
Nr 5/09 Październik 2009

VI Gminny Festiwal MuzykówOstrowy Baranowskie 200918.X.2009 r.
VI Gminny Festiwal MuzykówOstrowy Baranowskie 2009 r. odbył się w dniu 18 października2009 roku i z powodu warunkówtechnicznych (brak prądu na skutek burzy śnieżnej) został przeniesiony do SOK w Cmolasie.Organizatorem festiwalu byłaSzkoła Podstawowa w OstrowachBaranowskich przy współpracyz SOK w Cmolasie. Przedsięwzięcie planowała i festiwal prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej wOstrowach Baranowskich Małgorzata Styga. Ponadto w przygotowania zaangażowani bylinauczyciele: Danuta Gacek, Bożena Mielczarek,Wiesława Dudek.Celem festiwalu była promocja uczniów uzdolnionych mu

zycznie, budzenie w uczniachpotrzeby wyrażania siebie i wyrażania muzyki. Festiwal ma także wymiar wychowawczy, daje dzieciomi młodzieży właściwe wzorce dosposobów spędzania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zaintere

sowań i umiejętności.Do festiwalu przystąpiło24 uczestników. Uczestnikami byliuczniowie z terenu naszej gminy.Jury w składzie:1. Aleksandra Niezgoda – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznejw Kolbuszowej2. Henryk Marzec – saksofonista,były orkiestrant orkiestry reprezentacyjnej z Kosów3. Bronisław Niezgoda – gitarzysta, nauczyciel PSM w Kolbuszowej po wysłuchaniu 21 solistów ijednego zespołu (3 osobowego)przyznało następujące miejsca wwyznaczonych w regulaminie kategoriach:w kategorii klas 0IIII miejsce – Agata Serafin SP wCmolasieII miejsce – Oliwia Starzec Sp wCmolasie
w kategorii klas IVVI szkoły podstawowej



I miejsce Zuzanna Salwik SP wHadykówceII miejsce nie przyznanoIII miejsce Róża Salwik SP w HadykówceIII miejsce Katarzyna PosłusznaSP w CmolasieWyróżnienie – Paweł Wilk SP wCmolasiew kategorii zespoły klas IV VI
1. I miejsce  zespół ALLEGROSP w Hadykówce
w kategorii soliści klas gimnazjum:I miejsce – Kinga Wilk PG w CmolasieI miejsce – Tomasz Jóźwik równorzędne PG W CmolasieII miejsce – Katarzyna Jóźwik PGw CmolasieIII miejsce – Anna ChmielowiecZS w TrzęsówceI Wyróżnienie – Maciej Gacek ZSw TrzęsówceII Wyróżnienie – Patryk WadachPG w Cmolasie
Grand Prix VI Gminnego Festiwalu Ostrowy Baranowskie 2009 – Lidia Cieśla PG w CmolasieWszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody  albumyna zdjęcia, zakupione przez GminęCmolas i F.H.U ”Olimp” Pana Wie

sława Kosiorowskiego z Cmolasu.Dodatkowe nagrody w dniu festiwalu przekazał Pan Wójt Eugeniusz Galek. Organizacja imprezyzostała również dofinansowanaprzez SOK w Cmolasie. Puchar nanagrodę GRAND PRIX został zakupiony przez szkołę.
Wśród obecnych gości byli:Wójt Gminy Cmolas EugeniuszGalek, Przewodniczący Rady Gminy w Cmolasie Stanisław Sukiennik, sołtys Ostrów BaranowskichWładysław Halat, radny wsi Henryk Macina, prezes OSP w Ostrowach Baranowskich Karol Ziętek,członkowie Rady Rodziców przySzkole Podstawowej w OstrowachBaranowskich.Obecni byli również dyrektorzy szkół, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury wCmolasie Edyta Kus Mokrzycka idyrektor Biblioteki Publicznej wCmolasie Danuta Zuba oraz opiekunowie uczniów: Ewa Jóźwik, EwaTyczka, Tomasz Wilk, RyszardWrona i Tomasz Marut.Festiwal uświetnił swoimwystępem 11 osobowy Zespół Muzyki Dawnej „Giuli Vanente” z Państwowej Szkoły Muzycznej wKolbuszowej, który zachwycił publiczność prezentowanymi utwora

