodek Wypoczynkui Rekreacji w Cmolasie i odbędzie się w dniu 14.03.2012r.Ponadto kontynuowane są praceprojektowe:1. Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Cmolasie.2. Budowy przepompowni wody w Jagodniku.3. Przebudowy dróg gminnychw Porębach Dymarskich.

Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas Cmolas 212a,

tel/fax 17 28 37 295
www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl

Gmina CmolasInternetUrząd Gminy w Cmolasieinformuje, że trwają zapisy osóbchętnych do korzystaniaz bezpłatnego Internetuszerokopasmowego. Sygnałdostępny jest na tereniemiejscowości: Cmolas, Jagodnik,Ostrowy Tuszowskie. Nadajnikiumieszczone są w następującychpunktach:Cmolas (Urząd Gminy) – nazwasieci: UGBCMOLAS_W03A01,UGBCMOLAS_W03A02,UGBCMOLAS_W03A03Cmolas (Oczyszczalnia) – nazwa

sieci: UGBCMOLAS_W04A01,UGBCMOLAS_A04A01Jagodnik (OSP) – nazwa sieci:UGBCMOLAS_W02A01,UGBCMOLAS_W02A02,UGBCMOLAS_W02A03Ostrowy Tuszowskie (SP) – nazwasieci: UGBCMOLAS_W01A01,UGBCMOLAS_W01A02Warunkiem uzyskania dostępu dosieci szerokopasmowej jestznajdowanie się w zasięgu jednegoz czterech wymienionych wyżejpunktów oraz posiadanie urządzeńpracujących w standardzie 802.11a/g. Wszyscy chętni spełniającyte wymagania, po podaniu adresu

MAC karty sieciowej i pisemnejakceptacji regulaminu, otrzymajądostęp do Internetu o prędkościtransmisji 256 kb/s.Więcej informacji i zapisy podnumerem tel. (17) 2837702 w. 42i w Referacie RozwojuGospodarczego UG Cmolas pok.14, II piętro.Zapisy trwają do 31 marca 2012r.

CmolasProjektStowarzyszenie RozwojuGminy Cmolas od 1 marca do31 lipca 2012 r. realizuje projektpn: „Mieszkańcy GminyCmolas wzorem oddolnychinicjatyw” W ramach projektu11 osób długotrwalebezrobotnych, bezrobotnychw wieku od 18 do 64 latzamieszkujących GminęCmolas będzie uczestniczyćw bezpłatnym kursieprzedstawiciel handlowy

z kursem prawo jazdy kategoriiB. Rozpoczęcie kursu 15marca 2012 r. Zapisyw Stowarzyszeniu RozwojuGminy Cmolas 36105 Cmolas,269 A tel. 17 744 4415.Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiejz Europejskiego FunduszuSpołecznego i budżetu państwa.





CMOLASZespół Szkół w CmolasieTworzenie zespołów szkół jestdość powszechnie znane w polskiej oświacie. Są zespoły szkółsportowych, integracyjnych, zawodowych, coraz częściej zespoły tworzą licea wrazz gimnazjami. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz329) w art. 1 – 6 dopuszczafunkcjonowanie zespołów szkół.Ustawa ta daje możliwość decydowania o wspólnej dla całegozespołu, radzie pedagogicznej,radzie rodzicielskiej, samorządzie uczniowskim. Samorządgminy Cmolas od dawna nosiłsię z zamiarem połączeniaszkół. Propozycja utworzeniaZespołu Szkół na bazie SzkołyPodstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego oraz PublicznegoGimnazjum im. ks. WojciechaBorowiusza w Cmolasie maswoją podstawę w organizacjiobu placówek. Jego utworzeniewydaje się być tylko zabiegiemformalnym, bo taki zespół praktycznie już istnieje. Chodziprzede wszystkim o obniżeniekosztów ogólnego zarządu, administrowania, usprawnieniaprocedur związanych z zastępstwami nieobecnych nauczycieli, integracji uczniów i.t.d.Obecnie obie szkoły znajdująsię w tych samych budynkach,korzystają z tej samej stołówki,biblioteki, sal i boisk sporto

wych. Zarządzane są jednakprzez dwóch dyrektorów i zastępcę. Ponadto koszty oddzielnego funkcjonowania tychplacówek podnosi także fakt istnienia dwóch świetlic ,dwóch sekretariatów z zatrudnionymi tamosobami i dwóch księgowych.Połączenie szkół nie będzie miało istotnego wpływu na liczbęetatów nauczycielskich, ani naliczbę oddziałów (klas), bo to zależeć będzie jedynie od liczbyuczniów. Dodatkowym uzasadnieniem proponowanego rozwiązania jest usprawnienieprocedur związanych z zastępstwami za nieobecnych nauczycieli, uzupełnianiem etatów.Ponadto połączenie obu szkółprzyczyni się do racjonalizacjiwydatków ponoszonych nautrzymanie tych placówek. Generalnie w administracji obniżąsię koszty funkcjonowania z ra

cji braku potrzeby zakupu podwójnego oprogramowaniakomputerowego, jego aktualizacji, corocznych opłat licencyjnych, podwójnego zakupu pism,wydawnictw i rożnego rodzajuperiodyków oświatowych i.t.d.Możliwe zmiany, jakie nastąpiłyby w przypadku połączeniaszkół, to redukcja etatów w dyrekcji i księgowości.Pomysł utworzenia ZespołuSzkół w Cmolasie pozytywniezaopiniowały dwie stałe komisje Rady Gminy. Czy do jegorealizacji dojdzie? Wszystkow gestii Kuratora Oświatyw Rzeszowie, którego opiniaw tej sprawie jest opinią wiążącą. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii nastąpi możliwośćwszczęcia procedury, mającejna celu utworzenie ZespołuSzkół w Cmolasie. UG



