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Ostatni weekend sierpnia,mieszkańcom Gminy Cmolas oraz jej okolic, przyniósłliczne atrakcje.
30 sierpnia na Tarasie OśrodkaWspierania Przedsiębiorczościw Cmolasie wystąpili młodzi piosen-karze, którzy w dowolnym repertu-arze stworzyli niezapomnianyrecital. Atmosfera koncertu była nie-spotykana, gdyż w blasku świec,przy nastrojowej fontannie możnabyło posłuchać miłych dla uchadźwięków. Zaśpiewała uzdolnionamłodzież z naszej gminy:Mateusz Chmielowiec, Konrad Mo-krzycki, Barbara Czachor, AnnaChmielowiec, Klaudia Róg , MonikaPosłuszny, Dorota Reguła i Kamil Zię-ba. Jeszcze raz dziękujemy im za mi-ły koncert.Kolejny dzień zgromadził nieco licz-

niejszą grupę mieszkańców wokółsceny na stadionie w Cmolasie.Wśród atrakcji tego dnia każdymógł znaleźć cośdla siebie. Dla dzie-ci bogaty i bardzo atrakcyjny pro-gram zaprezentowało StudioTeatralne FAMA z Latoszyna. Miło-śnicyfolkloru mieli okazję poznać doro-

bek artystyczny Zespołu Ludowego„Cmolasianie” oraz potańczyć przydźwiękach Kapeli Ludowej „Zagro-dzianie” z Łąki. W nieco innym kli-macie zagrała Parafialna OrkiestraDęta z Komorowa, a kolejno pro-gram uatrakcyjniał Zespół Pieśni iTańca „Wrzos”z Ostrowa. Miłośnicymocniejszego uderzenia doczekalisię również atrakcji, bowiem na sce-nie zadebiutował zespół rockowy„Marmolada” z Cmolasu. Zaraz ponich zagrał „Save our souls” z Sę-dziszowa Młp. Wspólną zabawę za-kończyła muzyka zespołu„Medium”, która na „parkiecie”zgromadziła licznych miłośnikówtańca. Uwieńczeniem tych atrakcji,a jednocześnie głośnym pożegna-niem wakacji były pokazy sztucz-nych ogni. Miłym uczestnikom zakulturalne zachowanie oraz dobresłowo dziękują organizatorzy.

Dni Cmolasu



Projekt systemowyw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w CmolasieGminny Ośrodek PomocySpołecznej w Cmolasie wbieżącym roku przystąpiłdo realizacji projektu systemowego pt.: „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIECMOLAS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIIPromocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianieaktywnej integracji przezośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej z Eu-ropejskiego Funduszu Społeczne-go oraz budżetu państwa.Celem projektu jest: przeciwdzia-łanie marginalizacji i wyklucze-niu społecznemu beneficjentówGminnego Ośrodka Pomocy Spo-łecznej poprzez stworzeniesprawnego systemu umożliwiają-cego osobom i rodzinom przezwy-ciężanie trudnych sytuacjiżyciowych.W ramach upowszechniania ak-tywnej integracji i pracy socjal-nej zatrudniono pracownikasocjalnego, któremu powierzono

realizowanie zadań w projek-cie.Grupami docelowymi projektu sąosoby zameldowane w GminieCmolas, korzystające z pomocyspołecznej, które nie pracują i sąw wieku aktywności zawodowej.W projekcie biorą udział 24 oso-by w tym: 20 kobiet i 4 męż-czyzn. Wszyscy uczestnicyprojektu ukończyli warsztatykompetencji społecznych w ra-mach kursu „Aktywne Poszukiwa-nie Pracy”, którego celem byłonabycie wiedzy teoretyczneji praktycznych umiejętności w za-kresie aktywnego poszukiwaniapracy, autoprezentacji, pisaniaCV i listu motywacyjnego.Ponadto realizowane są kursyjuż branżowe – tematyczne:I. 19 kobiet bierze udział w kur-sie: „Nowoczesny sprzedawca”,którego celem jest nabycie wie-dzy teoretycznej i praktycznychumiejętności w zakresie obsługiklienta w procesie sprzedaży, ob-sługi kasy fiskalnej, wykorzysta-nia komputera oraz wypełnianiadokumentów księgowych wyko-rzystywanych w pracy sprzedaw-cy,II. 2 mężczyzn bierze udziałw kursie: „Spawanie spoinami pa-chwinowymi MAG”, którego ce-lem jest teoretycznei praktyczne szkolenie mające na

