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Co nas czeka w roku 2012?
Okres świąteczny to czas podsu
mowań, ale także chwila zadumy
nad tym, co nam przyniesie rok
następny. Działając wspólnie
z Radą Gminy Cmolas przygoto
wałem program inwestycyjny,
aby nasza gmina w dalszym cią
gu się rozwijała i piękniała.
Niewątpliwie zadaniem nr 1 bę
dzie remont kapitalny świetlicy
w Ostrowach Tuszowskich. Ko
lejne zadanie to budowa oświetle

nia ulicznego w Ostrowach
Tuszowskich, Trzęsówce oraz so
łectwie Kłodziny. Inwestycją po
prawiającą bezpieczeństwo
będzie budowa chodnika przy
drodze powiatowej w Trzęsów
ce.
Inwestycją wieloletnią będzie za
danie pn: „Uporządkowanie go
spodarki wodno – ściekowej na
terenie gminy Cmolas” – w tym
budowa kanalizacji sanitarnej
Kłodziny, Dąbrówka – Osiedle,

Cmolas – Osiedle „za
torami”, remont prze
pompowni i oczysz
czalni ścieków oraz
zaplecza ZUK.
W tym zadaniu mie
ści się również budo
wa przepompowni
wody w Jagodniku.
Najmłodsi mieszkań
cy Cmolasu doczeka
ją się placu zabaw
zlokalizowanego przy
Szkole Podstawowej.
Przewiduje się rów
nież remont kapitalny
drogi gminnej łączą
cej Hadykówkę z Po
rębami Dymarskimi –
Leśniczówką. Jeżeli
Zarząd Powiatu wyra
zi chęć wspólnej prze
budowy dróg
powiatowych to jeste
śmy gotowi partycy
pować w tych

inwestycjach na terenie wsi
Ostrowy Baranowskie i Poręby
Dymarskie. Liczymy na współ
pracę GDDKiA w zakresie prze
budowy chodników
w Hadykówce – rozpoczęcie
właśnie w 2012r.
Niezależnie od w/w inwestycji
będą realizowane prace geode
zyjne mające na celu uporządko
wanie własnościowe dróg
gminnych.
Poważne środki będą zaangażo
wane w prace projektowe: ośro
dek zdrowia, oczyszczalnie
przydomowe a także program
utylizacji eternitu. W dalszym
ciągu prowadzone będą prace
związane z odwodnieniem dróg
gminnych oraz ciąg dalszy kana
lizacji burzowej na osiedlu
„Pańskie”.
Nie ulega najmniej wątpliwości,
że realizacja w/w zadań uzależ
niona będzie od możliwości po
zyskania środków unijnych oraz
wsparcia budżetu państwa czy
też ogólnej sytuacji w Polsce
i na świecie. Mam świadomość,
że rok 2012 będzie rokiem trud
nym z wielu względów, ale je
stem optymistą, że razem
wszelkie przeszkody możemy
pokonać.

Eugeniusz Galek



CMOLASGmina Cmolas „Liderem Zielonej Energii”Gmina Cmolas została laureatem ogólnopolskiego konkursu„Lider Zielonej Energii”. Naszsamorząd znalazł się w gronie21 gmin z całego kraju wyróżnionych przez jury Fundacji Promocji Gmin Polskich. Celemkonkursu była promocja dobrych przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energiiw polskich gminach, a także inicjatywa, zaangażowanie i perspektywy rozwoju gmin w tymzakresie. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 27października 2011r. w Warszawie, w trakcie konferencji pod

sumowującej projekt „NaszaGmina Chroni Klimat”. Jurykonkursu, za jedną z najciekawszych inwestycji, uznało instalację solarną na krytej pływalni wCmolasie. Instalacja ta służy dopodgrzewania wody użytkoweji basenowej. Składa się z 98sztuk kolektorów słonecznych,o łącznej powierzchni 117,6m2, zamontowanych na konstrukcji stalowej, na dachu pływalni. Instalacja pozwalauzyskać około 82.320 kWh energii cieplnej. Kryształowa statuetka „Lidera Zielonej Energii”jest uhonorowaniem działań proekologicznych, w dziedzinie gospodarki energetycznej,podejmowanych przez Wójta
Gminy – Pana Eugeniusza Galka.