„SZLAKAMI LASOWIAKÓW”  PROMOCJA ATRAKCJI REGIONULokalna Grupa Działania LASOVIA wspólnie z LokalnąGrupąDziałania „Siedlisko”z Kolbuszowej jest w trakcie realizacji projekt pn. „Szlakami Lasowiaków”. Projekt ma na celu promocjęwalorów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego obszaru działania obu grup tj. terenu 7 gmin : Cmolas,Niwiska, Ostrów, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów. Realizację projektu przewidziano naokres od grudnia 2011r. do listopada 2012r.W ramach projektu zostaną wydane trzy rodzaje publikacji promujących atrakcje turystyczne partnerówprojektu oraz dziedzictwo kulturowe Lasowiaków  dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Będą toAlbum dziedzictwa kulturowego, Przewodnik turystyczny z mapą oraz Folder pocztówek. Publikacje ukazywaćbędą bogactwo pomników przyrody, zabytków, malowniczych pejzaży terenu interesujących turystę. Pokazanezostanie również bogactwo zwyczajów dawnych Lasowiaków. Załączona do przewodnika turystycznego mapawskaże dodatkowo trasy rowerowe, ścieżki dydaktyczne, bazę noclegowo  gastronomiczną. Jesienią wKolbuszowej zostaną zorganizowane Lokalne Targi Turystyki. Natomiast na terenie LGD LASOVIA odbędziesię konferencja podsumowująca projekt.Pomysł zebrania bogatej kultury i tradycji dawnych Lasowiaków oraz ukazania atrakcji turystycznych regionu wjednym miejscu i czasie, pozwoli lokalnym mieszkańcom oraz potencjalnym odwiedzającym na pełniejszezapoznanie się z urokiem miejsca w którym żyjemy.Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 206 256 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków UniiEuropejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Oś 4 LEADER. A.Z.

Kolejne nabory wniosków za namiLokalna Grupa Działania LASOVIA po raz kolejny przeprowadziła nabory wnioskóww ramach realizowanego działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem RozwojuObszarów Wiejskich 20072013 Oś 4 Leader. Był to już drugi nabór na dofinansowanie wniosków z zakresu„Odnowa i rozwój wsi” oraz czwarty nabór na tzw. „małe projekty”, czyli na niewielkie przedsięwzięcia z kwotądofinansowania do 25 tys. zł.W dniach 9 stycznia do 6 lutego do Biura LGD wpłynęło 21 wniosków ze wszystkich 3 gmin na obszarze,których działa LGD LASOVIA tj. Cmolas, Niwska, Ostrów. Wnioskodawcami tradycyjnie były gminy,instytucje kultury i stowarzyszenia. Projekty dotyczyły przede wszystkim zagospodarowania oraz rozwojuinfrastruktury publicznej, turystycznej, rekreacyjnosportowej, remontu i wyposażenia świetlic,przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych, organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.W zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 332 685,00zł, natomiast dofinansowanie złożonych 18 „małych projektów” wyniosło 196 886,14 zł. 16 lutego Rada dsopiniowania wniosków LGD LASOVIA dokonała oceny złożonych projektów. Wszystkie wnioski zostałyprzyjęte do realizacji. Zgodnie z zasadami projektu wnioski zostaną przekazane do Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Podkarpackiego jako instytucji, która ostatecznie zatwierdza złożone projekty.Informujemy, iż LGD LASOVIA planuje w bieżącym roku (w II kwartale) przeprowadzenie naboru nadofinansowanie wniosków z zakresu „Różnicowanie działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw”. A.Z.



CMOLAS GŁOGÓW MŁP.Zespół Ludowy„Cmolasianie” na XXII Wojewódzkim PrzeglądzieTeatrów Jasełkowychw Głogowie MałopolskimW niedzielę 22 stycznia w saliwidowiskowej Miejsko Gminnego Domu Kultury w GłogowieMałopolskim odbył się XXIIWojewódzki Przegląd TeatrówJasełkowych. W tym rokuw Przeglądzie wzięło udział 15grup jasełkowych z całego województwa podkarpackiego.Jury w składzie: Przewodniczący  Damian Drąg – Dyrektor

Muzeum Etnograficznego im.F. Kotuli w Rzeszowie, JolantaNord aktorkaTeatru „Maska”w Rzeszowie,Kamila Korolko aktorka Teatru„Maska” w Rzeszowie, w kategorii grupwielopokoleniowych przyznałoII miejsce dla Zespołu Ludowego „Cmolasianie” z Samorządowego Ośrodka Kulturyw Cmolasie. Warto dodać że

w tej kategorii wiekowej jurynie przyznało pierwszego miejsca i Zespół „Cmolasianie” okazał się bezkonkurencyjny.

