
Ostrowy TuszowskieOtwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej PUSZCZASANDOMIERSKAW dniu 26 stycznia 2013r. w Ostrowach Tuszowskich zostało otwarte Centrum Edukacji EkologicznejPuszcza Sandomierska. Usytuowane obok budynku miejscowej Szkoły Podstawowej postało w ramachprojektu współfinansowanego ześrodków Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego nalata 20072013. Głównym celemprojektu jest ochrona i propagowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz stworzenie podstawinstytucjonalnych do podejmowania skoordynowanych działań wzakresie formalneji nieformalnej edukacji ekologicznej na terenie gminy Cmolas.Uroczystego otwarcia Centrum Edu

kacji Ekologicznej dokonał WójtGminy Cmolas, Pan Eugeniusz Galek witając zaproszonych gości,licznie zgromadzonych na sali. Pooficjalnym otwarciu nastąpiło przecięcie wstęgi przez miejscowe, lokalne i wojewódzkie władzesamorządowe. Wśród gości nie mogło zabraknąć gospodarzy Gminy

Cmolas, posłów na Sejm RP w osobach Pani Krystyny Skowrońskiejoraz Zbigniewa Chmielowca, Starosty Kolbuszowskiego, radnychGminy Cmolas oraz radnych powiatowych. W uroczystości uczestniczyli także proboszcz miejscowejparafii ks. Ryszard Madej, którypoświęcił obiekt, Bogdan Janik Wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Dyrektor OśrodkaWypoczynkowoRehabilitacyjnego „Caritas” w Myczkowcach, zarządzający uznanym OśrodkiemEdukacji Ekologicznej, MirosławPięta – Zastępca Prezesa ZarząduWFOŚiGW, Barbara Chmura Dyrektor Wojewódzkiej i MiejskiejBiblioteki Publicznej w Rzeszowie,Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza,Kolbuszowej i Mielca w osobach– Zbigniewa Kopczaka, Bartłomieja Pereta, Huberta Sobiszewskiego. Do Centrum przybyła takżekoordynator projektu Pani Stanisława Bańcarz wieloletni DyrektorZarządu Zespołu Parków Krajobra
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Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich
zaprasza w godz:.

Poniedziałek 10.00 – 15.00
Wtorek, środa, czwartek 16.00 – 19.00
Piątek 10.00 – 16.00

zowych w Przemyślu oraz Pani Beata Szary z Ośrodka NaukowoDydaktycznego Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.O oprawę artystyczna zadbaliuczniowie Szkoły Podstawowej wOstrowach Tuszowskich, którzyspecjalnie na otwarcie Centrumprzygotowali program artystyczny,pokazując jak dbać o środowiskonaturalne.Centrum Edukacji Ekologicznej topierwszy tego typu obiekt w powiecie kolbuszowskim. GminaCmolas znana z wprowadzania innowacyjnych rozwiązań po raz kolejny wyznacza szlak dla innychgmin. Nowy obiekt ma służyć dzieciom i młodzieży podczas zajęćszkolnych, głównie z biologii iprzyrody. Duża liczba eksponatówsłuży pomocy w przyswajaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska.Utworzono tzw. kąciki tematyczne. Jednym z nich jest kącik myśliwski, w którym znajdują sięspreparowane zwierzęta, innym kącik dendrologiczny, a w nim krążki z drzew rosnących na tereniePuszczy sandomierskiej, jest takżekącik geologiczny.Centrum Edukacji EkologicznejPuszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich służyć mauczniom szkół z terenu gminy Cmolas. Korzystać z niego mogą takżezorganizowane wycieczki szkolne,osoby indywidualne, turyści orazstudenci kierunków przyrodniczych.W zamyśle twórców, Centrum słu

żyć ma organizowaniu pogadaneki prelekcji, warsztatów, plenerówmalarskich, wystaw oraz konferencji popularnonaukowych, konkursów, których myślą przewodnią sątematy związane z ochroną środowiska. W trakcie zajęć prowadzonych na terenie Centrum uczestnicyzapoznawani są z chronionymi gatunkami roślin, zwierząt, grzybówa także z funkcjonowaniem różnego rodzaju ekosystemów. Zajęciauwrażliwiają na otaczającą przyrodę, wyrabiają umiejętności samodzielnego obserwowania przyrody,kształtują właściwe postawy wobec środowiska, zapoznają z przyczynami i skutkami zanieczyszczeńoraz uczą racjonalnego korzystania z przyrody. Centrum wyposażone jest w salędydaktycznowizualną, zaopatrzoną w odpowiedni sprzęt audiowi