TRZĘSÓWKAXI Festiwal Teatrów20 listopada w Zespole Szkół wTrzęsówce Dyrektor ZS PanKrzysztof Wrona, słowami: „Teatr to bezdenna studnia możliwości, z której można czerpaćnieskończenie wiele pomysłów”, rozpoczął już XI Przegląd Festiwalu Teatrów. Przeztrzy kolejne niedziele 20 i 27 listopada oraz 4grudnia, na deskach sceny sali widowiskowosportowej, prezentowały się zespoły teatralne szkół podstawo

wych z Hadykówki, Cmolasu,Jagodnika, Trzęsówki, PorąbDymarskich oraz zespoły gimnazjalne z Cmolasu, Trzęsówki,a także z Raniżowa i Kolbuszowej.Tradycyjnie miłośnicy teatru wypełnili salę po brzegi,śledząc zmagania młodych aktorów. Poziom prezentacji z roku na rok jest coraz wyższy,zatem jurorzy mają niemałopracy, bo już wkrótce na GaliFestiwalu w ZS w Trzęsówce(15 stycznia 2012 r.) dowiemysię kto otrzyma nagrody.



Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,50 zł od 1ha
powierzchni,
c) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego  0,16 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  16,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym  8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego  3,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.



CMOLASAndrzejki w SOKW sobotę 26 listopada, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie odbył sięmagiczny wieczór andrzejkowy. Dla dzieci i młodzieżyuczęszczających na zajęciaw SOKu zostały przygotowane tradycyjne wróżby andrzejkowe oraz konkursyz nagrodami."Na świętego Andrzeja błyskapannom nadzieja" – tak mówistaropolskie przysłowie, gdyżwigilia dnia świętego Andrzeja, to tradycyjny wieczórwróżb i czarów. Łączy się toz dawnymi wierzeniami, według których wtedy właśniena ziemię przybywają duchy.Andrzejki są też specjalnąokazją do organizowania

ostatnich zabaw przed rozpoczynającymsię Adwentem.Czarodziejskiepopołudnierozpoczęło sięod zaproszeniaprzez DobrąWróżkęwszystkichuczestnikówdo wspólnejzabawy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnewróżby andrzejkowe m.in.: lanie wosku, wrzucanie monetydo studni, oraz odkrywanie tego co znajduje się w tajemniczym pudełku. Dodatkowowszyscy mogli wziąć udziałw zabawie tanecznej. Tańczono między innymi "taniec

duszków", "woskowe figury", muzyczne krzesła. Poudanej zabawie dzieci wychodziły uśmiechnięte, radosne oraz z nadzieją, że ichwszystkie marzenia i dobrewróżby spełnią się w przyszłości.

CMOLASCmolasianie biesiadowaliu HupkiW ostatnią sobotę listopadaw Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskachpo raz dziewiąty odbyła sięBiesiada u Hupki.W ciemny już listopadowywieczór na biesiadę przybyło wielu miłośników kulturyludowej. Podczas imprezyswoje talenty artystyczne zaprezentowały zespoły z Dzikowca, Mazur, Niwisk orazkapela Władysława Pogody.Wśród występujących trady

cyjnie nie zabrakłoZespołu Obrzędowego„Cmolasianie”,który zaprezentował fragment wesela,jakim byłakrzątaninaprzed obiadem.Widzowiez nieukrywanąradością i zaciekawieniem przeżywaliprezentowaną sztukę w wy
konaniu Cmolasian, obdarowując aktorów gromkimibrawami.