CmolasBezpieczni w InternecieTo kolejny projekt na rzecz promocji bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, któryStowarzyszenie Rozwoju GminyCmolas realizowało wspólnie zeSzkołą Podstawową w Cmolasie.Projekt współfinansowany był ześrodków The Velux Foundationsw ramach programu mikrograntów„Bezpieczne dzieciństwo” z Fundacji Dzieci Niczyje. Od połowylutego bieżącego roku w SzkolePodstawowej w Cmolasie odbywały się warsztaty, pogadanki dladzieci i rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie. Dzieci i rodzice mogli dowiedzieć się jakrozważnie dobierać znajomychw sieci, chronić swoje dane osobowe, bezpiecznie dokonywać transakcji online, bronić się przedwirusem, spamem, oszustwem czycyberprzemocą. 29 lutego 2012r.w Szkole Podstawowej w Cmolasie zorganizowano DzieńBezpiecznego Internetu, któremutowarzyszyło hasło "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!" Uczniowie wraz z paniąEdytą Urban przygotowali przedstawienie artystyczne, w którymw sposób ciekawy i zabawny zaprezentowali problem bezpieczeństwa w sieci. W uroczystościwzięli udział dyrektorzy szkół i in

stytucji kultury, władze gminyCmolas na czele z panem wójtemEugeniuszem Galkiem.Ogłoszono także wyniki II Konkursu „Bezpieczeństwo w sieci”.Jury oceniło ponad 50 prac. Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym w kategorii szkółpodstawowych IIII zdobyła Barbara Guźda, uczennica SP w Jagodniku. Kolejne miejsca zajęły KingaSerafin ze Szkoły Podstawowejw Cmolasie, Eryk Piłat (SPw Ostrowach Tuszowskich) i Andrzelika Mokrzycka (SP w Hadykówkce). W kategorii klasy IV–VI pierwsze miejsce zdobyła Natalia Urban ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie, kolejne miejsceKarolina Serafin (SP w Hadyków

ce), Agata Serafin (SP w Cmolasie) i Amanda Ziółkowska (SP wHadykówce).W konkursie grafiki komputerowej szkół podstawowych zwyciężył Kamil Micał, zaś drugiemiejsce zajął Nikodem Wilk obajze Szkoły Podstawowej w Cmolasie. Następne miejsca zajęły: Magdalena Piekarczyk (SP wHadykówce) i Patrycja Starzec (SPw Cmolasie). W kategorii gimnazjum wyróżnienie otrzymałDominik Krzemiński z Cmolasu.Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieniotrzymali nagrody. Prace konkursowe będzie można oglądać od 12marca 2012r. w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasie.
Halina RozmusKosiorowska



CMOLAS„Przybieżeli anieli”  JasełkaUczniowie Szkoły Podstawowejim. prof. J. Czekanowskiegow Cmolasie, pod opieką PaniEdyty Urban, Pani Haliny Guściora oraz Pani Bożeny Gaweł,w niedzielę 15 stycznia 2012r.w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie, zaprezentowaliJasełka pt. „Przybieżeli anieli”.Piękna scenografia, kolorowestroje i bogata treść przekazusprawiły, że salę wypełnił szczególny nastrój. Młodzi aktorzyz niezwykłym zapałem recytowali swoje kwestie oraz śpiewali kolędy. W jasełkach poruszonotemat rodzinnej niezgody, podkre

ślono takżeobecnośćczuwającegonad każdymz nas AniołaStróża. Niezabrakło tradycyjnejszopki, doktórej przybyli pasterzeoraz trzejkrólowiez darami.PrezentowaneJasełka skłaniały widzów do refleksji nad swoim życiem i celach, jakie sobie obieramy. Nazakończenie występów WójtGminy Cmolas Pan Eugeniusz

Galek, w dowód uznania za włożony trud i wysiłek w przygotowaniu przedstawienia, wręczyłmłodym aktorom kosz pełny słodyczy.

Gmina CmolasBibliotekę warto odwiedzić!
Gminna Biblioteka Publiczna
w Cmolasie wraz z Filiami
w Ostrowach Tuszowskich, Porę
bach Dymarskich i Trzęsówce
jest instytucją kultury, która za
chowuje swoją tradycyjną funk
cję – promocja książki
i upowszechnianie czytelnictwa,
praca z młodym czytelnikiem.
Współczesna biblioteka prowa
dzi inne formy pracy:
 działalność informatyczną po
przez szybki Internet, który jest
dostępny bezpłatnie w progra
mie „Akademia Orange dla bi
bliotek”. W każdej bibliotece są
czytelnie internetowe z szybkim
dostępem do Internetu , wszyscy
mieszkańcy gminy mogą z niego
korzystać. W 2011 r. liczba osób
korzystających z Internetu to
1794 .
Biblioteki organizują wystawy
i wernisaże, konkursy czytelni
cze, spotkania z przedszkolaka
mi , spotkania czytelnicze,
kiermasze książek, lekcje biblio
teczne, imprezy dla dzieci w cza
sie ferii i wakacji itp.

