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CMOLASPrzy Wielkanocnym Stole
1 kwietnia 2012 r. w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmola
sie odbyła się spotkanie „Przy
Wielkanocnym Stole”, które przy
ciągnęła licznych twórców ludo
wych, artystów oraz mieszkańców
gminy Cmolas. Wśród wystaw
ców, którzy zaprezentowali swoje
wyroby rękodzielnicze, różnorod
ne ozdoby wielkanocne, rzeźby
oraz malarstwo, byli: Grupa pla
styczna ART – PASSION z SOK
w Cmolasie, Dom Pomocy Spo
łecznej/Pracownia Terapii Zajęcio
wej w Cmolasie, Pani Patrycja
Kosiorowska, Pani Kazimiera Za
groba, Pani Alina Kraczkowska,
Pan Krzysztof Magda
oraz młodzież Publiczne
go Gimnazjum im. W.
Borowiusza w Cmolasie,
która dochód ze sprzedaży
postanowiła przekazać
swojej chorej koleżance.
Wspaniałe wyroby kuli
narne oraz dekoracje
świąteczne przygotowały:
Koło Gospodyń Wiejskich
„Prymule” z Mechowca,
Koło Gospodyń Wiejskich
z Ostrów Baranowskich oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Cmolasu.
Panie przygotowały mazurki, bab
ki, jaja faszerowane, chleb ze smal

cem oraz tradycyjny żurek, jako
poczęstunek dla wszystkich uczest
ników spotkania. Wśród zaproszo

nych gości swoją obecnością
zaszczycili nas Pan Eugeniusz Ga
lek Wójt Gminy Cmolas, Radny
Powiatu Kolbuszowskiego Pan

Krzysztof Sochacki, Radni Gminy
Cmolas: Pan Wiesław Kosiorow
ski, Pan Zbigniew Lubera, Pani

Krystyna Łakomy, Pani Li
dia Pietras oraz Pan Marian
Zieliński. W uroczystości
brali udział również Dyrek
tor Gminnej Biblioteki Pu
blicznej w Cmolasie Pani
Danuta Zuba, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Po
rębach Dymarskich Pani
Halina Mokrzycka, Dyrek
tor Szkoły Podstawowej w
Hadykówce Pani Justyna
Augustyn oraz Prezes

Gminnej Spółdzielni w Cmolasie
Pani Józefa Mokrzycka. O opra
wę artystyczną tego dnia zadbało
KGW „Prymule” z Mechowca i
Zespół Ludowy „Cmolasianie”,
który oprócz licznych pieśni, za
prezentował skecz pt.„Rachunek
sumienia”. Podczas spotkania ar
tyści z naszego regionu zaprezen
towali rozmaite prace
nawiązujące do tradycji Świąt
Wielkanocnych i nie tylko. Moż
na było podziwiać baranki, za
jączki, pisanki, stroiki świąteczne,
serwetki oraz kwiaty z bibuły. Nie
można było przejść obojętnie
obok wystawy obrazów olejnych
oraz rzeźb. Wszystkim uczestni
kom spotkania towarzyszył świą
teczny nastrój.



CMOLASDzieńKobiet
8 marca to data wszystkim dobrze
znana. Każde dziecko wie, a już
na pewno każdy mężczyzna, że
ten dzień należy do płci pięknej,
świętującej Międzynarodowy
Dzień Kobiet. Jest to dzień pełen
radości, miłych gestów i uśmie
chów. Tak właśnie uczczono ten
dzień w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Cmolasie. Uroczystość
odbyła się 10 marca. Na spotkanie
przybyło wiele kobiet oraz liczni
zaproszeni goście. Przybyli na spo
tkanie panowie: Poseł na Sejm RP

Zbigniew Chmie
lowiec, Wójt
Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek
oraz Radni Po
wiatu Kolbu
szowskiego
Krzysztof So
chacki, Ryszard
Sukiennik i Ste
fan Wrzask nie
szczędzili miłych
słów podczas składania życzeń.
Wszystkie panie zostały obdarowa
ne kwiatami. Część artystyczna
uroczystości została przygotowa

na przez Zespół Ludowy „Cmola
sianie”. Wystąpiła również
młodzież z Publicznego Gimna
zjum w Cmolasie.