zualny.Na terenie Centrum znajduje sięZielona Szkoła, gdzie obserwowaćmożna różne gatunki drzew, krzewów, roślin zielonych, zwierząt iptaków oraz dwa zadaszone miejsca tzw. Grzybki, urządzone w celu rozpalenia ogniska, służyć mogąrównież do prowadzenia zajęć wplenerze. Atrakcją kulturową Centrum jest kapliczka św. Floriana –patrona strażaków, zlokalizowanaprzy remizie strażackiej znajdującej się na terenie posesji szkoły.CEE służyć ma również miejscowym grupom działającym na terenie Ostrów Tuszowskich np. KołaGospodyń Wiejskich czy Stowarzyszeniu „Ostrowy” a także stanowić miejsce spotkań miejscowejmłodzieży. Aneta Fryc

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



Ostrówy TuszowskieDzień otwarty w CentrumEdukacji Ekologicznej wOstrowach TuszowskichW niedzielę 3 lutego w nowootwartym Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich został zorganizowany tzw.dzień otwarty dla mieszkańców wsioraz mieszkańców z terenu gminyCmolas.Na spotkanie przybyło bardzo wiele osób, które z podziwem oglądaływnętrze samego centrum, jak również zgromadzone tam eksponaty.Organizator imprezy, czyli GminnaBiblioteka Publiczna w Cmolasie,pod auspicjami której znajduje sięostrowskie centrum, zadbał o dobrąi miłą atmosferę przygotowującwiele atrakcji, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.Zwiedzający mogli obejrzeć występ uczniów tutejszej szkoły, naktóry składał się taniec w wykonaniu grupy tanecznej Last Minute iprzedstawienie pt. „Calineczka wersja ekologiczna”.

W niedzielnym spotkaniuuczestniczyłrównież ludowy zespółCmolasianie,który zaprezentował sięw piosenkachludowych iprzedstawieniu obrzędowym„Zaloty”.Dzieciom natomiast wiele radościsprawiły przygotowane dla nichkonkursy z licznymi nagrodami.Zgromadzeni w centrum moglitakże posłuchać zespołu WESTAMM, który zapewnił w tymdniu oprawę muzyczną oraz posmakować potraw przygotowanychprzez panie z KGW z Ostrów Tuszowskich.Na zakończenie całej imprezy, pośród dorosłych i dzieci,rozlosowanonagrody ufundowane przez organi

zatora, czyli Gminną BibliotekęPubliczną w Cmolasie i sponsorów:Stowarzyszenie „Ostrowy” i sołtysawsi pana Jarosława Rzeszutka. Należy także wymienić innych sponsorów tej uroczystości jak KGW zOstrów Tuszowskich i pana Wiesława Rzeszutka z zespołem WESTAMM . Dudek W.

OSTROWY BARANOWSKIEWarsztaty kulinarne…W świetlicy wiejskiej w OstrowachBaranowskich gwarno i wesoło,bowiem z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas orazPań z KGW ,od 4 stycznia br. cotygodniowo odbywają się tu zajęcia kulinarne dladzieci i młodzieży w ramach współpracy międzypokoleniowej Seniorzy + .W warsztatach bierze udział około20 osób w tym dzieci i młodzież.Zajęcia finansowane są w całościze środków unijnych, pozyskanychprzez Stowarzyszenie RozwojuGminy Cmolas. Dużym udogodnieniem dla nas jest zakupiony przezKoło piekarnik elektryczny i robotkuchenny, co w znacznym stopniuułatwia i przyśpiesza pracę, bo czasw świetlicy mamy ograniczony do3 godz.Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach pod nadzorem doświadczo

nychkoleżanek zKoła Gospodyń Wiejskich„Lepianki”,które to bardzo chętniedzielą sięswoją wiedząi umiejętnościami zmłodym pokoleniem.Dzieci poznają smaki i tajniki tradycyjnej kuchni lasowiackiej, lecznie tylko. Przyrządzane są takżepotrawy wg przepisów współczesnej kuchni polskiej.Uczą się lepienia pierogów, zawijania krokietów, nakrywania stołui estetycznego podawania potraw.Przyglądają się jak przyrządzać iprzyprawiać mięso, jak wypiekaćciasta, doskonale radzą sobie także z sałatkami i ciasteczkami. Koń

cowym akcentem tych spotkań jestwspólna degustacja, a powiedziećtrzeba , że menu jest bardzo bogate i urozmaicone. Nie brak na stole owoców egzotycznych i soków.Wspaniała atmosfera wzajemnejwspółpracy i współdziałania towarzyszy wszystkim uczestnikomwarsztatów zarówno tym najmłodszym jak i seniorkom.Stanisława A. Rożniał