W roku 2011
z bogatej oferty
bibliotecznej
skorzystało
1333 zarejestro
wanych czytel
ników
i wypożyczyło
36 465 vol. ksią
żek oraz 1124
egz. czasopism.
Wyniki osiągnięte z czytelnictwa
stanowią już od kilku lat czoło
we  I miejsce w powiecie kolbu
szowskim jako gmina wiejska.
Co roku zwiększone są nakłady
na zakup nowości wydawni
czych, literatury dla dzieci i mło
dzieży, uzupełnienie lektur,
literatura popularnonaukowa
i podręczniki dla studentów.
W roku 2011 zakupiono 1067
vol. na wartość 18.210 zł. w tym
z Programu Biblioteki Narodo
wej „Zakup nowości wydawni
czych” 212 vol. na wartość
5140 zł.
Biblioteka macierzysta w Cmola
sie posiada księgozbiór w ilości
28299 vol. zaś filie biblioteczne
25487 vol. jest to bogata oferta
nowości wydawniczych, pięk

nych bajek dla dzieci, książek
dla młodzieży, literatury kobie
cej, beletrystyka, literatura popu
larnonaukowa. Zapraszamy
wszystkim mieszkańców gminy
do korzystania z szerokiej oferty
działalności biblioteki.
Zachęcamy rodziców najmłod
szych dzieci, z korzystania
z księgozbioru biblioteki. Infor
mujemy, że już 3latek może
wypożyczać książki.
Mamy specjalną dla tej grupy
wiekowej bogato ilustrowaną
ofertę książek. Zapraszamy całą
społeczność gminy do korzysta
nia z dziedzictwa kultury, biblio
teki są otwarte dla wszystkich
i chciejmy z tego skorzystać.

fot. Barbara Żarkowska



TRZĘSÓWKAGALA XI FESTIWALU TEATRÓW
,,Ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami toksiężyc.Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy.Lecz kto w te czary nie uwierzy? To jest teatr, to jest teatr,to jest teatr.A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.Żeby iść do domu w zamyśleniuw zachwycie.I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć.''Joanna Kulmowa
Tymi słowami 15.I.2012 r. PanKrzysztof Wrona Dyrektor Zespołu Szkół w Trzęsówce powitał licznie zebraną na saliwidowiskowo sportowej ZSpubliczność. Uroczystemu powitaniu towarzyszyła piosenkaz filmu „Dumka na dwa serca”w wykonaniu Beaty Wronyi Krzysztofa Leskiego. Galęswoją obecnością zaszczyciligoście w osobach: proboszczaparafii p.w św. Anny w Trzęsówce ks. Stanisława Majdy, Zcy Przewodniczącego Rady Powiatu Stefana Orzecha,Radnych Powiatu kolbuszow

skiego: Krzysztofa Sochackiego i Ryszarda Sukiennika,Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolbuszowej  MarkaOpalińskiego, Wójta GminyCmolas Eugeniusza Galka,Przewodniczącego Rady Gminy Cmolas: Stanisława Sukiennika, Radnych: Ryszarda Gawła,Krystynę Łakomy, Janusza Urbana, Waldemara Zielińskiego,Wiesława Kosiorowskiego. Dyrektor ZS przywitał także opiekunów grup teatralnych,nauczycieli oraz dyrektorówszkół: Józefa Babiarza, IlonęIwaniak, Halinę Mokrzycką,Małgorzatę Styga, Justynę Augustyn, Dorotę Terlaga, Jacka

Tyczkę. Ponadto Galę zaszczycili swoją obecnością goście:Edyta Kus Mokrzycka  Dyrektor SOK w Cmolasie, LesławBudzisz Dyrektor OWiR, Przewodnicząca Rady Rodziców:Małgorzata Chmielowiec, a także przedstawiciele firmy Państwa Bujaków, którzy wspierająFestiwal oraz redaktorzy lokalnych mediów w osobach: PaniBarbary Żarkowskiej z Tygodnika Korso, Pani Urszuli Ślęzak z rozgłośni Twoje RadioCmolas. Już na wstępie prowadzący Galę: Beata Wronai Krzysztof Leski zaskoczyli zebranych statystyką Festiwalu.W ciągu trzech niedziel łącznyczas prezentacji wyniósł 360minut, w trakcie których, nascenie wystąpiło 173 aktorów.Nad przygotowywanymi spektaklami pracowało 30 reżyserów i opiekunów. Posumowanieto, było świetną okazją do złożenia podziękowań wszystkimtym, którzy przyczyniają się dotworzenia festiwalu oraz wspierają i wspomagają jego twórców.Jury XI Festiwalu postanowiłoprzyznać następujące nagrodyi wyróżnienia:Kategoria AktorGrand Prix: Karolina Mazan,