CMOLASPółfinały WojewódzkichZawodów w PływaniuOd dziesięciu lat Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasiejest współorganizatorem Półfinałów Wojewódzkich Zawodów wPływaniu w dwóch kategoriachwiekowych Igrzysk MłodzieżySzkolnej i Gimnazjady.W roku 2012 w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasieodbyły się dwie imprezy. W dniu6 marca odbyły się Półfinały Wojewódzkie Igrzysk MłodzieżySzkolnej w Pływaniu. Do tych zawodów zgłosiło się 16 szkół. Natomiast w dniu 13 marca napływalni krytej w Cmolasie, odbyły się Półfinały WojewódzkieGimnazjady w Pływaniu. Do tychzawodów zgłosiło się 15 szkół.Zawody zostały przeprowadzonezgodnie z regulaminem zamieszczonym w „Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”.Zawodnicy rywalizowali:w formie sztafet 6 x 25 m stylemdowolnym dziewcząt i chłopców(rocznik 1999 i młodsi)

w formie sztafet 6 x 50 m stylemdowolnym dziewcząt i chłopców(rocznik 1996 i młodsi)w formie zawodów indywidualnych: 50 m stylem dowolnym,motylkowym, klasycznym igrzbietowym dziewcząt i chłopców.Głównym organizatorem zawodów był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy wRzeszowie. Na jego zlecenie i wewspółorganizacji na pływalni kry

tej Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie odbywają sięzawody w pływaniu. Podczas tegorocznych zawodów nie zabrakło dużych emocji, dopisalirównież kibice, którzy przybyli,aby dopingować młodych sportowców. Najlepsi stanęli na podium i odebrali pamiątkowedyplomy.

TRZĘSÓWKADzień KobietW dniu 8 marca w DomuStrażaka w Trzęsówce, kobietyświętowały swój dzień. Sala

wypełniona była po brzegi,a wszystkie Panie i liczni gościezaproszeni, w miłej i bardzoradosnej atmosferze obchodziliDzień Kobiet. Paniom składanożyczenia, wręczano kwiaty,

a wszystkiemu towarzyszyłamuzyka zagrana przez Zespółfolkowy „Hudacy”.



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

OSTROWY BARANOWSKIESzkoła Podstawowa w OstrowachBaranowskich otrzymała TYTUŁSZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM CHORYM NA CUKRZYCĘ przyznany przez MinisterstwoZdrowia. Przygoda zaczęła się wmiesiącu grudniu 2011 roku zchwilą zgłoszenia szkoły przezDyrektor Małgorzatę Styga doszkolenia na temat cukrzycy iwzięcia udziału w konkursie. Dokonkursu mogła przystąpić każda szkoła podstawowa po zgłoszeniu udziału. Liczba zgłoszeńszkół do konkursu była nieograniczona. Konkurs polegał na przeprowadzeniu za pomocą platformyinternetowej www.educukrzyca.pl wśród uczniów i wszystkichpracowników szkoły szkoleniainternetowego " Wygraj z cukrzycą. Wiedzą!" organizowanym przezMinisterstwo Zdrowia w ramachprogramu zdrowotnego pn "Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym", Modułu II pn "Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy wPolsce na lata 2010 2011". Szkolenie miało na celu przekazaniepodstawowych informacji na temat genezy cukrzycy typu 1, objawów choroby oraz zasadudzielania pierwszej pomocy osobom chorym na cukrzycę w sytuacjach wystąpienia stanów nagłych(hipoglikemia, hiperglikemia) zagrażających ich życiu. Po dokonaniu rejestracji szkoły wszyscy

z zapałem brali udział w konkursie, w którym nagrodą był nie tylko tytuł dla szkoły i zdobytawiedza, ale również zakupy w internetowym sklepie sportowym.Wszystkim zależało na ukończeniu szkolenia ze 100% wynikiem,po to by wygrać najwyższą nagrodę  i udało się! Wygraliśmywspólnymi siłami bon o wartości2 000,00 zł (dwa tysiące) na zakupy w internetowym sklepie sportowym ASPORT .pl.Zrealizowaliśmy go na zakup rożnych piłek do gry  ręcznych, nożnych, siatkowych, lekarskich,stojaka do koszykówki, paletekdo tenisa stołowego oraz gry świetlicowej  piłkarzyki. Cała społeczność naszej szkółki cieszy sięz tej niezwykłej nagrody  ucznio

wie, rodzice i nauczyciele.  Tenniecodzienny konkurs organizowany przez Ministerstwo Zdrowia przybliżył nam wszystkim tęjakże często spotykaną chorobę,bardzo niebezpieczną wówczas,gdy czyha w organizmie niezdiagnozowana i wyniszcza go powoli. Poznaliśmy sposoby udzielaniapierwszej pomocy osobom chorym na cukrzycę. Wszystkich zainteresowanych problematykącukrzycy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowejwww.cukrzycaedu.pl, gdzie wbardzo przystępny sposób znajdziemy wszelkie informacje związane ze sposobami radzenia sobiez cukrzycą w codziennym życiu.M. Styga