CMOLAS
Ferie z SOKiem
Zgodnie z coroczną tradycją zi
mowego wypoczynku w Samo
rządowym Ośrodku Kultury w
Cmolasie po raz kolejny odbyły
się Ferie z SOKiem. W tym ro
ku w feriach wzięło udział po
nad 60 dzieci z Gminy Cmolas.
Liczna grupa uczestników ferii
miała możliwość aktywnie
uczestniczyć we wszystkich blo
kach zajęciowych, a atrakcji nie
brakowało. Codziennie od po
niedziałku do piątku w godzi
nach od 11:00 do 13:00
Samorządowy Ośrodek Kultury
był wypełniony gwarem, muzy
ką i śmiechem, które towarzy
szyły grom planszowym,
tanecznym, ruchowym i tenisa
stołowego. Dużym zaintereso
waniem dzieci i młodzieży cie
szyła się możliwość nauki tańca
z ogniem, które zostały popro
wadzone przez Panie Urszulę,
Magdalenę i Bernadetę Ślęzak.
Ta piękna sztuka polega na połą
czeniu płonących poi z wprowa
dzeniem ciała w płynne ruchy
tworząc tym samym taniec z
ogniem. Inną propozycją była
możliwość uczestnictwa w pro
jekcji filmowej, która miała
miejsce w mini kinie, jakie uda
ło się stworzyć na potrzeby za
jęć. Oprócz zabaw

integracyjnych, gier planszo
wych i in. dla uczestników ferii
został zorganizowany wyjazd do
Centrum Edukacji Ekologicznej

w Ostrowach Tuszowskich.
Młodzi ekolodzy mogli spraw
dzić w konkursach oraz dzięki
prezentacji multimedialnej po
głębić wiedzę na temat ochrony
środowiska. W drugim tygodniu

zajęć na deskach Samorządowe
go Ośrodka Kultury wystąpiła
grupa teatralna ARTRE z Kra
kowa ze sztuką pt. „Koziołek
Niematołek”. Podczas spektaklu
Koziołek Niematołek wyrusza w
świat, zabierając ze sobą dzieci
obecne na widowni w daleką
podróż. Dzieci odwiedzają
Afrykę, Azję, Amerykę Północ
ną i Grenlandię. Poznają nowe
kultury, obyczaje i języki.. Pod
czas Ferii z SOK’iem miłośnicy
sportów zimowych świetnie ba
wili się i nieźle poradzili sobie
na lodowej tafli w MOSiR w
Dębicy. Wśród proponowanych
przez organizatora zajęć znala
zły się zajęcia plastyczne, pod
czas których powstały
malownicze prace gotowe do
zawieszenia na ścianie. Na po
trzebę warsztatów muzycznych
powstał mini zespół muzyczny
stworzony przez Animatorów
SOK Urszulę Dziuba i Jakuba
Augustyna w towarzystwie rów
nie aktywnych muzycznie
uczestników zajęć.
Wszystko co dobre szybko się
kończy  a w szczególności ferie
 czas odpoczynku od obowiąz
ków szkolnych. Jednak najważ
niejsze są miłe wspomnienia, a
tych z pewnością uczestnikom
ferii zimowych w Samorządowy
Ośrodku Kultury nie brakowało.



CMOLAS
I Edycja Gminnej Ligi Halo
wej w Futsalu o Puchar Wój
ta Gminy Cmolas
W ciągu sześciu tygodni (9,16,23XII
2012 i 13, 20, 27 I 2013) na Hali
Widowiskowo Sportowej w Cmo
lasie rozegrano 36 mecze, czyli 30
meczy eliminacyjnych i sześć me
czy finałowych. Mecze rozgrywa
ne były w systemie 2 x 20 minut.
Uroczysty finał rozegrany został
27 stycznia 2013r. Podczas tego
rocznych rozgrywek królem strzel
ców zdobywając 19 bramek został
Paweł Wilk grający w drużynie
Tempo Cmolas. Natomiast Puchar
„fair play” za najmniej otrzyma
nych kartek (żółtych, czerwonych)
zdobyła drużyna Tempa Cmolas III.
Po wszystkich sportowych zmaga
niach, kolejność na podium zosta
ła ustalona. W Finale zmierzyły się
drużyny z Gminy Cmolas, zajmu
jąc poszczególne miejsca:
1 miejsce Tempo Cmolas I
2 miejsce Ostrovia Ostr. Baranow