Katarzyna Marek, MarcelinaGancarz.wyróżnienia otrzymali: HubertUrban, Karol Sudoł, Aleksandra Magda, Paweł Wilk, PiotrSurdej, Joanna Jaskot, Gabriela Micek, Piotr Czakowski, Maciej Zwolski, Dominik Brudz,Daria Posłuszny, Kinga Zielińska, Ewa Czajkowska, BarbaraGuźda, Karolina Serafin.Tradycyjną nagrodę ufundowaną przez Krzysztofa Sochackiego Sołtysa Cmolasu otrzymałaEmilia Bajor.Kategoria Realizacjaklasy I III szkół podstawowych:I miejsce ZS w Trzęsówce  „Baba Jaga u dentysty”I miejsce SP w Jagodniku „Sen o książce”III miejsce dla SP nr 1 w Kolbuszowej  „ O kłopotach smoka Łasucha”wyróżnienie: SP w OstrowachBaranowskich  „ Dwie Dorotki”wyróżnienia otrzymały przedstawienia:„Sen o książce” SP w Jagodniku za reżyserię i scenografię„Dwa pióra” ZS Trzęsówce zareżyseria i scenografię„O kłopotach smoka Łasucha” SP Nr1 w Kolbuszowej za sce

nografię„O Kasi, co gąski zgubiła” SPw Cmolasie za scenografię„O wodzie co królewną byćchciała” SP Cmolasie za scenografię„Uciekająca Królewna Śnieżka” ZS w Trzęsówce za muzykę„Powrót do życia” GimnazjumNr 2 w Kolbuszowej za muzykę.klasy IV – VI szkół podstawowych:I miejsce „Uciekająca królewna Śnieżka” SP w TrzęsówceII miejsce „O Kasi, co gąskizgubiła” SP w CmolasieIII miejsce „O wodzie, co królewną być chciała” SP w CmolasieIII miejsce „Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba” SP w Hadykówcewyróżnienie: „Kopciuszek nazawodach” SP w Porębach Dymarskichgimnazja:I miejsce ZS w Trzęsówce „Dwa pióra”I miejsce ZS Nr 2 w Kolbuszowej  „Powrót do życia”II miejsce Gimnazjum w Raniżowie  „Idiotka na niby”wyróżnienie: PG w Cmolasie„Na scenie wszystko zdarzyćsię może”, ZS w Trzęsówce „

Jak plus z minusem”, Grupa Biblioteki w Trzęsówce  " Niecodzienna opowieść oBalladynie"Podczas Gali tradycyjnie wylosowano terminy przedstawieńkolejnego XII Festiwalu Teatrów, który odbędzie się 18, 25listopada oraz 2 grudnia 2012r.18 listopad 2012r.SP Trzęsówka,SP Poręby Dymarskie,SP Ostrowy Tuszowskie,SP Cmolas25 listopad 2012r.SP Trzęsówka,SP Jagodnik,SP Ostrowy Baranowskie,SP Hadykówka2 grudnia 2012r.1. Gimnazjum w Raniżowie2. Biblioteka w Trzęsówce3. Gimnazjum Cmolasie4. ZS nr 2 w Kolbuszowej5. ZS w TrzęsówcePodczas wręczenia nagród przedpublicznością wystąpili:Monika Magda, Joanna Jaskotz ZS w Trzęsówce w skeczu„Odbiór”Maciej Gacek z ZS w Trzęsówce zaprezentował utwór „Ballada do Adelin”Grupa Tańca „Just dance” z ZSw Trzęsówce w układzie do muzyki Michaela Jacksona „Thriller”Monika Magda z ZS w Trzęsówce w piosence Wioletty Willas „Do Ciebie Mamo”Grupa tańca współczesnego„Motyw” z SOK w Cmolasie wukładzie „Dysonans uczuć”Zespół flecistek „Nonet” z ZSw Trzęsówce zaprezentował nastrojowe kolędyChór z ZS w Trzęsówce zaprezentował repertuar świąteczny.



CmolasPływalnia kryta w Cmolasie w roku bieżącym weszła w 13 rok eksploatacji.Przypomnijmy – maj 1999 r. i oddanie do użytku pełnowymiarowego krytego basenu w gminiewiejskiej co było wydarzeniembez precedensu w dawnym województwie rzeszowskim alei w funkcjonującym od 5 miesięcy dużym województwie podkarpackim. Przykład inwestycjicmolaskiej z jednej strony zaskoczył środowisko samorządowewojewództwa zaś z drugiej wyzwolił energię i aspiracje innychośrodków w kierunku realizacjitakich inwestycji. W ciągu ostatnich 12 lat na terenie województwa a także w miastachpołożonych blisko Cmolasu powstało kilkanaście pływalni o podobnych walorach. Tak więc zestatusu „monopolisty” z początku lat 2000 obiekt eksploatowany jest obecnie w warunkachznaczącej konkurencji basenóww Kolbuszowej, Nowej Dębie,Głogowie Małopolskim, Mielcai Sokołowa Małopolskiego. Napodkreślenie zasługuje fakt, że pomimo tego „zachował” swoją pozycję na rynku i nadal cieszy sięsporym zainteresowaniem klientów, dzięki skutecznym metodomzarządzania utrzymywany jest wbardzo dobrym stanie technicznym, higienicznym, estetycznymco równie ekonomicznym. Sprawdziły się przede wszystkim dobrezałożenia wielkości i technologiiobiektu – a zatem kosztów jegoeksploatacji i założenia że basenzorganizowany jest głównie dlapotrzeb nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży gminy Cmolas w ramach edukacjiszkolnej. Dodatkowym atutemjest zarządzenie pływalnią w formie samorządowego zakładu budżetowego a wiec OWiR.Pozwala to na osiąganie dodatkowych przychodów od instytucjizewnętrznych, urzędów, sponso