Zdrowych Radosnych Świąt Wielkiej NocyPełnych wiary nadziei i miłościŻyczliwych spotkań w gronie rodzinyoraz wszelkiej pomyślnościMieszkańcom Gminy CmolasżyczyStowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas



OSTROWY BARANOWSKIEJubileuszowe spotkanie KGWw Ostrowach Baranowskich.10 marca br. na spotkaniu Koła GospodyńWiejskich w Ostrowach Baranowskich, nie zabrakło serdeczności,kwiatów, życzeń i słodkości. Okazjądo świętowania była pierwsza rocznica działalności KGW w obecnymskładzie, a także marcowe Święto Kobiet. KGW w Ostrowach Baranowskich nie jest wielkie pod względemliczebności członkiń, ale za to bardzoaktywne.W minionym roku Panie z KGW zorganizowały szereg imprez ogólnospołecznych tj. Dzień Matki i Ojca,Dzień Dziecka, Dożynki Wiejskie,spotkanie z Mikołajem dladzieci, a także spotkanie noworoczne przy choince połączone z Dniem Seniora.KGW brało udziałw prezentacji " Wielkanocnego stołu"w Cmolasie, a mała grupa teatralna zaprezentowała się na„Festiwalu Mowy Lasowiackiej" z widowiskiem pt. „Wilyjo", zajmując III miejsce wkategorii dorosłych.. Założonazastała kronika Koła, a co miesiąc mieszkańcom sołectwaprzekazywany jest bezpłatnymiesięcznik pt. „Babskie gadanie".W ramiach działań prozdrowotnych uruchomione zostały zajęciaz aerobiku dla kobiet, przeprowadzono także akcję profilaktykizdrowotnej mającą na celu zapobieganie chorobom nowotworowym

piersi. W ramachakcji "Nie jesteśsam" sprowadzana jest żywnośćz Banku Żywności w Rzeszowie,a wydawaniemżywności zajmują się społecznieczłonkinie KGW.Wspomnieć także należy, że

wszystkie członkinie otrzymały jużkompletne stroje, tj. spódnicę, zapaskę, bluzkę, gorset i korale.Pierwszą rocznicęKoła pięknie opisała wierszem koleżanka Bożena Maziarz.Realizacja wymienionych działań, była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniui pracy społecznej wszystkich PańwKole, ale również dzięki bardzo dobrej współpracy z Wójtem Gminy Panem Eugeniuszem Galkiem, PaniąDyrektor SOK w Cmolasie, a takżePrezesem Gminnym OSP, który niezapomniał o Międzynarodowym DniuKobiet i sprawiłmiłą niespodziankęprzybywając niespodziewanie wrazz kilkoma innymi mieszkańcami naszego sołectwa. Były więc życzenia, kwiaty, upominki i miła,sympatyczna atmosfera. W pierwszą rocznicę członkinie przyjęłyuchwałę o nadaniu imienia Koła.Obecna nazwa brzmi Koło GospodyńWiejskich " LESIANKI" w Ostrowach Baranowskich.Jak wspomina koleżanka M. Kraczkowska , na chłopów zamieszkujących te tereny wołano dawniej„Lesioki”, więc aby tradycji stało sięzadość i dawne obyczaje zachowaćKoło przyjęło nazwę pochodzącą odlesioków  lesianki.KGW ma wiele powodów do radości, martwi jednak brak zespołu śpie



waczego. Członkinie bardzo chciałyby śpiewać stare zapomniane już piosenki, które kiedyś śpiewały idąc doszkoły, w pole czy do żniw. Problemem jest akompaniament muzyczny,na miejscu muzykujących mieszkańców nie ma, a dojeżdżający to dużekoszty. Zacytować tu jednak należy,słowa z wiersza kol. B. Maziarz: "imimo trudności co na drodze stoją, to

nasze kobitki, tego się nie boją".Takiej pogody ducha, optymizmu iwiary w lepsze jutro życzęwszystkimczłonkiniom KGW w Ostrowach Baranowskich, a także czytelnikom.Dawny filozof Seneka Starszy napisał kiedyś „Jeśli nie wiesz do jakiegoportu płyniesz, żaden wiatr nie będziewłaściwy". Członkinie KGW w Ostrowach wiedzą dokąd zmierzają, ży

czyć im należy tylko pomyślnychwiatrów i jak najmniejsztormów i burz.Stanisława A. RożniałPrzewodnicząca KGWw Ostrowach Baranowskich