skie I
3 miejsce Ceramika Hadykówka I
4 miejsce Tempo Cmolas II
5 miejsce Florian Ostrowy Tu
szowskie
6 miejsce Ostrovia Ostr. Baranow
skie II
7 miejsceCeramika Hadykówka II
8 miejsce UNITAS Poręby Dy
marskie I
9 miejsce Vigor Trzęsówka I
10 miejsce Tempo Cmolas III
11 miejsce Poręby Dymarskie II
12 miejsce Vigor Trzęsówka II
Zaraz po meczu
finałowym od
była się uro
czysta
ceremonia.
Wręczone zo
stały pamiątko
we medale,
puchary i statu
etki, podzięko
wano wszystkim
drużynom, które
wzięły udział w

rozgrywkach
I Edycji Gminnej Ligi Halowej w
Futsalu o Puchar Wójta Gminy
Cmolas. Było to niesamowite wi
dowisko, wieczór bogaty w wraże
nia i emocje. Pozytywne opinie dały
się słyszeć zarówno ze strony kibi
ców, jak i samych zawodników. Do
pisali zawodnicy, nie zawiedli
kibice!
Gratulacje dla Zwycięzców!

OGŁOSZENIE – ZAPISY DZIECIDO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH tzw. „ZERÓWEK”I DO KLAS 1 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 
Dyrektor Zespołu Szkół w Cmolasie ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
na rok szkolny 2013/2014 dla roczników 2006, 2007 i 2008.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązkiem nauki w zerówce odwrześnia 2013r. objęte będą wszystkie dzieci urodzone w roku 2008. Rodzice dzieciz rocznika 2007 mogą zdecydować czy dziecko pójdzie do oddziału przedszkolnego czy podejmienaukę w klasie pierwszej. Natomiast dzieci urodzone w 2006 rozpoczną naukęw klasie pierwszej.
Zapisu może dokonać rodzic lub prawny opiekun dziecka w sekretariacie szkoły od 6 – 15marca 2013r. w godzinach od 9,00 do 14,00. Karty zapisu dostępne są w sekretariacie ZespołuSzkół oraz na stronie internetowej szkoły.

CMOLASTempo Cmolas Zwycięzcą9 lutego 2013r. na hali widowiskowosportowej w Cmolasie zostałrozegrany Halowy Turniej PiłkiNożnej Młodzików o Puchar Prezesa MKS Kolbuszowa. W zawodach uczestniczyło 6 chłopięcychdrużyn reprezentujących rocznik

2000.Pierwsze miejsce wywalczyłoTempo Cmolas (15 pkt.), na drugim był zespół MKS II Kolbuszowa (12 pkt.), a trzecią lokatę zajęlizawodnicy Orlika Nowa Dęba (9pkt.). Królem strzelców turniejuzostał Bartłomiej Szalony (KKS),zdobywca 6 bramek, natomiast

najlepszym bramkarzem okazał sięPiotr Tokarz 9Tempo), który zachował czyste konto we wszystkich meczach.Puchary, statuetki i dyplomy ufundowane przez Fundację na RzeczKultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej wręczył Jan Fryc  Prezes Fundacji.



CmolasTurniej Noworoczny
Noworoczny Turniej Piłki Halowej o
Puchar Prezesa Eden Net Group 
Janusza Wiącka wygrała drużyna
organizatora turnieju  Eden Net
Group. Turniej odbył się 6 stycznia
2013r. na Hali Widowiskowo 
Sportowej
w Cmolasie. Na parkiecie wystąpiły
drużyny Oldboys reprezentujące:
Eden Net Group, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Cmolas, Trześń i
PrzybyszówkęRzeszów.
Turniej był okazją do wspólnego
spotkania i rywalizacji sportowej.
Każdy uczestnik pozostawił na
parkiecie wiele wysiłku. Za

najlepszego strzelca uznano Adama
Mikłoś strzelca 7 branek dla drużyny

z Przybyszówki. Za najlepszego
bramkarza uznano Witolda Cesarz z
drużyny Warsztatów Terapii
Zajęciowej, która to drużyna straciła
najmniej bramek w turnieju. Janusz
Wiącek – Prezes Eden Net Group
wręczył okazały puchar
Kazimierzowi Wiąckowi, który był
wyrazem docenienia wysiłków
włożonych w rozwój piłki nożnej na
terenie Kolbuszowej. Dziękujemy
Januszowi Wiącek – Prezesowi Eden
Net Group, za wspieranie sportowych
inicjatyw. Dowodzi to, że jeżeli się
chce można dokonaćwielu dobrych i
pożytecznych rzeczy.

