
Nr 4/09 Lipec/sierpień2009

Radosne zakończeniewakacji.
W ostatnią sobotę sierpnia na placutargowym w Cmolasie dzieci radośnie pożegnały wakacje i przywitały nowy rok szkolny. Tego dniapogoda nie dopisała. Niemniej organizatorzy, Gminna Biblioteka Publiczna i Samorządowy OśrodekKultury w Cmolasie, stworzyli ciepłą i miłą atmosferę sprzyjającą zabawie.Mali mieszkańcy Gminy Cmolaschętnie brali udziałw licznych konkursach i zabawach, przygotowanych specjalnie dla nich. Dziecimogły między innymi wziąć udziałw konkursie plastycznym związanym ze wspomnieniami wakacyjnymi, quizie wiedzy o książkachi zabawie tanecznej. Dużo radościdostarczyła małym pociechom jaki obserwującym rodzicom konkurencja, w której zadaniem było na

dmuchanie największego balonika.Wspólna zabawa nie tylko wyzwoliła dużo pozytywnych emocji, alei sprzyjała integracji. Wszyscy, bezwyjątku, którzy brali udział w zorganizowanych konkursach i zabawach zostali obdarowaniupominkami związanymi ze szkołą.

Tego dnia, prócz wspominanychatrakcji, na najmłodszych czekałatakże trampolina i tor wyścigowy zquadami. Jak się okazało deszcznie zniechęcił młodych rajdowców, a gdy tylko się przejaśniło natrampolinie można było obserwować wyczyny młodych akrobatów.W trakcie zabawy roll bar serwował smakowite przekąski, napoje,watę cukrową i pop corn.Zabawom towarzyszyła specjalniedobrana, na tę okazję, oprawa muzyczna. Na uwagę zasługuje fakt,że po raz pierwszy w plenerze Samorządowy Ośrodek Kultury wCmolasie skorzystał z niedawnozakupionego sound – systemu,który docelowo będzie także wykorzystywany przy nagłaśnianiupodobnych imprez. Zakup sprzętuzostał dokonany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie RozwojuInfrastruktury Kultury.



Szkolny apetyt na zdrowie
Pierwszy dzień szkoły już dalekoza nami. W tym roku do szkółi przedszkoli w naszej gminieuczęszcza 1079 uczniów. Wesołygwar dzieci na nowo wypełniłszkolne korytarze i boiska. Mimowyraźnych jeszcze wspomnieńwakacyjnych, pora na naukęi systematyczną pracę w szkole.Aby to było możliwe, trzebastworzyć odpowiednie ku temuwarunki. W tym celu Urząd GminyCmolas wraz z dyrekcją i kadrądydaktyczną poszczególnych szkółrealizują liczne działaniawspierające.Potrzeba aprowizacji jestpodstawową potrzebą, jaką musizaspokoić człowiek.Niedożywienie dzieci negatywniewpływa na ich rozwójpsychofizyczny i prowadzi doobniżenia odporności,zwiększając ryzyko zachorowańoraz czas i koszty leczenia.Równocześnie ma negatywnywpływ na zdolności do uczenia się,ograniczając przez to szanse dziecina przyszłość. Z tego też powoduprogramem dożywiania objęto wsumie 494 dzieci w GminieCmolas, z czego: 36 dzieci w wiekuprzedszkolnym, 288 dzieci uczęszczających do

szkoły podstawowej, 110 uczniów uczęszczających dogimnazjum, 60 uczniów uczęszczających doszkoły ponadgimnazjalnej.Drugim projektem wprowadzanymw życie we wszystkich szkołachpodstawowych na terenie gminyjest program „Owoce w szkole”,mający na celu ukształtowaniewśród dzieci z klas IIIIwłaściwych nawykówżywieniowych, polegających naregularnym spożywaniu owoców iwarzyw. W związku z realizacjąprogramu uczniowie będąotrzymywać darmowe porcjeświeżych lub przetworzonychowoców i warzyw. Produktyzakwalifikowane do dystrybucji wszkołach to owoce świeże: jabłka,gruszki, truskawki, warzywaświeże: marchew, rzodkiewka,papryka słodka, ogórek, orazprzetwory: soki owocowe,warzywne i owocowowarzywne.Poza urozmaiceniem dietycodzienne spożywanie owocówmoże odgrywać ważną rolę wzmniejszaniu odsetka osób otyłychoraz redukcji ryzyka poważnychproblemów zdrowotnych napóźniejszym etapie życia. Projektfinansowany jest z budżetu UniiEuropejskiej oraz budżetukrajowego. Warto nadmienić, żeprogram „Owoce w szkole” poza