mi muzyki dawnej i rozrywkowejoraz epokowymi strojami.Na zakończenie wszyscyuczestnicy i goście zostali zaproszeni na ciepłą herbatkę i słodkieciasto domowej roboty.Jury bardzo doceniło iuznało za ciekawy pomysł jakimjest Gminny Festiwal Muzyków,doceniło sprawną organizację imprezy, dobry poziom prezentowany uczestników Festiwalu. NaUznanie zasługuje fakt, jakim jestskierowanie przez organizatorówimprezy w kierunku dziecii młodzieży. Celowym i jak najbardziej wskazanym jury uznało organizację kolejnych edycji Festiwalu.
Zima WcałejPolsceopadymokrego śnieguspa

raliżowały życie mieszkańców pozbawia
jąc ich prądu, wody a w niektórych
przykładkach nawet ogrzewania. Nie omi
nęło to teżnaszej gminy.
Szkody jakie wyrządziły opady śniegu by
ły ogromne. Powalone drzewa na linie
energetyczne spowodowały odcięcie pra
wie całej gminy od prądu, uszkodzenia by
ły tak wielkie że niektóre miejscowości
przez wiele dni były pozbawione energii
elektrycznej. Niektóre przepompownie
wody oraz przepompownie ścieków prze
stały pracować przez co wielu mieszkań
ców zostało pozbawianych wody. Wiele
gospodarstw pozbawionych prądu miało
poważne problemy jak przetrwać, ponie
waż nawet centralne ogrzewanie w dużej
części pracuje na silnikach elektrycznych
to których jak wiemy niezbędna jest ener

gia elektryczna. W szkołach na teranie
Gminy Cmolas lekcje zostały skrócone z
powodu wychłodzenia obiektów, przestał
funkcjonować między innymi basen i
bank. Powalone drzewa w wielu przypad
kach utrudniały nawet wyjazd z posesji
oraz poruszanie się po dragach. Często
okazywało się że drzewa rosnące w zbyt
bliskiej odległości od domów stanowiły
zagrożenie dla domostw i ich mieszkań
ców. Jesienny atak zimy był ogromnym
zaskoczeniem dla nas wszystkich. Nikt
nie spodziewał się tego że na drzewach
pokrytych pięknymi jesiennymi liśćmi zo
baczymy mokry śnieg który bez naj
mniejszych oporów łamie konary a nawet
całe drzewa. Jedno jest pewne, ostatnie
wydarzenia które nawiedziły naszą gminę
to przedsmak tego co może nas czekać tej
zimy.



LITERATURA I DZIECI – NaszemarzeniaW dniu 23 października b.r. wSamorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie odbyły się gminneeliminacje Konkursu„LITERATURA I DZIECI – Naszemarzenia” . Przedmiotem konkursubyła twórczość znaczących iwybitnych autorów, którzy wswoich utworach poruszajątematykę marzeń. Konkurs jestskierowany do dzieci w dwóchkategoriach wiekowych IIII orazod IVVI klas szkoły podstawowej.
Podczas konkursu każdy uczestnikprezentował 1 utwór wybranegoautora w formie recytacji,inscenizacji, piosenki lub pracplastycznych. Do udziału wgminnym etapie konkursuzgłoszone zostały dzieci ze SzkółPodstawowych w Cmolasie,Hadykówce oraz PorębachDymarskich. Młodzi uczestnicyzachwycali widzów swoimipopisami na scenie. Po wnikliwejocenie dokonanej przez jurykonkursu wyłoniono najlepszych,którzy otrzymali skromneupominki oraz zakwalifikowali siędo eliminacji rejonowych w