Uczestnicy turnieju. Fot. W. Cesarz

CMOLASFerie na sportowoW okresie ferii zimowych OśrodekWypoczynku i Rekreacji w Cmolasiewe współpracy z Zespołem Szkół wCmolasie zorganizował trzy obozysportowe dla dzieci i młodzieżyz terenu województwapodkarpackiego. W pierwszym

tygodniu ferii w Cmolasie nasportowo wypoczywało 45zawodników Zakładowego KlubuSportowego „Stal” Rzeszów – sekcjapiłki nożnej chłopców (roczniki 2001,2000, 1998). W drugim tygodniuzimowego wypoczynku z ofertyobozowej Ośrodka skorzystałyzawodniczki sekcji siatkarskiej KKS

„Kolbuszowianka” oraz sekcji piłkinożnej dziewcząt MUKS „Sokół”Kolbuszowa Dolna. Ogółem wCmolasie z wypoczynku i treningówsportowych na obiektach OśrodkaWypoczynku i Rekreacji orazZespołu Szkół skorzystało 80 osób.

CMOLASHalowy Turniej Piłki Nożnej ChłopcówW dniu 2.02.2013 r. na Hali WidowiskowoSportowej w Cmolasieodbył się Halowy Turniej PiłkiNożnej Chłopców . OrganizatoremTurnieju był Klub Sportowy KKSKolbuszowianka. W turniejuuczestniczyli zawodnicy urodzeni

w roku 2004 i młodsi. W turniejuuczestniczyło 8 zespołów: APNWadowice Górne, CzarnoviaCzarna, Soccer Ropczyce, KKSKolbuszowianka I, Stal Mielec,MOSiR Mielec, DAP Dębica,KKS Kolbuszowianka II, którzypodzieleni na dwie grupy grali systemem „każdy z każdym”. Turniejwygrała drużyna DAP Dębica,

drugie miejsce zajęła drużyna StaliMielec. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Soccer Ropczyce. Celem Turnieju byłopopularyzowanie piłki nożnejwśród dzieci oraz wymiana doświadczeń trenerskich w pracy zzawodnikami w tej kategorii wiekowej.



I N F O R M A C J AZmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2013 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 r. Sejm RP uchwalił usta

wę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1
stycznia 2013r.
Ustawa wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe
warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do
świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących do dnia 31 grudnia
2012r. zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r.
Po upływie tego terminu zgodnie z ustawą wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje
przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.
Wszyscy pobierający w tutejszym ośrodku świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych
otrzymali do końca lutego 2013r. informację o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świad
czenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielę
gnacyjnego obowiązujących od 1 stycznia 2013r.
W związku z tym istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami o usta
lenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodza
je świadczenia:
1. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
2. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Art. 17. ust. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 matce albo ojcu,
 opiekunowi faktycznemu dziecka,
 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu ro
dziny i systemie pieczy zastępczej,
 innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pie
lęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymu
ją się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacz
nym stopniu niepełnosprawności,
 nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktyczne
go dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stop
niu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 620,00 zł. miesięcznie.
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Art. 16a. 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529 ) ciąży obowiązek alimentacyjny,
jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opie
ki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepeł
nosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.



2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli za 2011r. łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę
oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. Uwzględnia się
również dochód uzyskany w 2012r. i 2013r. oraz dochód utracony.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uza
leżnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzin
nych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
Szczegółowe informacje uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie  pokój nr 19
budynku Urzędu Gminy w Cmolasie i pod numerem telefonu 17 283 77 02 wew.29 oraz w Biuletynie Infor
macji Publicznej Urzędu Gminy w Cmolasie dostępnym pod adresem www.cmolas.biuletyn.net zakładka pro
cedury  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Kubik
OstrowyBaranowskie
DzieńBabci
i DzieńDziadka
Wśrodę30stycznia2013r.wSzkolePod
stawowej w Ostrowach Baranowskich od
była się uroczysta akademia
zorganizowana na okolicznośćDnia Babci
i Dnia Dziadka. Wszystkie dzieciaki od
świętnie ubrane z wielkim przejęciem re
cytowały wiersze i śpiewały piosenki
przygotowane pod kierunkiem nauczycieli
wychowawców. Uczeń Jakub Parys roz
bawił wszystkich żartobliwym wierszem
deklamowanym w mowie lasowiackiej.
Dzień ten był dla wszystkich wyjątkowy,