OSTROWY BARANOWSKIEGminny Konkurs MatematycznyW dniu 5 marca 2012 r. w SzkolePodstawowej w Ostrowach Baranowskich odbyła się III EdycjaGMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS I– III ,,MISTRZ TABLICZKIMNOŻENIA”.Organizatoremkonkursu była nasza szkoła. Jego celem było min.:Popularyzowanie zabaw tabliczkąmnożenia wśród dzieci; Rozwijanie zdolności, zainteresowań i pasji matematycznychuczniów; Inspirowanie uczniów do odkrywania i rozwiązywania problemówmatematycznych; Utrwalanie tabliczki mnożenia wzakresie 100.Każdą szkołę mogło reprezentować dwóch uczniów wyłonionychw eliminacjach szkolnych. W konkursie wzięło udział 12 uczniówze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Cmolas.

Uczniowie zmagali się nad testemskładającym się z 10 zadań. Przewodniczącą Komisji Konkursowejbyła mgr Maria Bryk, która stwierdziła, że ten konkurs świetnie wpisuje się w realizację nowejpodstawy programowej, ponieważuczeń kończący klasę III powinienmieć opanowaną pamięciowo tabliczkę mnożenia. Dyrektor SzkołyMałgorzata Styga podkreśliła, żehasłem przewodnim obecnego roku szkolnego jest "Rok szkoły z pasją"  a organizowany konkurs"Mistrz Tabliczki Mnożenia" pozwala na rozwijanie zainteresowańmatematycznych, które w przyszłości być może przerodzą się w pasjei zmiłowanie do matematyki, którajest przecież "królową nauk" i dlatego warto ją polubić. Życzyła również uczniom, aby w przyszłościstali się olimpijczykami z matematyki. Dziękowała za współpracępracownikom. Pan Wójt Eugeniusz Galek wręczył nagrody laureatom, gratulował uczniom idziękował nauczycielom oraz organizatorom konkursu. Pośród obec

nych gości byli: Wójt GminyCmolas Eugeniusz Galek, przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Kraczkowski, Dyrektorzy szkół: z Hadykówki  JustynaAugustyn, z Porąb Dymarskich Halina Mokrzycka, z JagodnikaDorota Terlaga oraz nauczycieleprzygotowujący uczniów do konkursu. Zwycięzcy otrzymali zakupione nagrody (puchary), poza tymwszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.Zwycięzcy III Edycji GminnegoKonkursu Matematycznego"MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA"I MIEJSCE – Tomasz Kasprzakkl.III – ZS w TrzęsówceII MIEJSCE – Jakub Lubera kl.III– SP w Ostrowach TuszowskichIII MIEJSCE  Bartosz Pastułakl.III  SP w Cmolasie M.Styga



KIERMASZ KSIĄŻEK W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie wraz z Filiami w Ostrowach Tuszowskich, PorębachDymarskich i Trzęsówce zaprasza na Kiermasz Książek OD 2 KWIETNIA DO 18 MAJA 2012 r. odponiedziałku do piątku w godzinach pracy bibliotek.W ofercie :PAMIĄTKI NA I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄBIBLIE I PISMO ŚWIĘTSŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIEBAJKI I BAŚNIELITERATURA Z RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY DLA DZIECISERDECZNIE ZAPRASZAMY ATRAKCYJNA OFERTA I NISKIE CENYKSIĄŻKA TO DOBRY PREZENT DLA KAŻDEGO.