promowaniem zdrowegoodżywiania wśród dzieci wesprzelokalny rynek warzyw i owoców.W programie „Owoce w szkole”przewidziane są również działaniatowarzyszące. Przystępując doprogramu szkoły będązobowiązane do realizacji działańo charakterze edukacyjnym,wzbogacającym wiedzę dzieci natemat owoców i warzyw. Tenobszar tematyczny jednocześniedoskonale wpisuje się wdługofalowe działania szkółpromujących zdrowie. Z założenia,nadrzędnym celem „SzkołyPromujące Zdrowie” jestpropagowanie zdrowego stylużycia społeczności szkolnej.
UNITASHistoria powstania Parafialnego KlubuSportowego „UNITAS” w PorębachDymarskich wiąże się z objęciemfunkcji obecnego Proboszcza ks.Grzegorza Siciaka, który wspólnie zDyrektor Szkoły Panią HalinąMokrzycka oraz z innymi osobami zParafii postanowili stworzyć klub.Łacińska nazwa „UNITAS”oznacza„jedność, zjednoczenie”. i wiąże się zcelem działalności tego Klubu.Klub jako drużyna jest tylko jedną zform działalności Parafialnego KlubuSportowego, gdyż celem jego istnieniajest propagowanie sposobówspędzania wolnego czasu w duchu

zdrowia, kultury i konsolidacjispołeczeństwa.Treningi Parafialnego KlubuSportowego „UNITAS” odbywają sięsystematycznie dwa razy w tygodniu.Sportowcy postanowili zmierzyćswoje siły z innymi drużynami i takpowstał kolejny pomysłzorganizowania w PorębachDymarskich turnieju drużyn ze SzkółPodstawowych i Gimnazjum z GminyCmolas.Z dobrym słowem, pomocą i podpatronatem Wójta Gminy CmolasPana Eugeniusza Galka turniejrozgrywał sięprzez cały lipiec.Finał tego turnieju odbył się 16sierpnia b.r. Zagrały najlepsze drużyny

ze Szkół Podstawowychi Gimnazjalnych z terenu naszejGminy. Pogoda oraz frekwencjadopisały również. Po zaciętychwalkach I Turniej o Puchar WójtaGminy Cmolas zakończył sięsukcesem drużyny z KlubuSportowego „UNITAS” w PorębachDymarskich, która osiągnęła przewagęi wygrała Puchar .Impreza ta była ciekawą formąspędzenia wolnego czasu podczaswakacji, promowała zdrowy stylżycia, podniosła sprawność fizycznązawodników oraz umiejętność gry wzespole. Dla wielu młodych ludzi byłato okazja do prawdziwej i zdrowejrywalizacji na boisku piłkarskim.



1.Remont budynku OSP Poręby Dymarskie
Przetarg nieograniczony dnia 6.02.2009r.
Wybrany wykonawca: Firma Budowlana „REMBISZ”
Ryszard Rembisz Zielonka 39A
Zakres remontu :
malowanie dachu, wymiana okien, remont i malowanie
elewacji, wykonanie placu z kostki, malowanie ogrodze
nia
Remont wykonany w dniach 12.03.2009r. do
19.06.2009r.
Wartość robót brutto 97.078,22 zł.
Wyremontowany obiekt podnosi piękno Porąb Dymar
skich tworząc centrum miejscowości wraz z kościółkiem
zabytkowym i szkołą.
2.Remont drogi dojazdowej do pól w Cmolasie
Wybrany wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wod
nych w Kolbuszowej ul. Wolska 7
Zakres remontu :
pogłębienie rowów, wykonanie zjazdów i przepustów,
utwardzenie jezdni tłuczniem na długości 600mb
Zadanie wykonane w dniach 25.06.2009r. do
30.07.2009r.
Wartość robót brutto 64.090,72 zł.
Dofinansowanie ze środków FOGR 32.000 zł.
Przedmiotowy odcinek drogi to nie tylko poprawienie
dojazdu do pól ale otwarcie dla nowych terenów budow
lanych.
3.Budowa deptaka w Cmolasie
Przetarg nieograniczony dnia 13.05.2009r.
Wybrany wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wod
nych w Kolbuszowej ul. Wolska 7
Zakres inwestycji :
wykonanie kanalizacji burzowej Ø500 na długości
351mb, wykonanie chodnika na długości 422mb
Zadanie wykonane w dniach 3.07.2009r. do 3.08.2009r.
Wartość zadania brutto 344.511,82 zł.
Dofinansowanie z PROW 162.767 zł.
Wykonano kolejny odcinek porządkowania głównej arte
rii komunikacyjnej Cmolasu, ale przede wszystkim po
prawiono estetykę i bezpieczeństwo ruchu pieszego.
4.Remont dróg gminnych Dąbrówka – Cmolas – Trzę
sówka – Ostrowy Tuszowskie w ramach usuwania skut
ków klęsk żywiołowych
Przetarg nieograniczony dnia 8.05.2009r.
Wybrany wykonawca: Firma UsługowoSprzętowa Jó
zef Magda Trzęsówka 126a
Zakres remontu:
przebudowa przepustów pod zjazdami, pogłębianie ro
wów,