rów, reklamodawców a możliwości te wzrosną jeszcze ponieważOWiR od grudnia przyjął do eksploatacji nowoczesną halę sportowowidowiskową. Istotnymczynnikiem stabilizującym ilośćosób korzystających z pływania,nauki pływania, aqua aerobikuoraz sauny są ceny biletów. Nakońcu artykułu zamieszczamy aktualny cennik na 2012 rok za w/wusługi a czytelnikom polecamylekturę cenników i porównanie zinnymi pływalniami. Na zakończenie jeszcze kilka zdań o zakresie prac remontowokonserwacyjnym oraz estetycznych wykonanych w obiekcie i jego otoczeniu w kończącym się2011 r. Trzynasty rok eksploatacji wymógł konieczność gruntownej naprawy klimatyzacji,wymiany części urządzeń technologicznych uzdatniania wody,gruntownej naprawy oświetleniaawaryjnego oraz wymiany wszystkich okien od strony zachodniej iczęści od strony zjeżdżalni. Koszttych prac sięgnął około 30 tyś.złotych. Udało się również zmienić otoczenie obiektu, co mamynadzieję zostało zauważone przezMieszkańców Gminy i użytkowników obiektu. Przebudowany został podjazd do obiektu,wykonane zostały nowe rabaty inasadzenia, zbudowane zostałonowe ogrodzenie od strony dojaz

du do hali oraz nowa bramawjazdowa. Przedłużony został ook. 30 mb parking (oświetlony)wraz z założeniem nowego trawnika i ekranu z zieleni wysokiej,wyremontowany został fragmentparkingu od strony zachodniej.Na skrzyżowaniu dróg di basenui szkoły zmieniona została organizacja ruchu poprzez budowęronda z zasadzeniem zieleni niskiej. W/w zakres robót zamknąłsię kwotą ok. 50 tyś złotych. Prace zmieniające estetykę i funkcjonalność terenu będąkontynuowane w roku następnymi mamy nadzieję, że uda się jezakończyć. Po kilkumiesięcznejprzerwie na obiekcie pływalniprzywrócona została działalnośćkawiarenki – punktu gastronomicznego gdzie klienci po wysiłku fizycznym mogązregenerować swoje siły. Tak,więc mijający rok dla OśrodkaWypoczynku i Rekreacji w Cmolasie był czasem intensywnej pracy i starań a było to możliwedzięki bardzo dobrej współpracyz Urzędem Gminy a szczególnieinspiracji i pomocy Pana Wójtaoraz Publicznego Gimnazjum wCmolasie, Szkoły Podstawowejw Cmolasie, Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie oraz Samorządowego Ośrodka Kulturyw Cmolasie.





CMOLAS„Ferie z SOKiem”W dniach od 0110 lutego 2012r.w Samorządowym OśrodkuKultury w Cmolasie zostałyzorganizowane ferie dla dziecii młodzieży. Różnorodność zajęć(plastyczne, muzyczne, sportowe,krajoznawcze) zachęciła sporągrupę uczestników do aktywnegoudziału w codziennychspotkaniach. W feriach wzięłoudział ponad 40 dzieci z gminyCmolas. Codziennie od godz.10:00 do 13:00 SamorządowyOśrodek Kultury był wypełnionygwarem, muzyką i śmiechem,które towarzyszyły gromplanszowym,ruchowymi tenisastołowego.Odbyły sięrównieżwarsztatymuzyczne,podczas którychdużą atrakcjąbyła prezentacjainstrumentówmuzycznychprzezAnimatorówSOK PaniąUrszulę Dziubai Pana JakubaAugustyna. Pod koniecpierwszego tygodnia ferii został
zorganizowany turniej tenisastołowego, podczas rozgrywekgraczom towarzyszyły duże

emocje,a najlepsitenisiściotrzymalidyplomy. Innąciekawąatrakcją byłyzajęciasportowew HaliWidowiskowo– Sportowejw Cmolasie.Z dnia na dzieńróżnorodnośćatrakcjiprzyciągałacoraz szerszegronouczestników. Dużymzainteresowaniem cieszył sięwyjazd do kina Heliosw Rzeszowie na film pt.„Alvini Wiewiórki 3”. Podczas zajęćplastycznych, z okazjizbliżających się walentynek,dzieci przygotowały upominki,z masy solnej. W ostatnim dniuferii uczestnicy zajęć odwiedzilimuzeum im. Księdza KardynałaAdama Kozłowieckiego w HucieKomorowskiej. Tegoroczne Feriew Samorządowym OśrodkuKultury w Cmolasie pomimobardzo wysokich mrozów,upłynęły w bardzo ciepłejatmosferze.