CMOLASVIII Otwarty Turniej SzachowyW niedzielę, 4 marca 2012r. w Samorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie rozegrano VIII OtwartyTurniej Szachowy w Cmolasie. Organizatorem turnieju był Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasieprzy wsparciu Towarzystwa Szachowego "Skoczek". Celem turnieju było wyłonienie najlepszychszachistów oraz popularyzacja intelektualnej gry szachowej, integracjapokoleń i środowisk. Turniej rozegrano w kategorii seniorów i juniorów systemem szwajcarskim nadystansie 7 rund, tempem gry 15 minut 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. Po bardzo ciekawej rywalizacjiprzebiegającej w sportowej atmosferze w kategorii seniorów zwyciężyłRafał Mytych z Sędziszowa Młp.obrońca tytułu mistrzowskiegoz przed roku uzyskując 6,5 pkt. z 7gier. Drugie miejsce zajął KrzysztofSkiba z Ropczyc z wynikiem 5,5pkt. z 7 partii. Trzecią lokata przypadła najlepszemuszachiście gminyCmolas TomaszowiZawadzkiemu, który zdobył 5,0 pkt.Łącznie w kategoriiseniorów wystartowało 30 szachistówz gmin: Cmolas,Kolbuszowa, Dzikowiec, Ropczyce

i Sędziszów Młp, turniej sędziowałJacek Mroczek z Kolbuszowej.Wręczono także nagrody specjalnedla najlepszych szachistów z gminyCmolas, które otrzymali TomaszZawadzki, Szymon Grzywaczi Wiesław KosiorowskiTurniej w kategorii juniorów wygrałPaweł Wilk z Cmolasu, drugiemiejsce Kacper Wilk z Cmolasu,trzecie miejsce zajął Hubert Wilkz Cmolasu. Łącznie sklasyfikowano18 młodych szachistów. ArbitrembyłWojciech Zagroba z SOK Cmolas, pomysłodawca i współorganizator turnieju w Cmolasie.Zamykając turniej Wójt GminyCmolas Eugeniusz Galek wręczyłpuchary i nagrody najlepszym szachistom turnieju, jak również złożyłpodziękowanie za sportowy przebieg rywalizacji.



Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w chwili obecnej realizuje następujące projekty:
1. „NOWA PRACA – SZANSĄNA WYGRANĄ.Program wsparcia dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenupowiatu kolbuszowskiego”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:* podczas ostatnich 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu : zostały zwolnione lub ich umowa wygasła i nie została przedłużona z przyczyn dotyczących zakładu pracy który przechodzi procesyadaptacyjne i modernizacyjne* sąw wieku aktywności zawodowej: 1864 lat* zamieszkują na terenie powiatu kolbuszowskiegoW ramach projektu Uczestnicy mogą odbyć szkolenie zawodowe (Pracownik ochrony mienia i osób ,Magazynierz obsługą wózka widłowego, Przedstawiciel handlowy, Operator koparko – ładowarki, Spawacz MAG i TIG, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Pracownik administracyjny, Księgowy, Telemarketer, Sprzątaczka )Staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym,Subsydiowane zatrudnienie z wynagrodzeniem.
2. „MAŁA AKEDMIA SENIORA.Aktywizacja edukacyjna osób w wieku 5564 z terenu gminy Kolbuszowa”Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców gminy Kolbuszowa w wieku 5564 lata, deklarujących chęćpodnoszenia lub uzupełnienia własnych kwalifikacji. W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia: Finansew życiu Seniora, Informatyka dla Seniora, Język angielski dla Seniora.Szkolenia są bezpłatne, a uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz certyfikat/ dyplomukończenia MałejAkademii Seniora.
3. NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ.Kursy podwyższające i dostosowujące kwalifikacje zawodowe osób pracujących z PowiatuKolbuszowskiego do potrzeb rynku pracy.”W ramach projektu Uczestnicy mogą odbyć szkolenie zawodowe:Sekretarz  asystent z językiem angielskimZarządzanie projektami z egzaminem na poziom DUczestnikom zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, dowóz osób niepełnosprawnych naszkolenia oraz po zakończeniu szkoleń certyfikaty i świadectwa kwalifikacyjne. Uczestnik pokrywa 10% wartościszkolenia.
4. „ PODSTAWA TO KWALIFIKACJE”.Kompleksowe szkolenia dla rolników z terenu powiatu kolbuszowskiego umożliwiającepodjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Projekt skierowany jest do osób: będących rolnikami lub domownikami rolników, którzy prowadzą osobiście i na własny rachunek działalnośćrolniczą i chcą podjąć zatrudnienie poza sektorem rolniczym, zamieszkałych na terenie powiatu kolbuszowskiego
Preferowani będą rolnicy lub domownicy spełniający jedno z poniższych kryteriów: korzystanie ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej; posiadanie zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych wykształcenie niższe niż średnie; posiadanie bądź praca w gospodarstwach mniejszych niż 4,2 ha
W ramach projektu oferujemy kursy:1. Kierowca kat. C wraz z przyspieszonym kursem kwalifikującym do przewozu ładunku2. Spawacz metodach MAG i TIG3. Operator koparki i koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień4. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów sprzedażowych5. Pracownik biurowy z modułem kadrowo  płacowymDla wszystkich uczestników zostanie zapewnione indywidualne doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznejoraz pośrednictwo pracy.