Sokołowie Młp.Lista zwycięzców jest następująca:Kategoria klas IIII – recytacja:I miejsce – Nikodem Wilk, SP wCmolasiewyróżnienie  Anita Róg – SP wPorębach Dymarskichwyróżnienie  MagdalenaPiekarczyk – SP w Hadykówce
Kategoria klas IVVI – recytacja:I miejsce – Karolina Serafin, SP wHadykówceII miejsce – Jagoda Guźda SP wPorębach DymarskichIII miejsce – Marcelina Mokrzycka

SP w Cmolasie
Kategoria klas IVVI – piosenka:I miejsce – Karolina Serafin, SP wHadykówceI miejsce  Weronika Bajor, SP wHadykówce
Kategoria klas IVVI –inscenizacja:I miejsce  Grupa teatralna ze SP wHadykówce
Finał konkursu odbędzie się 9 i10.11.2009 r. w WojewódzkimDomu Kultury w Rzeszowie.

ScenaSamorządowy Ośrodek Kultury wCmolasie zakupił scenęmobilną, którazostanie wykorzystana przy organizacjiimprez kulturalnych na terenie GminyCmolas. Scena ta stworzy wspaniałewarunki dla plenerowych prezentacjiartystów odwiedzających każdy zakątek Gminy Cmolas.Scena ma obszerne rozmiary, jest zadaszona i wodoodporna, podłoga wykonana jest z płyty antypoślizgowej.Wyposażona jest w schody z poręcządowejścianascenęorazbarierkizabezpieczające boki i tył podestu. Na plandece przyczepy został umieszczonynadruk przedstawiający Herb GminyCmolas oraz dane adresowe GminyCmolas oraz Samorządowego Ośrodka Kultury.Scena została zakupiona dzięki środ
kom przyznanym w ramach działania„ODNOWAI ROZWÓJ WSI” objęte go PROW na lata 20072013.



Stawiam na siebie
Z dniem 01.09.2009r Stowarzyszenie Na RzeczRozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w ramachpoddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społecznaosób zagrożonych wykluczeniem społecznym ruszyłoz realizacją projektu„Stawiam na siebie – przeciwdziałaniewykluczeniu społecznemu na tereniepowiatu Kolbuszowskiego”.Projekt jest skierowany do najliczniejszej grupy osóbniepracujących tj. do osób długotrwale bezrobotnych(zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracypowyżej 12 miesięcy w ostatnich 24 miesiącach), orazdo osób korzystających ze środków pomocyspołecznej.W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęcidwufazowym wsparciem. Pierwszy etap będziepolegał na rozmowie z doradcą zawodowym orazwzięciu udziału w treningu kompetencji społecznych.Trening kompetencji społecznych obejmować będzienaukę umiejętności komunikacji interpersonalnej,trening asertywności, umiejętności społecznych takich

jak; rozwiązywanie konfliktów, umiejętnośćkonstruktywnej krytyki i sposoby wyrażania opinii,oraz część dydaktyczną z aktywnego poszukiwaniapracy (czyli jak napisać dobre CV, List Motywacyjnyoraz jak się przygotować do rozmowykwalifikacyjnej). Drugi etap to skierowanieUczestników na sześciomiesięczne staże zawodowelub na szkolenia zawodowe.Szkolenia zostały wybrane po dogłębnej analizierynku pracy oraz na podstawie zgłaszanych przezosoby bezrobotne uwagach. W ramach projektuoferujemy 120 godzinne kurs „Kadry/płace”, 160godzinne szkolenie „Operator obrabiarek sterowanychnumerycznie CNC”, 160 godzinny kurs „Operatorkoparkoładowarki”, 197 godzinne szkolenie„Magazynier/sprzedawca z obsługą wózkawidłowego”, 200 godzinne szkolenie „Fryzjerka zelementami wizażu”, 150 godzinne szkolenie„Kosmetyczka z elementami makijażu i stylizacjipaznokci”.Wzięcie udziału w szkoleniach jest bezpłatne, ponadtoStowarzyszenie zapewnia zwrot kosztów dojazdu naszkolenia, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.Wszelkich informacji można uzyskać w biurzeprojektu w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II 8,pod numerem telefonu (017) 2271448, oraz nastronie internetowej www.nil.kolbuszowa.pl (pokliknięciu w zielony baner DLABEZROBOTNYCH).