remont nawierzchni jezdni tłuczniem
a)droga Cmolas – Dąbrówka na odcinku 600mb
b)droga Trzęsówka – Ostrowy Tuszowskie na odcinku
200mb
Zadanie wykonane w dniach 28.05.2009r. do
31.07.2009r.
Wartość zadania brutto 108.784,61 zł.
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji 86.320,80 zł.
W zasadzie wyremontowano dwa krótkie odcinki dróg,
tym niemniej mające duże znaczenie dla ludzi tam
mieszkających a także dojeżdżających do pól.
5.Budowa kanalizacji Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy
Baranowskie, Jagodnik
Przetarg nieograniczony dnia 4.05.2009r.
Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynie
ryjnych J.Korkosz Spółka Jawna Nisko
Zakres robót:
kanalizacja grawitacyjna Ø160 ÷ 200  30.852 mb
kanalizacja tłoczna Ø63 ÷ 140  11.524mb
przepompownie ścieków – 17szt.
przyłącza domowe szt./mb  298/1490
Ogólna wartość zadania 4.774.769,76 zł.
Dofinansowanie z PROWP  3.237.017,85 zł.
Realizacja projektu od 10.06.2009r. do 31.05.2010r.
Aktualnie trwają prace na tym zadaniu.
To potężne zadanie w zasadzie kończy budowę kanali
zacji sanitarnej na terenie Gminy Cmolas. Patrząc na za
kres rzeczowy i wartość realizowanych robót warto
sobie uzmysłowić, że tak mała gmina takie duże

zadanie realizuje dla dobra mieszkańców.
6.Przebudowa drogi gminnej Hadykówka – Pogorzałki 
Cmolas
Przetarg nieograniczony dnia 6.02.2009r.
Wybrany wykonawca: Firma ProdukcyjnoHandlowo
Usługowa „MAXBUD” Jacek Lichy S.J. Bochnia
Zakres robót:
odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej
długość 1400mb
szerokość jezdni 3,5m
pobocza utwardzone tłuczniem 0,75 ÷ 1m
Zadanie wykonane od 5.03.2009r. do 18.08.2009r.
Wartość zadania 405.154,56 zł.
Droga ta to nie tylko dobry dojazd dla mieszkańców
przysiółka Pogorzałki ale kolejny odcinek dużej obwod
nicy Cmolasu.
7.Budowa oświetlenia ulicznego w Trzęsówce
Przetarg nieograniczony dnia 8.07.2009r.
Wybrany wykonawca: Eltor sp. z o.o. w Rzeszowie

Opis zrealizowanych inwestycji i remontów od 1.01.2009r. do 15.08.2009r.na terenie Gminy Cmolas