ponieważ gościliśmy spore grono babć i
dziadziusiów. Społeczność naszej szkoły
w tym miłym dniu zechcieli uświetnić
swoją obecnością i szczerymi życzeniami
ks. prałatTadeusz Kulig, ks.proboszcz Sta
nisław Majda, zastępca Wójta Pan Lesław
Budzisz, przewodniczący Rady Rodziców
Pan Grzegorz Kraczkowski, prezes OSP
Pan Karol Ziętek, radny wsi Pan Marian
Zieliński oraz Pan sołtys Jerzy Magda.
Dziecięce gorące życzenia i gromkie sto
lat wzruszyły serca kochających dziad
ków, po czym wszystkie dzieci wręczyły
przygotowane upominki.Wzamian zosta
ły nagrodzone przez zaproszonych gości

słodyczami. Po części artystycznej wszy
scy spędzili miło czas przy poczęstunku
przygotowanym przez Radę Rodziców.
Ten dzień zapisał się jako kolejne wyda
rzenie kultywujące tradycje naszej szkoły.

M. Styga



CMOLASWarsztaty tkackie w SOKJednodniowe warsztaty tkackie wSamorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie przyciągnęły, chętnePanie do rozwijania wiedzy i umiejętności w dziedzinie tkactwa artystycznego. 16 lutego b.r. Artystki znaszej gminy zapoznały się z procesem tkania począwszy od przygotowania warsztatu tkackiego,poprzez naciąganie osnowy, poznanie podstawowych technik i splotów tkackich po samodzielnewykonanie pracy. W ramachwarsztatów zapewniony był takżemateriał tkacki.W niezwykle twórczej atmosferze,przy wrodzonym zmyśle estetycz
nym jak i samodzielnym zapaleuczestniczki warsztatów tkackich stworzyły swoje pierwsze gobeliny.

CMOLAS
Wieczór kolędWieczór kolęd w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasie odbyłsię 25 stycznia 2013 r. Był okazjądo wysłuchania nastrojowych kolędoraz do zaprezentowania umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych,którzy doskonalą swoje talenty wSOK.Ognisko muzyczne FERMATAprowadzone przez Tomasza Maruta, reprezentowali uczniowie gry napianinie i wystąpili w następującejkolejności:Klaudia Starzec: „Wśród nocnej ciszy”, „Cicha noc”, „Jezus malusieńki”,Kacper Szkodziński: „Dzisiaj wBetlejem”, „Anioł pasterzom mó

wił”,Bartosz Szkodziński: „Achubogi żłobie”,„Jezus malusieńki”.Centrum Rozwoju ArtystycznegoŚpiewTaniecMuzyka, któreprowadzi MariolaNycek, a uczennica tego Centrum: Natalia Urban zagrała nagitarze i zaśpiewała kolędę „LulajżeJezuniu”.Później zaprezentował się ZespółLudowy „Cmolasianie” z widowiskiem kolędniczym pt.”Kolęda”, zaktóre ostatnio otrzymał III Nagrodę

na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej. Nie zabrakło oryginalnych kolęd wwykonaniu Zespołu. Publicznośćteż zaśpiewała kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

CMOLASTygrys Pietrek
01 lutego 2013 r. w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie
„maluszki” obejrzały sztukę te
atralną pt.„Tygrys Pietrek” w wy
konaniu Teatru Maska w
Rzeszowie. Historia, jaką poznały
dzieci przedstawia małego Tygry
sa, który boi się wszystkiego. Jego
lęki związane z całym otoczeniem,
wywołane hukiem i trzaskiem,
mrokiem i blaskiem, a nawet brzę
czeniem muchy, budzą niepokój

jego Mamy Ty
grysicy, która
postanawia wraz
z innymi Tygry
sami pokazać
malcowi, co to
jest strach i skąd
się bierze odwa
gę. Z pomocą
dziecięcej wy
obraźni Mały
Tygrys odbywa
niezwykłą podróż doświadczając
rozmaitych rodzajów odwagi.






