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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie w bieżącym roku realizował pierwszy rok projektusystemowego pt.: „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CMOLAS” w ramach ProgramuOperacyjnegoKapitałLudzki,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który jest współfinansowany ześrodkówUniiEuropejskiejzEuropejskiego Funduszu Społecznego orazbudżetu państwa.Celem projektu jest: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobomi rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.W projekcie wzięło udział 24 osobyw tym: 20 kobiet i 4 mężczyzn.Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli warsztaty kompetencji społecznych w ramach kursu „AktywnePoszukiwanie Pracy”, którego celem było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności wzakresie aktywnego poszukiwaniapracy, autoprezentacji, pisania CV ilistu motywacyjnego.Ponadto 19 kobiet uzyskało zaświad

czenie ukończenia kursu: „Nowoczesny sprzedawca”, którego celem jestnabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi klienta w procesie sprzedaży,obsługi kasy fiskalnej, wykorzystania komputera oraz wypełniania dokumentów księgowychwykorzystywanych w pracy sprzedawcy.W ramach skierowań na kurs 2 mężczyzn, którzy brali udział w szkoleniu: „Spawanie spoinamipachwinowymi MAG” i otrzymaliŚwiadectwo z Egzaminu Spawacza

oraz Książkę Spawacza. Natomiast1 mężczyzna brał udział w kursie :„Przewóz osób i rzeczy krajowyi międzynarodowy” którego celembyło przygotowanie do egzaminuw celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przez osobyubiegające się o licencję do wykonywania działalności gospodarczejw zakresie usług transportu drogowego osób i rzeczy. Zdobyte przezPanów uprawnienia są uznawanetakże za granicą.

Czas na aktywnośćw Gminie Cmolas

WójtGminyCmolas
ogłaszanadzień9stycznia2009rokunagodzinę9.00przetargustnynieograniczonynanajemlokalu

użytkowego;
Lokal znajdujesięna terenieOśrodkaWypoczynkui Rekreacji /krytapływalnia/ wCmolasie
Przeznaczony jest na działalność handlową małą gastronomię, sklep, kawiarnię bezalkoholową , wyposażony jest w centralne ogrzewanie ,wodę
bieżącą, godziny otwarcia zgodnie z pracą pływalni, powierzchnia lokalu 37,10 m2 . Cena wywoławcza czynszu miesięcznego 440 zł, wadium
wynosi 50zł, postąpienieminimalne10zł. Opłatyzaenergię, c.o, wodę i kanalizacjęwgodrębnychumów.

Wadiumw wyznaczonej wysokości należy wpłacić do dnia 6 stycznia 2009 r na rachunek Urzędu NRB 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010
wBankuSpółdzielczymOddziałCmolas, decydujedatawpływunarachunekUrzęduwBSCmolas.

Cenypodanesąwwartościachnetto i douzyskanej wwynikuprzetargucenyzostaniedoliczonynależnypodatekVAT. Szczegółowe informacje
dot. w/wnieruchomości i warunkówudziałuwprzetargumożnauzyskaćwUrzędzieGminypok. 5 tel.(017)2837702.



Biblioteka w PorębachDymarskich w nowymmiejscu.W dniu 21.X.2008w Gminnej BibliotecePublicznej Filii w PorębachDymarskich odbyło sięuroczyste spotkanie z okazjiotwarcia nowego lokalubiblioteki. Przeniesiono ją zDomu Strażaka dopomieszczeń SzkołyPodstawowej z osobnymwejściem.Na spotkanie przybyli zaproszenigoście; Wójt Gminy Pan EugeniuszGalek, Ks. Proboszcz TadeuszKukulski, Dyrektor Szkoły PaniHalina Mokrzycka wraz z całymgronem pedagogicznym, sołtys PanSylwester Halat, KomendantOchotniczej Straży Pożarnej PanAndrzej Jaskot, PrzewodniczącaRady Rodziców Pani TeresaKobylarz. Uroczystość uświetniłwystęp uczniów SzkołyPodstawowej pod kierunkiem PaniMarty Tęcza. Mali aktorzyprzedstawili czym jest i jaką dużąwartość ma książka w życiuczłowieka. Przeniesienie bibliotekiprzyczyni się do polepszeniawarunków lokalowych orazdostępu czytelników do biblioteki.Dzięki temu powstało jakby małecentrum kultury i oświaty.Wszystkich mieszkańców wsizapraszamy i zachęcamy dokorzystania z biblioteki gdzie nietylko można wypożyczyć książkę,ale mile spędzić czas.

Mijający rokMijający rok 2008 w Gminie Cmolas stał pod znakiempoprawy bezpieczeństwa i stąd relatywnie duże nakładyfinansowe na budowę i modernizację dróg gminnych,powiatowych i chodników. Na terenie Gminy wykonanonastępujące inwestycje (tabela).Niezależnie od w/w inwestycji poważne nakłady poniesiono na remontybieżące dróg gminnych, zakup przystanków, znaków drogowych orazwyposażenia szkół, remontów i wyposażenia obiektów mieniakomunalnego. Nadmienić należy, że modernizacje dróg powiatowychrealizowane były wspólnie z Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego.Ponadto realizowanych było wiele projektów tzw. „miękkich”dotyczących wyposażenia komputerowego, kształcenia kursowego, naukipływania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Biorąc pod uwagę wielość i różnorodność zadań bardzo serdeczniedziękuję wszystkim którzy włączyli się aktywnie w realizację inwestycji naterenie Gminy Cmolas w roku 2008.
Wójt Gminy CmolasEugeniusz Galek



Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas w partnerstwie z Mielecką SzkołąBiznesuzaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie
"Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Unii Europejskiej"WNDPOKL.09.03.0018032/08

realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.3, Priorytet IX. Rozwójwykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kto może wziąćudział?Projekt skierowany jest do osób w wieku 2564 lat oraz do osób w wieku 18 – 24 lat ale nie uczących się, które zwłasnej inicjatywy zgłaszają chęć kształcenia ustawicznego w formie szkolnej zamieszkujących na tereniepowiatów: kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego lub mieleckiego,
W jaki sposób będzie odbywało się kształcenie?Kształcenie w zakresie zawodu Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będzie realizowany zgodnie zprogramem Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr 2102/SP, SPd/MEN/1996.10.17 przez okres nauczania 1,5 roku– 3 semestry, rozpoczynając od lutego 2009 roku. Zajęcia odbywać będą się w systemie zaocznym,weekendowym 2 razy w miesiącu. W trakcie zajęć obowiązywać będzie organizacja roku szkolnego (uczestnicyprojektu będąmieć ferie zimowe, przerwy świąteczne i wakacje).
Co oferujemy?Uczestnikom projektu oferujemy:Bezpłatne uzyskanie tytułu zawodowego Technik BHP,Materiały szkoleniowe i wykwalifikowaną kadręZwrot kosztów dojazduZapewniamy wyżywienie podczas szkoleń
Jak się zgłosić?Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 18 grudnia 2008r. do 20 stycznia 2009r. w biurze projektu(poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do biura projektu).
Niezbędne dokumenty wymagane podczas rekrutacji:Wypełniony formularz „Zgłoszenia – Kwestionariusza”Formularz Zakres danych uczestników biorących udziałw projektach realizowanych z POKLOświadczenie o spełnieniu kryteriówOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychKserokopia dowodu osobistego,Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (zarejestrowanej lub niezarejestrowanej) – dotyczy osóbbezrobotnych, nieaktywnych zawodowoKserokopia umowy o pracę, wraz z zakresem czynności – dotyczy osób zatrudnionychDeklaracja przyszłego pracodawcy, że osoba, która ukończy pozytywnie projekt zastanie zatrudniona w jegozakładzie pracy w wyniku uzyskania nowych kwalifikacji – jeżeli dotyczy
Formularze i oświadczenia dostępne w Biurze projektu i na stronie internetowej www.srgccmolas.pl Więcejinformacji na temat projektu można uzyskaćw biurze projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 36105Cmolas 269 a na stronie internetowej: www.srgccmolas.pl, pod numerem telefonu: (017) 744 44 15.NIE CZEKAJ, ZDOBĄDŹNOWE UPRAWNIENIA ZAWODOWE



Plan operacyjny zimowego utrzymaniadrógw sezonie 2008/2009
1. Eugeniusz SzczebiwilkDyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w KolbuszowejOdpowiedzialny za całokształt zimowego utrzymaniadrógTel. Służbowy (017) 2275840Tel. Kom. 0605 425 067
2. Wojciech BastaZca Dyrektora ZDP KolbuszowaOdpowiedzialny za sprawy związane z obsługądyżurów i kontroląwykonywanych pracTel. Służbowy (017) 2275883Tel. Domowy (017) 8227792
3. Dyżurni:Odśnieżanie i piaskowanieRyszard ZiębaTel. (015) 847 11 05

Tel. Kom. 0 603 447 395Wojciech MazurTel. Służbowy (017) 2275874Tel. Kom. 0 605 425 068
4. Za zimowe utrzymanie dróg gminnychodpowiedzialny jest ZUK Cmolas.Kierownik ZUK w CmolasieAdam RyndakTel. Służbowy (017) 2837714Tel. Kom. 0 600 978 305Tel. Domowy (017) 2837752
5. Rejon Energetyczny KolbuszowaTel. (017) 2271072Tel. 991
6. Sekretariat Starostwa Powiatowego w KolbuszowejTel. (017) 2275857Tel. (017) 2275880Fax (017) 2271523

„Aktywizacja społecznaniepełnosprawnychdzieci i młodzieży GminyCmolas”
Stowarzyszenie RozwojuGminy Cmolas od01.08.2008r. do31.01.2009r. realizujeprojekt pn.: Aktywizacjaspołecznaniepełnosprawnych dzieci imłodzieży Gminy Cmolassfinansowanego ze środkówFundacji PZU.W ramach projektu odbywały sięnastępujące zajęcia: warsztatykulinarne, warsztaty plastyczne,zajęcia informatyczne, zajęcia tanecznomuzyczne oraz zajęcia naKrytej Pływalni w Cmolasie. W sumie w zajęciach uczestniczyło 30dzieci i młodzieży z GminyCmolas.W ramach projektu został wydanykalendarz kulinarny na 2009 rok zprzepisami i potrawami zwarsztatów kulinarnych. Dlauczestników projektu 10 stycznia2009 roku w StowarzyszeniuRozwoju Gminy Cmolas odbędziesię spotkanie opłatkowe na którymzostaną rozdane kalendarze.Wszystkich uczestników projektuserdecznie zapraszamy!



Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas Cmolas 212a, tel/fax 017 28 37 295

www.sokcmolas.go.pl email: sok.cmolas@o2.pl