Zakres robót:
wykonanie dwóch linii oświetlenia ulicznego
I linia wzdłuż drogi obok stadionu, na której zamonto
wane zostanie 13 opraw oświetleniowych,
II linia wzdłuż drogi Trzęsówka – Podpołudnie, na któ
rej zamontowane zostanie 14 opraw oświetleniowych
Wartość zadania 64.660 zł.
Aktualnie trwają prace przy realizacji tej inwestycji.
Kolejny etap oświetlenia Trzęsówki to nie tylko pokaza
nie jej piękna nocą ale poprawienie bezpieczeństwa ru
chu pieszego. Jest to konieczność, gdyż po
wyremontowaniu dróg wzrasta prędkość pojazdów – a
bezpieczeństwo jest rzeczą nadrzędną.
8.Modernizacja budynku mienia komunalnego w Hady
kówka
Przetarg nieograniczony dnia 13.05.2009r.
Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
HandlowoUsługowe P&M Marcin Kołodziej, Paweł
Potwora z Niebylca
Zakres robót:
wykonanie dachu na budynku Domu Strażaka
docieplenie i wykonanie elewacji
Wartość zadania 261.465,22 zł. w tym dofinansowanie
z Funduszu PROW 182.137,88 zł.
Hadykówka jest wizytówką Gminy dlatego warto wyre
montować ten obiekt, aby służył szkole, straży, sportow
com i mieszkańcom.
9. Przebudowa dróg powiatowych:
Toporów – Ostrowy Tuszowskie – Jagodnik i Cmolas –
Mechowiec o łącznej długości 14km
Przetarg nieograniczony dnia 25.02.2009r.
Wybrani wykonawcy:
1)Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DrokamPiaseczno”
2)Poldim Mielec Sp. z o.o. w Mielcu
Ogólna wartość zadania 7.200.000 zł.
W tym : dofinansowanie z PROWP – 4.344.310 zł. dofi
nansowanie z gminy Cmolas  2.855.690 zł.
Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe.Ak
tualnie trwają prace.
Ogrom prac, duże pieniądze i zmiana oblicza Gminy.
Trzeba nadmienić, że w tym roku na terenie Gminy
Cmolas buduje się ponad 15 km dróg powiatowych. Sta
rostwo w Kolbuszowej wykłada środki na 1 km drogi,
pozostałe 14 km jest finansowane z budżetu Gminy i
Marszałka po około 50% wartości robót.
10.Remont drogi powiatowej w Trzęsówce na długości
1205mb
Wykonawca: Poldim Mielec Sp. z o.o. w Mielcu
Wartość zadania 374.604,05 zł. w tym dofinansowanie
z gminy Cmolas 244.378,00 zł.
Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w ter

minie 13.07.2009r. do 20.07.2009r.
11.Budowa sali sportoworekreacyjnej w Cmolasie
Przetarg nieograniczony dnia 22.05.2009r.
Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno
Budowlane „BCJ” Spółka jawna Tarnobrzeg
Wartość zadania 4.179.562,37 zł.
Termin zakończenia wrzesień 2011r.
Wykonawca rozpocznie prace w miesiącu wrześniu
2009r.
Budowa tej Sali stała się koniecznością po wprowadze
niu czwartej lekcji WF do szkół. Przypomnieć należy,
że Szkoła Podstawowa w Cmolasie i Gimnazjum to po
nad 650 dzieci. Niezależnie od młodzieży szkolnej sala
ta będzie służyć młodzieży zrzeszonej w klubach spor
towych raz mieszkańcom całej Gminy jako obiekt wi
dowiskowo – sportowy.
12.Przebudowa drogi gminnej Jagodnik – Kapłonka –
Cmolas na długości 1803mb
Przetarg nieograniczony dnia 27.02.2009r.
Wykonawca: Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „DrokamPiaseczno”
Zakres robót:
odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej 1803mb, sze
rokość jezdni 3,5m, pobocza utwardzone tłuczniem 2 x
po 0,75m
Wartość zadania 418.844,89 zł.
Termin zakończenia kwiecień 2010r.
Droga ta jest bardzo potrzebna dla części Zakościela a
przede wszystkim dla Jagodnika. Ponadto stanowi dro
gę rezerwową z Ostrów Tuszowskich, Ostrów Bara
nowskich i Jagodnika do Cmolasu, szczególnie
potrzebnąw okresie zimowym.
13. Budowa parkingu Ostrowy Tuszowskie
Przetarg nieograniczony dnia 26.06.2009r.
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w
Kolbuszowej ul. Wolska 7
Wartość zadania 589.947,73 zł. w tym dofinansowanie
z PROW – 374.952 zł.
Termin wykonania październik 2009r.
Wykonawcy został przekazany plac budowy.
Parking ten jest bardzo potrzebny w każdą niedzielę i
święta oraz innych uroczystości. Narasta ruch piel
grzymkowy do Sanktuarium, ponadto ze względu na
duży ruch do SSE Mielec przewiduje się miejsce do
ważenia pojazdów.
14.Remont drogi Gościniec Baranowski w ramach li
kwidacji skutków klęsk żywiołowych
Przetarg nieograniczony dnia 31.07.2009r.
Wybrany wykonawca: Usługi Załadunkowe i Transpor
towe Roboty Ziemne Robert Mokrzycki Hadykówka
Wartość zadania : 122.023,73 zł. w tym dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych



i Administracji 96.825,32 zł.
Termin wykonania 30.09.2009r.
Aktualnie zawarta jest umowa z wykonawcą robót.
W niedalekiej przyszłości ta droga stanie się piękną tra
są rowerową do serca Puszczy Sandomierskiej a także
do zamku w Baranowskie Sandomierskim.
15.Remont drogi gminnej Hadykówka – Pogorzałki –
Cmolas w ramach likwidacji skutków klęsk żywioło
wych na długości 1000mb
Przetarg nieograniczony dnia 14.08.2009r.
Wybrany wykonawca: Wojtas Marian Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych „DrokamPiaseczno”
Zakres robót:
jezdnia o szerokości 3,5m, pobocza utwardzone tłucz
niem 2 x o,75 ÷ 1,0m, pogłębienie rowów
i przebudowa zjazdów
Wartość zadania 261.977,70 zł. w tym dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji 200.000 zł.
Termin wykonania 16.10.2009r.

Aktualnie został wybrany wykonawca i przygotowana
jest umowa na wykonanie zadania.
To kolejny odcinek obwodnicy Cmolasu oraz droga do
pięknych terenów budowlanych. Ponadto niebawem bę
dzie najkrótsza drogą z centrum Cmolasu przez przysió
łek Grabie – do centrum Porąb Dymarskich.
To są najważniejsze inwestycje w naszej gminie w roku
2009. Do tego należy dołączyć remonty bieżące więk
szości szkół i obiektów mienia komunalnego. Ponadto
duże nakłady przeznaczamy na prace geodezyjne i pro
jektowe, które w przyszłości zabezpieczą realizację ko
lejnych inwestycji.Pływali
20 czerwca odbyły się IX Amatorskie Integracyjne Mi
strzostwa McDonald’s w Pływaniu Cmolas 2009. Orga
nizatorami zawodów byli: restauracje McDonald's w
Rzeszowie i Krośnie, Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji
w Cmolasie, Publiczne Gimnazjum w Cmolasie, Szkoła
Podstawowa w Cmolasie, Zespół Szkół Specjalnych w
Kolbuszowej Dolnej.

Otwarcie Stadionu wOstrowach Baranowskich2 sierpnia 2009 r. miało miejsceotwarcie Stadionu Sportowego wOstrowach Baranowskich. Nowapłyta, nowe bramki, noweotoczenie oraz nowy wystrój.Przecięcie wstęgi orazokolicznościowe wystąpieniazaproszonych gości: Wójta GminyCmolas Eugeniusza Galka,Sekretarza Gminy CmolasMariana Posłusznego,przedstawiciela Podkarpackiego

Związku Piłki Nożnej PanaTadeusza Butry, ks. ProboszczaStanisława Majdy oraz SołtysaOstrów BaranowskichWładysława Halata, rozpoczęłyuroczyste otwarcie nowegostadionu. W kolejnej częściuroczystości drużyny zawodników„Ostrovii” Ostrowy Baranowskiezagrały mecz. Wszyscy chętnimogli uczestniczyć w konkurencjipolegającej na strzelaniu rzutówkarnych. Dla zwycięzcówprzewidziane były oczywiście

nagrody. Impreza ta zakończyła sięfestynem przy dźwiękach zespołu„EFECT”, która przyciągnęłaliczne grono mieszkańców nietylko Gminy Cmolas.Warto podkreślić, że przy nowymstadionie powstała również druga,mniejsza płyta na stadiontreningowy jak również na boiskodo piłki siatkowej. Można bypowiedzieć, iż w OstrowachBaranowskich powstał małykompleks sportowy.

Bezpłatny Internet w Bibliotece.Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie, informuje , że można bezpłatnie skorzysta z czytelni internetowej wCmolasie oraz w Filiach w Poręby Dymarskie, Ostrowy Tuszowskie i Trzęsówce.Zapraszamy do korzystania z czytelni w godzinach pracy biblioteki tj:GBP Cmolas od poniedziałku do –piątku w godz. 9,0017,00Filia Poręby Dymarskie od poniedziałku do czwartku wgodz. 12,0017,00\Filia Ostrowy Tuszowskie od wtorku do piątku w godz.12,0017,00Filia Trzęsówka od wtorku do piątku w godz. 12,0017,00Z Internetu może korzystać każdy , nie tylko czytelnicy biblioteki. Zapraszamy!