SzybciejibezpieczniejW ostatni czwartek października(29.10.2009 r.) oddano do użytku,protokołem jaki i uroczyście, drogęłączącą Toporów z OstrowamiTuszowskimi. W sumiewyremontowano blisko 6kilometrowy odcinek drogi. Położononową nawierzchnię; warstwę żwirowązastąpiono dywanikiem asfaltowym.Mieszkańcy obu miejscowości, ale itakże wszyscy użytkownicy drogi,mogą teraz bezpiecznie i komfortowoprzemieszczać się na tym odcinku. Coważne, wyremontowana drogastanowi integralną cześć trasy łączącejobszary Gminne ze strefą mielecką.Inwestycja został zrealizowana przywspółudziale środków zewnętrznych.
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



Możliwośćzdobyciadotacji
Od maja b.r. Lokalna Grupa DziałaniaLASOVIA,realizujeprojektzpozyskanej dotacji unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Jednym z głównych założeń projektujest to, iżLGDLASOVIAbędzieprzyjmować i opiniowaćwnioski o dofinansowanie projektów, składanych przezmieszkańców oraz podmioty działające na terenie LASOVI, a więc na obszarze gmin Cmolas, Niwiska, Ostrów.
Zakresmożliwychdoskładaniaprojektów jest bardzo szeroki. Całość opierasię głównie w ramach czterech obszarów tematycznych, a mianowicie:różnicowanie działalności rolników wkierunku działalności nierolniczej;tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;odnowa i rozwój wsi;małe projekty.

Planowane projekty powinny przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z podanych niżej celów:poprawa jakości życia;różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejscpracy;aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego;zachowanie dziedzictwakulturowego i przyrodniczego wsi;poprawa samoregulacji izarządzania na poziomielokalnym.
Lokalna Grupa Działaniabędzie ogłaszała konkursyna składanie wniosków naposzczególne działania.W najbliższym czasie(grudzień)planowane jestogłoszenie konkursu na re

alizację „małych projektów”. Wysokość pomocy na operacje z zakresumałych projektów wynosić będzie od4,5 tys. zł do 25 tys. zł. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej  www.lasovia.com.pl lubbezpośrednio w biurze Stowarzyszenia. Poniżej przedstawiamy planowaneterminy naboru wszystkich działań.

Promocjalokalnychartystów
29 września plac przed nowo otwartąsiedzibą Urzędu Marszałkowskiego wRzeszowie ożył. Z inicjatywy UrzęduMarszałkowskiego twórcy oraz artyściz województwa podkarpackiego mielimożliwość zaprezentowania swoichumiejętności, na zorganizowanych wtym dniu „I Targach LokalnychGrup Działania z terenu WojewództwaPodkarpackiego”. Po raz pierwszy natak dużą skalę można było zapoznaćsię z bogactwem kultury lokalnychtwórców naszego regionu. Wystawcyzaprezentowali wytwarzane przezsiebie produkty tradycyjne, rzemiosło,rękodzieło. Można było takżeskosztować wielu regionalnychprzysmaków. Oglądających wystawęzachwycało bogactwo sztuki orazumiejętności twórców.

Swoją prezentację przedstawiłarównież nasza Lokalna GrupaDziałania LASOVIA– stowarzyszenieobejmujące teren gmin Cmolas,Niwiska, Ostrów. Nasze stoiskoukazywało różnorodność kulturyobszaru LASOVI. Przedstawiliśmydzieła lokalnych twórców z zakresumalarstwa, rzeźby, kowalstwa,rękodzieła. Również na naszymstoisku była możliwośćdegustacji tradycyjnychpotraw. Szczególneuznanie zdobyływystępy prezentującejnasz region, działającejprzy SamorządowymOśrodku Kultury wCmolasie, KapeliHudacy.Niewątpliwie tegorodzaju targipokazały, że tradycja,

kultura i sztuka ludowa naPodkarpaciu żyje. Istnieje dużapotrzeba organizacji tego typuimprez, których w chwili obecnejjest zdecydowanie zbyt mało.Mamy nadzieję, że TargiLokalnych Grup Działania stanąsię imprezą cykliczną i na stałewejdą do kalendarza imprez.Anna Zaskalska