OSTROWY BARANOWSKIEVIII Gminny Festiwal Muzyków7 listopada 2011 rokuw Wiejskim Centrum Kultury w Ostrowach Baranowskich odbył się już VIIIGminny Festiwal Muzyków.Organizatorem festiwalu była Szkoła Podstawowaw Ostrowach Baranowskich,a głównym koordynatoremPani Dyrektor Szkoły Małgorzata Styga. Do organizacjiwłączyli się także Wójt Gminy Eugeniusz Galek, Samorządowy Ośrodek Kulturyw Cmolasie, a także nauczyciele szkoły oraz rodzice wychowanków szkoły. Niezabrakło także sponsoraF.H.U.”OLIMP, który zadbał o poczęstunek dlauczestników festiwalu. Przewodnim celem przeglądujest budzenie w młodych artystach potrzeby wyrażaniasiebie i wyrażania muzyki.Dzieci, młodzież, a także dorośli uczestnicy festiwalumieli okazję, w miłej, muzycznej atmosferze, spędzićniedzielne popołudnie. Dokonkursu zgłosiło się 30młodych artystów z terenuGminy Cmolas. W tym wstąpiło 16 solistów oraz 11 zespołów.Jury w składzie: AleksandraNiezgoda – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznejw Kolbuszowej, Natalia

Wrona – trębaczka, członekZespołu Echo Sakrosongu,Bronisław Niezgoda – gitarzysta, nauczyciel PSMw Kolbuszowej oraz Wiesława Dudek – nauczyciel SPw Ostrowach Baranowskichprzyznało następujące miejsca w wyznaczonych w regulaminie kategoriach:w kategorii klas 0IIIII miejsce  MaksymilianKosiorowski SP w Cmolasiew kategorii klas IVVI szkoły podstawowejI miejsce Agata SerafinSP w CmolasieII miejsce Filip Kosiorowski SP w CmolasieIII miejsce Paweł Wilk SPw CmolasieWyróżnienie – Robert Rasiewicz SP w Cmolasiew kategorii zespoły klas IVVI

I miejsce  Zespól „ KAMERTON” SP w CmolasieII miejsce – Zespół „ALLEGRO” SP w Hadykówcew kategorii soliści klas gimnazjalnych:I miejsce – Kinga Wilk PGW CmolasieII miejsce – Magdalena Serafin PG W CmolasieIII miejsce – Luiza Rasiewicz PG W CmolasieWyróżnienie – Dawid Rasiewicz PG w CmolasieGrand Prix VIII GminnegoFestiwalu Ostrowy Baranowskie 2011– SewerynKosiorowski SP w CmolasieFestiwal uświetniła wspaniała wystawa prac, rzeźbiarza ludowego z OstrówBaranowskich, Pana Krzysztofa Magdy.



CMOLAS  KrosnoSpotkania tanecznew KrośnieXIX Mikołajkowe SpotkaniaTaneczne są organizowaneprzez Regionalne Centrum Pogranicza w Krośnie. Spotkania te umożliwiająprezentację dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołówróżnych form tanecznych zPolski południowo – wschodniej. 9 grudnia b.r., w tegorocznym przeglądzie, wzięłytakże udział zespoły działające w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie. Na

deskach RCPw Krośnie,wśród licznychprezentacji,wystąpił zespół tańca towarzyskiego„Dance Passion” oraz zespół tańcawspółczesnego„Motyw”.W tym roku wspotkaniachwzięło udział800 młodych wykonawców.Po całodniowej uczcie tanecznej, młodzi tancerze, wrócili

pełni wrażeń z dyplomamioraz drobnymi upominkami.

Ostrowy BaranowskieZgodnie z wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej wOstrowach Baranowskich 6grudnia 2011 r. odbyło sięspotkanie ze Świętym Mikołajem. Na spotkanie zostałyzaproszone wszystkie maluszki z mamami z naszejmiejscowości i uczniowie.Dzieciaki przywitały Mikołaja wierszykami i pięknieśpiewanymi piosenkami. Mikołajowi dopisywał humor,który udzielił się wszystkim

dookoła . Każde dziecko zostałoobdarowaneprezentami.Następnie były zagadki dotyczącepostaci świętego i wspólnezabawy z Mikołajem.M. Styga