CmolasKolbuszowaW służbie...W dniu 27 lutego 2012r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej odbyła się uroczystośćwręczenia medali dla rodziców,których wiele dzieci pełniło lubpełni służbę wojskową połączoną z uroczystym wręczeniem odznaczeń Gwiazda Iraku.Z terenu administrowanego

przez Urząd Gminy Cmolas zostali odznaczeni Srebrnym medalem Za Zasługi dla ObronnościKraju:1. Babiarz Janina zam. Jagodnik30,2. Maciąg Józef i Bronisławazam. Trzęsówka 143Gwiazdą Iraku za udział w Polskim Kontyngencie Wojskowymw Republice Iraku odznaczony

został Marcin Paduch zam. Hadykówka 46a. Nagrodę w imieniu nieobecnego brata odebrałasiostra Urszula Paduch.Uroczyste wręczenie medaliWojskowa Komenda Uzupełnień wręczy Komendant WKUMielec ppłk Mirosław Ciesielski. A. Fryc

Ostrowy BaranowskieNOWOROCZNESPOTKANIE PRZY CHOINCE21 stycznia br w świetlicy Wiejskiego Centrum Kulturyw Ostrowach Baranowskich, odbyło się uroczyste powitanie Nowego Roku, przygotowaneprzez Koło Gospodyń Wiejskichw Ostrowach Baranowskich.Przybyło wielu dostojnych, zaproszonych gości w tym ; wójtGminy Pan Eugeniusz Galek,gminna przewodnicząca KGWPani Maria Rzeszutek, Pani Edyta KusMokrzycka dyrektorSOK w Cmolasie , a także Państwo Wrzask oraz Państwo Mokrzyccy z Cmolasu.W części artystycznej nawiązującej do tematyki minionych świątBożego Narodzenia, wystąpił zespół KGW z Ostrów Baranowskich z widowiskiemobrzędowym „WILYJO”. Kolędę LULAJŻE JEZUNIU , pięknie zaśpiewała Basia Maziarz,a wspaniały koncert kolęd i pastorałek zaprezentował zespółoratoryjny pod kierunkiem PanaCzesława Tłustego z kościoła parafialnego pod wezwaniemśw. Michała Archanioław Spiach.To noworoczne spotkanie zbiegło się z Dniem Babci i Dziadka, dlatego też druga część tegospotkania poświęcona była naszym seniorom. Agnieszka Maziarz zadedykowała przybyłymgościom wiersz pt. „Życzenia

dla babci i dziadka”, wręczyłarównieżwszystkimsymbolicznego kwiatka z najlepszymi życzeniami. Udało nam się wyłowićnajstarsze perełki spośród przybyłych mieszkańców naszegosołectwa; pani Maria Chmielowiec oraz pan Stanisław Patera,liczący sobie bagatela tylko 87latek , uhonorowani zostali upominkami, które ufundowałoKGW , a wręczył wójt Gminypan Eugeniusz Galek.Odśpiewano gromkie sto lat dlanaszej najstarszej, szacownej pary seniorów.Część oficjalną zakończono promocją zdrowia i apelem dowszystkich zebranych mieszkańców i gości , o systematyczne badania kontrolne, abyśmy moglidługo cieszyć siętak dobrą kondycją fizyczną

i psychiczną, jak nasi Seniorzy.Lepiej i taniej jest zapobiegaćchorobom, aniżeli je potem leczyć. Wszystkim zgromadzonym na tym spotkaniuwręczono słodkie upominki ,które miały zachęcać do troskio własne zdrowie. Ta słodkapromocja zdrowia , była możliwa dzięki uprzejmości Pańz Banku Żywności w Rzeszowie.Lampką szampana toastem zazdrowie i pomyślność w NOWYM ROKU 2012 zakończonoczęść artystyczną i oficjalną.Po części oficjalnej paniez KGW w Ostrowach Branowskich zaprosiły wszystkichprzybyłych gości na przygotowany gorący poczęstunek.S. Rożniał



CMOLASI Puchar Wójta Gminy Cmolas w futsaluW dniu 15.01.2012r. w nowo otwartej hali widowiskowo – sportowej w Cmolasie odbył się turniejeliminacyjny o Puchar Wójta Gminy Cmolas w futsalu. Przy licznie zgromadzonej publicznościpunktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęły się mecze eliminacyjne i tak w I grupie grały następującekluby: Klub Sportowy „Florian „ Ostrowy Tuszowskie, Ludowy Zespół Sportowy „Ceramika”Hadykówka i Klub Sportowy „Ostrovia” Ostrowy Baranowskie. Mecze te rozgrywano w systemie 2 x20 minut z 10 minutową przerwą. W II grupie grały: Parafialny Klub Sportowy „Unitas” PorębyDymarskie, Ludowy Klub Sportowy „Vigor” Trzęsówka i Klub Sportowy „Tempo” Cmolas podobniejak w grupie I mecze rozegrano w systemie 2 x 20 minut + 10 minut przerwy. Wyniki tych eliminacjiprzedstawiały się następująco:Grupa IKS „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie – KS „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie 2 : 2 (1 : 2)KS „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie – LZS „CERAMIKA” Hadykówka 3 : 2 (1 : 1)KS „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie – LZS „CERAMIKA” Hadykówka 5 : 2 (2 : 1)Kolejność:1. KS „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie 2 4 7 : 42. KS „FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie 2 4 5 : 43. LZS „CERAMIKA” Hadykówka 2 0 4 : 8Grupa IIPKS „UNITAS” Poręby Dymarskie – LKS „VIGOR” Trzęsówka 1 : 4 (1 : 2)KS „TEMPO” Cmolas – LKS „VIGOR” Trzęsówka 14 : 5 (7 : 1)PKS „UNITAS” Poręby Dymarskie – KS „TEMPO” Cmolas 0 : 7 (0 : 2)Kolejność:1.KS „TEMPO” Cmolas 2 6 21 : 52.LKS „VIGOR” Trzęsówka 2 3 9 : 153.PKS „UNITAS” Poręby Dymarskie 2 0 1 : 11W kolejną niedzielę stycznia tj. w dniu 22.01.2012r. o godzinie 13.00 odbył się turniej finałowy.Mecze zostały rozegrane w systemie 2 x 20 minut + 10 minut przerwy z małą tylko różnicą czasową,gdyż mecz o pierwsze miejsce był rozegrany w systemie 2 x 25 minut + 10 minut przerwy. Rezultatymeczów finałowych przedstawiały się następująco:Mecz o V miejscePKS „UNITAS” Poręby Dymarskie – LZS „CERAMIKA” Hadykówka 7 : 3 (3:1)Mecz o III miejsceLKS „VIGOR” Trzęsówka – KS „ FLORIAN” Ostrowy Tuszowskie 2 : 0 (0 : 0)Mecz o I miejsce KS „TEMPO” Cmolas – KS „OSTROVIA” Ostrowy Baranowskie 4 : 0 (1 : 0)Pierwszy Puchar Wójta Gminy Cmolas w futsalu zdobyła drużyna Tempa Cmolas.Po zakończeniu meczu finałowego odbyła się uroczystość wręczenia pucharów wszystkimuczestnikom turnieju. Wręczenia pucharów dokonał Wójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek. Tennajbardziej okazały dostał się jak najbardziej zasłużenie w ręce zawodników KS Tempo. Liczniezgromadzona na trybunach publiczność oklaskami nagrodziła zwycięską drużynę.