Puchar Wójta GminyCmolas w OstrowachTuszowskichW dniu 2 lipca odbyło sięlosowanie rozgrywekeliminacyjnych o Puchar WójtaGminy Cmolas. Wylosowano dwiegrupy i tak w pierwszej grupieCmolaskiej zagrały ze sobą KS„Tempo” Cmolas i LZS„Ceramika” Hadykówka. Zaś wdrugiej grupie meczyrozgrywanych w OstrowachTuszowskich zagrały KS „Florian”Ostrowy Tuszowskie, LKS„Wigor” Trzęsówka, KS„Ostrovia” Ostrowy Baranowskie.Ambitnej walce na wysokimpoziomie i sportowemu duchowina boisku towarzyszyła szerokapubliczność, która wierniedopingowała swoim faworytomW pierwszym meczu spotkały się

drużyny drugiej grupy i meczzakończył się wynikiem 3:0 dladrużyny KS „Florian” OstrowyTuszowskie. W drugim meczuspotykały się drużyny „Ostrovia”Ostrowy Baranowskie z drużynąLKS „Vigor” Trzęsówka. Wynik2:2 był wielką niespodzianką,ponieważ drużyna „Ostrovii”Ostrowy Baranowskie reprezentujesię klasą o poziom wyższą oddrużyny LKS „Vigor” Trzęsówka.W ostatnim meczu spotkały siędużyny „Floriana” i „Ostrovii” Wtym meczu drużynie Florianawystarczył remis, aby awansowaćdo finału, zaś drużynę Ostroviiskazał na grę o trzecie miejsce.Natomiast w meczu, który miałmiejsce w Cmolasie, powyrównanej walce drużyna KS„Tempo” Cmolas pokonaładrużynę LKS „Ceramika”

Hadykówka 1:0. To już ustawiłowyniki na dzień finału. W meczu otrzecie miejsce drużyna „Ostrovii”z Ostrów Baranowskich spotkałasię z drużyną „Ceramika”z Hadykówki, natomiast w meczuo pierwsze miejsce spotkały siędrużyny KS „Tempo” Cmolas iKS „Florian” OstrowyTuszowskie.Po zaciętych walkach 19 lipca b.r.odbył się mecz finałowy.W pierwszym spotkaniu o trzeciemiejsce drużyna „Ostrovii”przegrała z „Ceramiką” 1:0.W drugim finałowym spotkaniu„Tempo” Cmolas i „Florian”Trzęsówka zremisowały 1:1, zaśrzuty karne wyłoniły zdobywcęPucharu Wójta Gminy Cmolas,którym z wynikiem 4:1, zostaładrużyna KS Florian OstrowyTuszowskie.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas składa serdeczne podziękowania za przekazanie 1 % podatku narzecz naszej organizacji i inne cenne darowizny. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na działalnośćstatutową, a w szczególności na rzecz rozwoju kultury, oświaty, sportu i rekreacji, na rzecz rozwoju małychi średnich firm oraz na walkę z bezrobociem.Pozyskane środki stanowią wkład własny w projektach realizowanych dla społeczeństwa Gminy Cmolas, np. dladzieci i młodzieży.Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom.Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wsparcie ze strony Państwa równieżw roku przyszłym.
Sławomir BiałasPrezes SRGC

Dowozy do szkół
W tym roku szkolnym Gmina Cmolas zapewnia bezpieczny dowóz do szkół 268 uczniom na 6 trasach:Trasa 1 Poręby Dymarskie – Leśniczówka – Ruda – Ujęcie Wody – CmolasTrasa 2 Dąbrówka – CmolasTrasa 3 Toporów – Ostrowy Tuszowskie – CmolasTrasa 4 Hadykówka – CmolasTrasa 5 Jagodnik – CmolasTrasa 6 Ostrowy Baranowskie – Pateraki – Chlistawy – Jagodnik – Cmolas