Cmolas
Przedszkolaki świętowały urodziny
misia
W dniu 24 listopada 2011 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Cmolasie, jak
co roku odbyło się spotkanie z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Na urodzinową uroczystość przybyły
przedszkolakizPrzedszkolaNiepublicz
nego „Ochronka św. Józefa” w Cmola
sie oraz dzieci z klasy III a, ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Czekanowskiego
w Cmolasie z panią Mariolą Wiśniew
ską. Na bal przybyła Pani Urszula Ślę
zak redaktorka „Twojego Radia
Cmolas”, która przeczytała wszystkim
zgromadzonym dzieciom bajeczkę pt.
”Przygody Misia Pako”. Szkolne dzieci
przygotowały piękną część artystyczną
uczącą o dobrym wychowaniu i zdro
wej żywności. Mali artyści pięknie recy

towali wiersze
śpiewali wesołe pio
senki, a bajkowe
postacie: Czerwony
Kapturek, Królewna
Śnieżka, Księżnicz
ka, Leśne Wróżki,
Czarodziejska
Wróżka i krasnale
wraz z przedszkola
kami tańczyły
skoczne tańce. Na
tomiast „Czerwone
Gitary „zagrały i za
tańczyły wesołego
rockenrola . Dzieci ze szkoły podstawo
wej wraz ze swoją panią przygotowały
miłą niespodziankę dla wszystkich go
ści. Były to piękne kolorowe, misiowe
kotyliony. Wszyscy uczestnicy zabawy
otrzymali słodkie podarunki, które zo

stał ufundowane przez PaniąAgnieszkę
Drapała i Pana Wiesława Kosiorow
skiego. Były pamiątkowe zdjęcia i tra
dycyjne sto lat dla wszystkich misiów
zgromadzonych na balu. Przedszkolaki
po wesołej zabawie, radosne i uśmiech
nięte odjechały do swojego przedszkola.



SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM03 grudnia do Ostrów Baranowskich przybył św. Mikołaj, naspotkanie i wspólną zabawęz dziećmi. Przygotował wielkiworek z prezentami dla wszystkich przybyłych na to spotkaniedzieci. Nie zapomniał równieżo organizatorkach tej zabawy paniach z KGW i zaproszonychgościach.Prócz wspaniałej zabawy z Mikołajem przy akompaniamenciemuzycznym zespołu WESTAMM z Ostrów Tuszowskich, był także poczęstunek;pączki podarowane przez Piekarnię Świerczów, owoce zakupione przez panią Wilk Genowefę,

a także budyń,ciastka i napojepodarowaneprzez BankŻywnościw Rzeszowie.Sponsorami paczek dla dziecibył wójt GminyPan EugeniuszGalek i KGWw OstrowachBaranowskich.Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.„CZŁOWIEK JEST WIELKI,NIE PRZEZ TO CO MA, LECZPRZEZ TO KIM JEST.. NIE

PRZEZ TO CO POSIADA,LECZ TO, CZYM DZIELI SIĘZ INNYMI.” /Bł. Jan Paweł II/

CMOLASAndrzejki22 listopada b.r. w SzkolePodstawowej im. Prof.J.Czekanowskiego w Cmolasieodbyła się dyskoteka dla klasIVVI. W tym czasie uczestnicyzabawy mogli także odwiedzaćklasowe, czarodziejskiekomnaty, w których odbywałysię wróżby andrzejkowe. Każdyz odwiedzających komnatymógł poznać swoją przyszłość.Można było zakupić takżeciasteczka z wróżbą, któresprzedawały się jak świeżebułeczki.

CMOLASMikołajTradycyjnie 06 grudnia doSzkoły Podstawowej im. Prof. J.Czekanowskiego w Cmolasiezawitał św. Mikołaj, który wraz zpomocnikami obdarowałwszystkie dzieci prezentami. Niebyło osoby, która nieotrzymałaby podarunku.Wszyscy zostali obdarowanipaczuszką ze słodyczami i bylizadowoleni z otrzymanych łakocii maskotek.