OGŁOSZENIE
Niniejszym zawiadamia się wszystkich właścicieli i użytkownikównieruchomości /budynków/ o wynikającym z § 10 Rozporządzenia MinistraInfrastruktury z 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowejnieruchomości, obowiązku umieszczenia na nieruchomości /na budynku lubgrodzeniu/ numeru porządkowego nieruchomości. Numer nieruchomościwinien być umieszczony w miejscu widocznym od strony dojścia, dojazdu dobudynku z drogi głównej.Kto nie dopełnia obowiązku umieszczania i utrzymania w należytym stanienumeru porządkowego nieruchomości może zostać ukarany karą grzywny /art.64 kodeksu wykroczeń/.

EKOPOZYTYWNI
26 września 2009 roku w PałacuKultury i Nauki w Warszawie odbyłsię finał ogólnopolskiego konkursuTesco „Dbajmy o środowisko – totakie proste”. W finale spotkało się 48drużyn z 16 województw. Wśród nichznalazła się drużyna ze SzkołyPodstawowej w PorębachDymarskich. Przepustką do finału byłopracowany i zrealizowany w rokuszkolnym 2008/2009 projektekologiczny pt. „Ziemia oczekujenaszej pomocy”, za który szkoła wpółfinałach na szczeblu wojewódzkim,w kategorii klas IVVI zdobyła Imiejsce i otrzymała kamerę cyfrową.Jego koordynatorkami, a jednocześnieopiekunkami w czasie finału byłypanie: Władysława Stolarz i DanutaMajewska.Po zarejestrowaniu się ipowitaniu przez organizatorówtrzyosobowe zespoły przystąpiły do

rywalizacji. Turniej składał się z trzechczęści, które rozgrywane były w trzechkomnatach.W Komnacie Aktywnych –Aleksandra Gul z kl. VI, WiktoriaGuźda i Jarosław Serafin z kl. IV –wykonali kolejno 8 zadań na każdej zośmiu stacji zadaniowych. Dziecimusiały: posegregować śmieci;wybrać, wśród obrazkówprzedstawiających rośliny i zwierzęta,organizmy całkowicie chronione;podpisać pod ilustracjami źródłaenergii; ułożyć puzzle; znaleźć 10różnic pomiędzyobrazkami; wybraćwarzywa i owoceposiadające najwięcejwitaminy C; uzupełnićprzysłowia nazwamizwierząt orazrozpoznać drzewo, jegoliście i kwiaty.W KomnacieTwórców drużyna wskładzie: DariuszKobylarz,Agata Pyryt i

Weronika Miroś z kl. Vzaprojektowała i wykonała, zprzygotowanych przez organizatorówmateriałów, stój ekologiczny. Do jejzadań należała również prezentacjastroju. Natomiast w KomnacieUczonych – Natalia Gawrońska iJagoda Guźda z kl. VI oraz AgnieszkaSerafin z kl. V – odpowiadały na 20pytań testowych z zakresu ekologii iochrony środowiska. Spośród trzechodpowiedzi dziewczęta wybierałypoprawną i za pomocą przycisku napilocie wprowadzały do systemu.Rozgrywki trwały od 11.30do15.00. Po ich zakończeniu finaliściotrzymali poczęstunek (lunch boxy). Ogodzinie 16.00 uczestnicy finałuponownie zebrali się w KomnacieAktywnych, gdzie odbył się pokaztaneczny zwycięzcy I edycji „You candance” – „Tito i jego spółka”. Okołogodziny 17.00, po burzliwychobradach jury, ogłoszono wyniki.Drużyna ze Szkoły Podstawowej wPorębach Dymarskich zdobyła 103punkty i nalazła się na piątym miejscu.Każdy z uczestników zostałnagrodzony drobnym upominkiem.