„LATO z SOKiem”
Lato z Sokiem organizowane przezSamorządowy Ośrodek Kulturyw Cmolasie przyciągnęło licznegrono dzieci z Gminy Cmolas.Podczas wakacyjnych piątkóww miesiącu lipcu i sierpniu miałymiejsce różnorodne formyatrakcyjnego spędzania czasu dladzieci. Spotkania tewypełniły wyprawa do baru„Sidło” w Cmolasie, gdzie dzieci

jeździły konno, wycieczkarowerowa (9km w jedną stronę)ścieżką edukacyjną dogospodarstwa agroturystycznegoPaństwa Hopków w PorębachDymarskich. Zajęcia plastycznepozwoliły odkryć jak z kaszymanny można wyczarować pięknyobraz, było też tworzeniebajkowych bohaterów i teatrzykkukiełkowy. Można było pobiegaćpodczas gry w piłkę nożną,siatkową i tenis stołowy, by innymrazem z kolei posiedzieć grając na

komputerze. Spotkania urozmaiciłaprojekcja filmu w mini kiniestworzonym na potrzebęuczestników zajęć wakacyjnych.Odbyły się również dyskoteki zwykorzystaniem sprzętunagłaśniającego oraz systemuoświetleniowego zakupionegodzięki środkom finansowympozyskanym z MKiDN w ramachrealizacji programu „Rozwójinfrastruktury kultury Doposażenie SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasie”.

Wakacje w biblioteceTegoroczne zajęcia wakacyjne wGBP Cmolas rozpoczęły się 18sierpnia i trwały do 28 sierpnia.Przebiegały one pod hasłem „Wakacje z duchami”Wakacje to czas bez szkoły, bez nauki, tym przyjemniej spędza się goz przyjaciółmi w grupie podczas zabawy. Spotkania z dziećmi odbywały się codziennie. Szczególniewesoło dzieci bawiły sięw Koło fortuny, układały puzzle, odgadywałyzagadki ,grały w gry planszowe ,które cieszyły się dużą popularnością.Uczestnicy chętnie brali udziałw zajęciach plastycznych, m.in.: „Portretulubionego ducha ,czarodzieja lubczarodziejki ”,”Jakby wyglądałświat gdybym miał czarodziejskąróżdżkę” , „Kram z różnościami zabawa z tekstem literackim” itp.

Ponadto dzieci słuchały bajek i fragmentów ciekawych książek czytanych przez bibliotekarkę. Oglądałybajki wyświetlane na DVD.Na zakończenie wakacji wspólnie zSamorządowym Domem Kultury

zorganizowano pożegnanie wakacjina wesoło pt.”Radosne zakończeniewakacji”.Wesołe chwile pozostaną w dziecięcej pamięci i na kolorowych fotografiach.





PROGRAM „ UCZEŃ NA WSI " 2009 / 2010
Gmina Cmolas przystępuje do pilotażowego programu „Uczeń na wsi  pomocw zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskieoraz gminy miejsko  wiejskie" w ramach obszaru A, tj. dofinansowania kosztów nauki.W związku z powyższym od dnia 01 września do 30 września 2009 roku istnieje możliwość składaniawniosków i ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu.Wnioski należy składać do 30.09.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie  pokój Nr 16Urzędu Gminy Cmolas
O dofinansowanie może ubiegać się osobaniepełnosprawna, która:∙ posiada własne orzeczenie o niepełnosprawności luborzeczenie o stopniu niepełnosprawności,∙ pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjumlub w szkole ponadgimnazjalnej( z wyłączeniem szkoły policealnej),∙ mieszka na terenie gminy Cmolas,∙ dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekraczakwoty 1. 531,20 zł .W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 rokużycia uprawnionym do ubiegania się o przyznaniedofinansowania kosztów nauki w ramach programujest rodzic lub opiekun prawny.
Wysokość pomocy finansowej w zakresiedofinansowania kosztów nauki w roku szkolnym2009/2010 nie może przekroczyć:
∙ w przypadku ucznia szkoły podstawowej lubgimnazjum  kwoty 2000 zł.,∙ w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bezobowiązku uiszczania czesnego  kwoty 3000 zł.,∙ w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnejzobowiązanego do uiszczania opłat za naukę(czesnego)  kwoty 4000 zł.Uwaga! Przyjęta w programie wysokośćdofinansowania przypadającego na jednego ucznianiepełnosprawnego w ciągu roku szkolnego zostałaokreślona, jako maksymalna wysokość, co znaczy, żenie jest to kwota obligatoryjnie w całościprzysługująca uczniowi i kwota faktycznegodofinansowania może być niższa, zależy odwysokości środków przyznanych Gminie.