Projekt systemowyw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie  ciąg dalszyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie w bieżącym roku kontynuował projekt systemowy pt.:„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CMOLAS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracjiprzez ośrodki pomocy społecznej.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego orazbudżetu państwa.Celem projektu było zrealizowanie 11 kontraktów socjalnych do końca roku 2011 r. w ramach których 11 osóbzagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy podniosło kwalifikacje w ramach instrumentów aktywnejintegracji.W ramach zawartych kontraktów socjalnych w roku 2011 skierowano: 6 kobiet na kurs „Bukieciarstwa  florystyki wraz z podstawami przedsiębiorczości” 3 kobiety na kurs „Przedstawiciela handlowego” połączony z kursem prawa jazdy i egzamin kategorii B. 1 mężczyzna został skierowany na kurs „Operatora urządzeń dźwigowych”, 1 mężczyzna został skierowany na kurs „Operatora koparkoładowarki”.Grupą docelową projektu systemowego było 9 kobiet i 2 mężczyzn, którzy zamieszkują w gminie Cmolasi korzystają z pomocy społecznej, osoby należące do jednej z grup: osoby bezrobotne, osoby niepracującei zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeńpomocy społecznej.Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci działaniami:1. Aktywna integracja. W ramach zadania wobec każdego uczestniczka projektu z którymi został zawartykontrakt socjalny zostały zastosowane 3 podstawowe instrumenty aktywnej integracji:1.1. Instrument aktywizacji zawodowej:  Usługi wspierające aktywizację zawodową  doradztwo zawodowew wymiarze 3 godz./osoba.1.2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:  zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencjio charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiającychaktywizację zawodową  6 osób ukończyło kurs „Bukieciarstwa/florystyki, wraz z podstawamiprzedsiębiorczości”, 3 osoby ukończyło kurs „Przedstawiciela handlowego” połączony z kursem prawa jazdyi egzamin kategorii B. Ponadto 1 mężczyzna ukończył kurs „Operatora urządzeń dźwigowych”, natomiast drugina ukończył „Operatora koparkoładowarki”.1.3. Instrumenty aktywizacji społecznej: organizacja i treningów kompetencji i umiejętności społecznych  organizacja poradnictwa i wsparciaindywidualnego praz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznozawodowych – 28 godzin.Każdy uczestnik miał zrefundowany dojazd, wyżywienie podczas spotkań ogólnych, grupowych, otrzymałzaświadczenie z zakończonego danego kursu, wsparcia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Cmolasie



CMOLASIII Festiwal Mowy LasowiackiejW dniu 18 listopada 2011r. w Samorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie odbył się III Festiwal Mowy Lasowiackiej. Licznie zgromadzona publicznośćmiała okazję posłuchać gwary lasowiackiej. Uczestnicy Festiwalu na chwilę powrócili dokorzeni własnych dziadów, pradziadów, dawnych mieszkańców naszej gminy i okolic.Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy CmolasPan Eugeniusz Galek, Radni Powiatu Kolbuszowskiego: Pan Ryszard Sukiennik oraz Pan StefanWrzask. Radni Gminy Cmolas:Pani Krystyna Łakomy, Pani Lidia Pietras, Pan Marian Zieliński, Pan Ryszard Warzocha, PanJanusz Urban oraz Pan WiesławKosiorowski, dyrektorzy szkół:Pani Małgorzata Styga – Dyrektor SP w Ostrowach Baranowskich, Pani Dorota Terlaga Dyrektor NSP w Jagodniku, Pani Justyna Augustyn – DyrektorSP w Hadykówce, Pan Krzysztof Wrona – Dyrektor ZS w Trzęsówce oraz Pan Jacek Tyczka –Dyrektor SP w Cmolasie. Wśródobecnych gości była także Dyrektor Biblioteki Publicznej wCmolasie – Pani Danuta Zubaoraz Prezes GS w Cmolasie –

Pani Józefa Mokrzycka.Do konkursu zgłoszono 26 prezentacji, były to wiersze, monologi, piosenki i widowiskaobrzędowe. Zarówno dzieci,młodzież jak i dorośli, biorącyudział w konkursie zaprezentowali bardzo wysoki poziom.Konkurs przebiegał w bardzomiłej atmosferze. Wszystkimudzieliła się biesiadna atmosfera, która skróciła czas oczekiwania na werdykt Jury. Komisjaoceniająca, po wysłuchaniuwszystkich prezentacji postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria klas IIII Szkół Podstawowych prezentacje indywidualne:

I nagroda – Jakub Parys SP wOstrowach BaranowskichII nagroda – Marek PosłusznySP w HadykówceIII nagroda – Kamil KrakowskiSP w Ostrowach Baranowskichwyróżnienie – Gabriela Kraczkowska i Kacper Chmielowiec zSP w Ostrowach Baranowskich
Kategoria klas IIII Szkół Podstawowych prezentacje zespołowe:I nagroda – Zespół „Dwójeczka” SP Nr 2 w KolbuszowejII nagroda – Zespół „Małe Lasowiaczki” SP w HadykówceIII nagroda – Zespół „ Jagódki”NSP w Jagodniku
Kategoria klas IVVI Szkół Podstawowych prezentacje indywidualne:I nagroda – Seweryn Kosiorowski SP w CmolasieII nagroda – Jakub Serafin SP wHadykówceIII nagroda – Patryk PosłusznySP w Cmolasiewyróżnienie – Brygida Bujak,Kamila Pastuła, Michał Rzeszutek, Justyna MagdaSP w Cmolasie
Kategoria klas IVVI Szkół Podstawowych prezentacje zespołowe:I nagroda – SP z RaniżowaII nagroda – SP z Trzęsówki



III nagroda – SP z Hadykówki
Kategoria wiekowa dorośli prezentacje indywidualne:II nagroda  Maria Kraczkowskaz Ostrów BaranowskichII nagroda  Elżbieta Czachor z

Kolbuszowej Górnej
Kategoria wiekowa dorośli prezentacje zespołowe:I nagroda – Zepół Obrzędowy„Mazurzanie”I nagroda – Zespół Ludowy „

Cmolasienie”II nagroda – Zespół Ludowy „Górniacy”III nagroda – KGW w Ostrowach Baranowskich
Publiczność poczęstowano tradycyjnym chlebem ze smalcem,a Zwycięzcy Festiwalu zostaliobdarowani nagrodami rzeczowymi i finansowymi. Organizatorzy serdecznie dziękująwszystkim uczestnikom Festiwalu Mowy Lasowiackie zapiękne prezentacje konkursowei miłą atmosferę oraz wszystkim, którzy organizacyjniewsparli tą edycję Festiwalu.

Informacja z realizacji zadańna terenie gminy Cmolas za okres 1.01.2011do 30.11.20111. Sala sportoworekreacyjna w Cmolasie22 czerwca 2009r. podpisanie umowy z firmą BCJ Tarnobrzeg na budowę sali sportoworekreacyjnej w Cmolasielipiec 2009r. rozpoczęcie budowyluty 2011r. zmiana inwestora z Gminy Cmolas na Ośrodek Wypoczynku i Rekreacjiw Cmolasie30 wrzesień 2011r. zakończenie robót i zgłoszenie zadania do odbioru14 listopad 2011r. wydana decyzja na użytkowanie obiektuWykonawca: Przedsiębiorstwo InstalacyjnoBudowlane „BCJ” Tarnobrzegul. Piekarska 12Dane techniczne obiektu:Wymiary: 34,5m x 44,7mpowierzchnia użytkowa 2.009,4 m2kubatura 16.784 m3powierzchnia hali 1.123,8 m2wysokość hali 11,05 mkoszt inwestycji 4.447.296 zł.2. Remont dróg powiatowych droga Nr 1223R na odcinku od Jagodnikado Placu długość 940mb o wartości

206.48625 zł. droga Nr 1220R w Porębach Dymarskicho długości 900m na wartość 231.481,08 zł.Dofinansowanie z budżetu gminy:218.984 zł.Ogółem wartość robót: 437.967,33 zł.