CmolasDEKANALNY TURNIEJMŁODZIEŻYW dniu 24.03.2012 (sobota) w Hali Widowiskowo – Sportowej w Cmolasie odbył się Dekanalny TurniejHalowej Piłki Nożnej Młodzieżyzrzeszonej przy parafiach w grupyapostolskie takie jak: ministranci,lektorzy, KSM, Oaza i inne.Do Turnieju zgłosiło się 18 drużynz całego dekanatu kolbuszowskiego w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (9)i gimnazjum (9).Po 7 godzinach zmagań na boiskuw duchu „fair play” wyniki przedstawiają się następująco:Kategoria Szkoła Podstawowa1 miejsce: Cmolas2 miejsce : Ostrowy Tuszowskie3 miejsce: Poręby DymarskieKról strzelców: Dawid NamczykNajlepszy bramkarz: Artur BańkaKategoria Gimnazjum1 miejsce: Cmolas2 miejsce: Trzęsówka3 miejsce: Kolbuszowa Fara

Król strzelców: Konrad SerafinNajlepszy bramkarz: Artur CzachorSędziowie: Sławomir Witas, Ryszard ZygmuntRatownik medyczny: Tomasz TęczaZwycięzcy otrzymali pamiątkowedyplomy, puchary, statuetki, medale i piłki nożne.Sponsorzy turnieju: ks. Kazimierz Osak – Dziekan Dekanatu Kolbuszowskiego ks. Prałat Kazimierz Szkaradek –Prepozyt Kapituły Kolbuszowskiej Józef Kardyś– Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Jan Zuba BurmistrzKolbuszowej dr Mieczysław Maziarz– Ordynator„Dializoterapiii Nefrologii”w Kolbuszowej Eugeniusz

Galek – wójt gminy Cmolas Wiesław i Zbigniew Kosiorowscy– firma Makro K&K w Cmolasie Stefan Wrzask – firma Cmol –Frut w Cmolasie Wiesław Kosiorowski – firma Delikatesy „Olimp”Organizatorami turnieju byli: Ks.Waldemar Krzeszowski  Dekanalny Duszpasterz Młodzieży Dekanatu Kolbuszowskiegoi ks. Grzegorz Dąbrowski

5. „ZaPRezentuj się Zajęcia aktywizujące kobiety długotrwale bezrobotne z gminyKolbuszowa do aktywnego poszukiwania pracy”.Uczestnikami projektu mogąbyćkobieta w wieku 1860 lat zamieszkała na terenie gminyKolbuszowa, zarejestrowana w PUP Kolbuszowa jako osoba bezrobotna powyżej 24miesięcy, zainteresowana podniesieniem swoich kompetencji społecznych i zawodowych.W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci: nauki pisaniach, listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowykwalifikacyjnej, lektorat z j. angielskiego, kurs komputerowy.
6. „PRZECIW WYKLUCZENIU.Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznemu z terenu powiatukolbuszowskiego ramach Klubu Integracji Społecznej” Projekt skierowany jest do osóbzagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia zamieszkałych na tereniepowiatu kolbuszowskiego, które jednocześnie nie pracują, są w wieku aktywnościzawodowej i są zdolne do podjęcia zatrudnienia.W ramach projektu oferujemy: Kursy pracownik ochrony mienia i osób, operator koparko ładowarki, spawacz MAG + TIG, fryzjerka, księgowa,kosmetyczka. Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu,zaświadczenie ukończenia szkolenia. Sześciomiesięczne staże Pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"

adres: ul. Jana Pawła II 8, 36100 Kolbuszowa
email: nil@kolbuszowa.pl

tel.: (17) 2270258 wew. 21, 22, 23,24 lub (17) 2271448
GODZINY PRACY: od 7:30 do 15:30, poniedziałek  piątek