Przyznane dofinansowanie rozlicza się w formiefaktur i rachunków.
Do wniosku o dofinansowanie należydołączyć:∙ kserokopię własnego orzeczeniao niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniuniepełnosprawności ucznia,∙ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodziebrutto za 2008 rok wszystkich pełnoletnichczłonków rodziny,∙ zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przezucznia w szkole podstawowej, gimnazjumlub szkole ponadgimnazjalnej,∙ kserokopię aktu urodzenia ucznia  dotyczyWnioskodawcy ubiegającego się o pomocfinansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniegodziecka,∙ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych przez PFRON.
Druki wniosków wraz z załącznikami oraz katalogkosztów kwalifikujących się do dofinansowania wramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi”dostępne są w Gminnym Ośrodku PomocySpołecznej w Cmolasie oraz na stroniewww.pfron.org.pl ( w zakładce Programy ZadaniaPFRON/UCZEŃNA WSI).
Szczegółowe informacje uzyskać możnaGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wCmolasie ,017/ 7444440 lub na stronieinternetowej www.pfron.org.pl.

Człowiek – najlepszainwestycjaStowarzyszenie Rozwoju GminyCmolas w partnerstwie z MieleckąSzkołą Biznesu realizuje projektpn.: Technik Bezpieczeństwa iHigieny Pracy w Unii EuropejskiejDziałanie 9.3 Priorytet IX, Rozwójwykształcenia i kompetencji wregionach w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki wramach którego 25 osób ukończyłopierwszy semestr kształcenia.Uczestnicy w ramach projektuotrzymują bezpłatne kształcenia ikonsekwencji uzyskanie tytułuTechnika BHP, materiałyszkoleniowe, wykwalifikowaną

kadrę, zwrot kosztów dojazdu,wyżywienie podczas szkoleń.Uczestników projektuinformujemy ze semestr IIrozpocznie się 12 września 2009r.Harmonogram zajęć dostępny jestna stronie internetowej www.srgccmolas.pl



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

tel/fax 017 28 37 295
www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl

Zrealizowano projekt ze środkówMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowegow Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie
W ramach Programu „Rozwój Infrastruktury Kultury” współfinansowanego przez Ministra Kultury

i  Dziedzictwa Narodowego, Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie zrealizował zadanie pn. „Do-

posażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie”.

Głównym celem tego projektu jest stworzenie poprawnych warunków funkcjonowania instytucj i kultu-

ry poprzez wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.

W ramach realizacj i tego zadania zostało zakupionych 15 szt. tablic wystawowych wyposażonych

w  odpowiednie oświetlenie. Na tablicach za pomocą odpowiedniego systemu montażowego zostały za-

wieszone aluramy. Konstrukcja ta pozwoli na wyeksponowanie dowolnych prac artystycznych, foto-

grafii, malarstwa, płaskorzeźby i.in. i będzie stanowić podstawowy element nowo powstałej galerii.

Galeria stworzy wspaniałe warunki integracj i środowiska twórczego oraz ekspozycji prac twórców na-

szego regionu i nie tylko. Eksponowane w Galerii prace będą rozbudzać zainteresowania mieszkańców

i zaspokajać ich potrzeby kulturalne. Galeria umożliwi także wyjście Samorządowego Ośrodka Kultu-

ry z nową ofertą kulturalną.

Galeria ta będzie łatwa w demontażu, co z kolei pozwoli na korzystanie z pomieszczeń Samorządowe-

go Ośrodka Kultury w innych celach.

W ramach realizacj i powyższego zadania został zakupiony również profesjonalny system nagłaśniają-

cy oraz system oświetleniowy, które w znaczny sposób podniosą jakość różnorodnych imprez organi-

zowanych na terenie Gminy Cmolas. Zarówno oświetlenie jak i nagłośnienie wzbogacą wrażenia

wizualno słuchowe odbiorców. Sprzęt będzie wzbogacał każde przedsięwzięcie Samorządowego

Ośrodka Kultury, umożliwi realizację planowanych, ambitnych projektów, w których realizacja dźwię-

kowa i świetlna odgrywa kluczową rolę.

W celu ochrony przed kradzieżą i dewastacją eksponowanych prac oraz zakupionego wyposażenia, za-

instalowano system bezpieczeństwa.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 53   500 zł. w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego wynosiła 40  000 zł.

Przedsięwzięcie to przyczyni się do integracj i społeczności lokalnej , będzie rozbudzać zainteresowania

zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców naszej gminy a nawet powiatu.