3. Remont drogi gminnej Ostrowy Tuszowskie Zagórze – Trzęsówkadługość remontowanego odcinka 2.400 mb,w ramach remontu odnowiono rowy przydrożne, przepusty pod zjazdami i wykonano nawierzchnię z tłuczniaWartość robót: 264.883 zł.Dofinansowanie z budżetu Wojewody242.400 zł.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i remont kanalizacji w CmolasieW ramach tego zadania wykonano : wymianę 500 szt. studzienek kanalizacyjnych, na kanalizacji w CmolasieKanalizacja w Dąbrówce: rurociągi grawitacyjne PCV Ø 160 i 200o długości 5098 mb rurociągi tłoczne PE Ø 125 do Ø 90 o długości 5025 mb przepompownie ścieków 3 szt. przyłącza kanalizacyjne do budynków40 szt.Wartość robót: 2.214.195,88 zł.Dofinansowanie z PROW: 1.350.878 zł.5. Przebudowa drogi Poręby DymarskieDymarskie – Dziuby na długości 750mbWykonawca: Wojtas Marian PrzedsiębiorstwoRobót Drogowych „DrokamPiaseczno”W ramach tego zadania wykonano odcinekdrogi o nawierzchni bitumicznej.Termin realizacji 28.06.2011r. do31.08.2011r.Wartość robót: 156.519 zł.w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody:153.606 zł.6. Remont drogi gminnej Hadykówka –Pogorzałki – Cmolas na długości 470mbWykonawca: Wojtas Marian PrzedsiębiorstwoRobót Drogowych „DrokamPiaseczno”Termin realizacji: 19.08.2011 do 30.09.2011W ramach tego zadania wykonano odcinekdrogi o nawierzchni bitumicznej.Wartość robót: 136.665,95 zł.w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody:103.994 zł.7. Remont drogi gminnej Gościniec Baranowski – Szkoła i Gościniec Baranowskie– Remiza OSPWykonawca : Usługi Załadunkowe i Transportowe Robert Mokrzycki zam. HadykówkaW ramach tego zadania wykonano drogi dwustronnie obrowowane o nawierzchni tłuczniowej na długości 2500 mbTermin realizacji 15.09.2011 do 31.10.2011

Wartość robót 231.141 zł.w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody220.000 zł.8. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ostrowach TuszowskichPrzetarg nieograniczony w dniu 26.07.2010r.Wybrany wykonawca: Zakład RemontowoBudowlany „UNIBUD” Irena Hetel NiskoZakres robót: Wykonanie dachów na budynkach Szkoły i Biblioteki, docieplenie ścian,wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, zagospodarowanie terenu, chodniki,modernizacja systemu przygotowania ciepłejwody w oparciu o zastosowanie systemu solarnego.Termin realizacji: 25.08.2010r. do30.08.2011r.Wartość zadania ogółem: 1.219.871,95 zł.W tym dofinansowanie z RPO WP:818.413,21 zł.W 2011r. wykonano prace na wartość:840.835 zł.9. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w TrzęsówceWykonawca: Firma UsługowoSprzętowa Józef Magda TrzęsówkaZakres robót: W ramach zadania wykonanokanalizację deszczową na długości 1097 mb,zasypano rów przydrożny, odsadzono kratyściekowe i wykonano krawężnik na długości1176 mbTermin realizacji 14.07.2011r. do14.10.2011r.Wartość robót: 398.557 zł.10. Remont budynku Dom Strażakaw JagodnikuWykonawca: Firma RemontowoBudowlana„MarMar” Mariusz Kopera z Brześnicy.W ramach zadania wykonano posadzki, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i dociepleniestropu.Termin realizacji 19.05.2011r. do 29.07.2011Wartośc robót 115.416 zł.11. Zakup samochodu Strażackiego dlaOSP TrzęsówkaW dniu 8.11.2011r. został zakupiony samochód strażacki typ średni dla OSP TrzęsówkaOgólny koszt 499.932 zł.Dofinansowanie z Związku OchotniczychStraży Pożarnych RP w Warszawie150.000 zł.