JagodnikZABAWA CHOINKOWA11 LUTEGO 2012 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej iPrzedszkolu"Jagódka"wJagodniku odbyła się wspaniała zabawachoinkowa z okazji kończacegosie już karnawału. Imprezę poprowadził zaproszony wodzirejMariusz Stącel ze Szkoły Muzycznej z Rzeszowa. Dzieciwraz z rodzicami bawili sie do

skonale. Wodzierej nie pozwoliłpodpierać ścian ani dzieciom anidorosłym. Zorganizowano konkursy, w których brali udziałdzieci z rodzicami. Wybrani zostali król i królowa balu. Po wyczerpujących tańcach wszyscybardzo chętnie poczęstowali sięsłodkościami i przepyszną pizzą.Wszystkie dzieci oraz nauczyciele dziękują organizatorom : Radzie Rodziców przedszkola iszkoły oraz Stowarzyszeniu Roz

woju Wsi Jagodnik " NaszaWieś " za udaną zabawę.D. Terlaga



JagodnikI GMINNY TURNIEJWARCABOWY W JAGODNIKU„NAUKA, RELAKS CZYSTRATA CZASU?”Dnia 16 lutego 2012 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowejw Jagodniku odbył się I Gminny Turniej Warcabowy klas I –III szkoły podstawowej. Głównym celem rozgrywek było rozwijanie zainteresowańi uzdolnień dzieci oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportowąrywalizację.W turnieju wzięło udział 7 szkół(SP Cmolas, SP Hadykówka,NSP Jagodnik, SP Ostrowy Tuszowskie, SP Ostrowy Baranowskie,SP Trzęsówka).Podczas rozgrywek grupowych,ćwierćfinałowych i finałowychwyłoniono trzech najlepszych

uczniów, którzy otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe. Byli to:Sebastian Szczepanek SP Cmolas  I miejsceDamian Szczepanek  SP Cmolas  II miejsceJakub Lubera – SP Ostrowy Tuszowskie  III miejsce

Pozostali zawodnicy otrzymalipamiątkowe dyplomy.Turniej cieszył się dużą atrakcją. Uczestnicy zapewniali, żeprzyjadą ponownie za rok.Anna Kuźma

JagodnikDzień Babci i Dziadka,,Dzisiaj Wasze święto SeniorzyKochaniMy Wasze dzieci życzenia składamy.Niech Wam sprzyja szczęścieNiech Wam zdrowie służy,I cieszcie się życiemSto lat albo dłużej.I niech Was nie bolą biodra i kolanaByście mogli tańczyć do białegorana."
19 stycznia 2012 r. W RemizieStrażackiej w Jagodniku odbyłosię spotkanie seniorów z okazjiich święta. Dzieci z Niepublicznego Przedszkole "Jagódka"i Niepublicznej Szkoły Podstawowej składały życzenia swoimbabciom i dziadkom najpiękniejjak potrafią. Przedszkolaki pięknie deklamowały wiersze i śpie

wałypiosenki.Dzieci zeszkołyprzedstawiły Jasełka.Imprezęuświetniłrównieżzespół ludowyCmolasianie z Cmolasu.Życzenia 100 lat życia składaliprócz wnucząt Dyrektor obu placówek  Dorota Terlaga oraz zaproszeni goście: wójt gminyCmolas  Eugeniusz Galek, sekretarz gminy Cmolas  MarianPosłuszny, radny wsi Jagodnik –Ryszard Warzocha, sołtys wsi Jagodnik – Krystyna Warzocha,prałat parafii Trzęsówka – ks.Ta

deusz Kulig oraz wikary –ks.Krzysztof Szot. Imprezę organizowali Rada Rodzicówprzedszkola i szkoły, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik "Nasza Wieś " oraz wspomagaływładze gminy Cmolas.D. Terlaga