Cmolas
W dniu 29 listopada2011 roku uroczyścieoddano do użytku nowoczesną halę sportowowidowiskowąOśrodka Wypoczynku i Rekreacjiw Cmolasie. W uroczystym otwarciu hali uczestniczyłowiele osobistości: m.im. Posłowie: Krystyna Skowrońska iZbigniew Chmielowiec, władze wojewódzkie na czelez Teresą KubasHul –Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Anną Kowalską –Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego, przedstawicielami KuratoriumOświaty, Komend Wojewódzkich, powiatowych i gminnych Policji oraz PaństwowejStraży Pożarnej. Uroczysteotwarcie uświetnili swojąobecnością proboszczowie parafii z terenu gminy Cmolas,na czele z dziekanem powiatukolbuszowskiego Ks. K. Osakiem, ponadto grono gości za

silili byli i obecni wójtowiegmin sąsiadujących z GminąCmolas, władze powiatowena czele ze starostą powiatukolbuszowskiego, radni powiatowi i gminni, byli i obecni pracownicy Urzędu Gminyw Cmolasie, DyrektorowieSzkół z terenu Gminy, przedstawiciele instytucji i zakładów, które ściślewspółpracują z gmina Cmolas. Uroczystość rozpoczęłasię powitaniem gości orazprzecięciem wstęgi. Kolejnym punktem były okoliczno

ściowe przemówieniazgromadzonych gości orazprogram artystyczny, przygotowany przez uczniów Publicznego Gimnazjumw Cmolasie, pod opieką PaniA. Bajor, R. Krakowskiejoraz K. Brózdy. Na nowymparkiecie hali wystąpiły teżgościnnie zawodowe pary taneczne Szkoły Tańca „:Elida” z Mielca, prezentującwędrówkę po świecie tańcapocząwszy od standardu pogorące klimaty latynoamerykańskie. Uroczystość zakończyły pierwszeserwisy na poludo piłki siatkowejw wykonaniuWójta GminyCmolas Pana Eugeniusza Galekoraz Przewodniczącego RadyGminy Cmolaspana StanisławaSukiennika.Hala sportowajest obiektemogólnodostępnym,służącym do prowadzenie zajęćdydaktycznychz wychowania fizycznego, rozgry



wek sportowychoraz innych imprezsportowo – rekreacyjnych i kulturalnych. Halę sportowąudostępnia sięw pierwszej kolejności na realizacjęzajęć dydaktycznychz wychowania fizycznego i sportowych zajęćpozalekcyjnych oraz na treningi sekcji klubówsportowych. Ponadto sala wykorzystywana będzie doorganizacji różnegotypu imprez masowych, meczy, orazimprez kulturalnych. Płytaareny głównej o wymiarach44m x 25m przystosowanajest do rozgrywek w wiodących dziedzinach sportów zespołowych, tj. koszykówka,siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, itp. Na salizaprojektowano i wykonanoteleskopowe trybuny składane, wyposażone w składanefotele z oparciami liczące180 miejsc. Dodatkowo nagórnej kondygnacji znajdująsię trybuny stałe liczące 220

miejsc. Hala posiada 4 odrębne szatnie (2 damskie oraz 2męskie) wraz z zapleczem sanitarnym i natryskami, magazyn sprzętu sportowego orazpomieszczenia pomocnicze.Hala dysponuje: profesjonalnym oświetleniem areny, tablicą świetlną wyników,kabiną reporterską, profesjonalnym nagłośnieniem, pomieszczeniem spikerskimpokojami sędziowskimi, iszatniami zawodników z osobnymi węzłami sanitarnymi,pomieszczeniami techniczny

mi i magazynami, recepcją.Założenia projektowe dająmożliwość podziału przestrzeni hali na trzy mniejsze,w pełni niezależne jednostkido ćwiczeń gimnastycznychza pomocą przesuwnych kotar, mocowanych na rolkach ielektronicznie sterowanych.Wyposażenie hali obejmuje:podwieszane do sufitu koszedo koszykówki (sterowaneelektronicznie), kosze do koszykówki mocowane do ściany, drabinki do ćwiczeń, 4komplety siatek i słupków dopiłki siatkowej, linydo wspinaczki, bramkido piłki ręcznej, stołytenisowe. Dodatkowewyposażenie stanowią: kozły, skrzynie,ławeczki, zestaw doskoków wzwyż, materace, ławeczki gimnastyczne.Zarządca haliuzyskał prawomocneprawo do użytkowaniahali i od 5 grudniarozpoczęły się zajęciaz wychowania fizycznego dla uczniówszkoły podstawowej igimnazjum.