celu zdobycie przez uczestnikakursu umiejętności spawania me-todą MAG-135 (spawania łukowe-go w osłonie gazu aktywnegoelektrodą topliwą) w zakresie wy-konywania spoin pachwinowychw złączach, kurs kończy się egza-minem. Absolwenci otrzymująŚwiadectwo Egzaminu Spawaczaoraz Książkę Spawacza. Osoby,które aktualizują uprawnienia,uzyskują Świadectwo EgzaminuSpawacza i wpis do Książki Spa-wacza. Uzyskane uprawnienia sąuznawane także za granicą.1 mężczyzna bierze udziałw kursie : „Przewóz osób i rze-czy krajowy i międzynarodowy”którego celem jest przygotowa-nie do egzaminu w celu uzyska-nia certyfikatu kompetencjizawodowych przez osoby ubiega-jące się o licencję do wykonywa-nia działalności gospodarczej wzakresie usług transportu drogo-wego osób i rzeczy.Osoby uczestniczące w kursachmają zapewnione wyżywienie,zwrot kosztów dojazdu oraz ma-teriały szkoleniowe. Ponadtootrzymają zaświadczenia ukoń-czenia poszczególnych kursówpotwierdzających uzyskane kwa-lifikacje.
KierownikGminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejBożena Kubik



Piknik integracyjnyW dniu 28 sierpnia 2008r. na placuStowarzyszenia Rozwoju GminyCmolas odbył się piknik integracyjnyzorganizowany w ramach projektupn.: „Aktywizacja społecznaniepełnosprawnych dziecii  młodzieży Gminy Cmolas”, któryzostał sfinansowany ze środkówFundacji PZU. W pikniku wzięłoudział 30 dzieci i młodzieżyniepełnosprawnej, rodzice,opiekunowie oraz społeczność

lokalna. Przygotowano konkursy,rebusy, a ponadto zabawy i grysportowe oraz gril.Piknik był doskonałą okazją dowspólnej zabawy i integracji osóbniepełnosprawnych ze sprawnymi,do uwrażliwienia jednych napotrzeby drugich i do propagowaniatego typu spotkań. Na zakończeniepikniku wszyscy uczestnicyotrzymali nagrody oraz zatańczylitaniec integracyjny. Wielusprawnych przekonało się o tym, że
niepełnosprawny nie musi znaczyćinny - tak samo lubi się bawići spędzić czas w miłym towarzystwie.

ZawodyW dniu 20.09.2008 r. na krytejpływalni w Cmolasie odbyły siezawody pływackie pod nazwą"Podkarpacka Liga Pływacka dzieci- edycja jesienna". Organizatoramizawodów byli PodkarpackiOkręgowy Związek Pływacki wRzeszowie, OWiR Cmolas oraz KlubSportowy "Tempo" Cmolas. Wzawodach pływackich wystartowało

10 klubów pływackichz  województwa podkarpackiego:"Motyl" Stalowa Wola, "Ikar"Mielec, "Fala" Ropczyce, "Bobry"Dębica, Akademia Sportu Dzieci zRzeszowa, "Sokół" Rzeszów, MKSSanok, "Delfin" Tarnobrzeg,"Delfin" Horyniec Zdrój, "Tempo"Cmolas. Zawody sędziowała PaniEwa Furman sędziamiędzynarodowy.

Nasza WieśStowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagod-nik NASZA WIEŚ powstało dzięki za-angażowaniu rodzicówi  mieszkańców wsi Jagodnik. Głów-nym celem stowarzyszenia jest pro-wadzenie Niepublicznej SzkołyPodstawowej od kl.0-3 .Szkoła liczy16 uczniów. Wszystkie działania narzecz utworzenia szkoły utwierdzi-ły nas w przekonaniu, że to Stowa-

rzyszenie jest jedyną szansą dlalikwidowanych małych szkół. Wtrakcie organizowania szkoły zrodzi-ła sięmyśl ,aby otworzyćNiepublicz-ne Przedszkole. Szybkie działaniai pomoc Urzędu Gminy ,Rady Gmi-ny oraz Wójta sprawiły, że 8 wrze-śnia przedszkole zostało otwarte.Na obecną chwilę w przedszkolujest 15 dzieci.  Są jeszcze wolne miej-scaorazzainteresowanirodzicezapi-

saniem swoich pociech.     Stowarzyszenie oprócz działalno-ści oświatowej ma jeszcze w planieinne działania na rzecz wsi, którezapisane są w statucie. Zdajemy so-bie sprawę że ten rok będzie naj-trudniejszy ale mocno wierzymy, żenasze inicjatywy są możliwe i mająszanse  powodzenia.
Z poważaniemprezes Szostak Małgorzatawiceprezes Gużda Ewa



Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36-105 Cmolas Cmolas 212a, tel/fax 017 28 37 295

www.sok-cmolas.go.pl e-mail: sok.cmolas@o2.pl

Stowarzyszenie RozwojuGminy Cmolasod 01.08.2008r. do 31.01.2009r.realizuje projekt pn.: Aktywizacjaspołeczna niepełnosprawnychdzieci i młodzieży Gminy Cmolas wramach Programu „Rozwijanieaktywności niepełnosprawnychdzieci i młodzieży” który jestsfinansowany ze środków FundacjiPZU.Projekt skierowany jest do dzieci imłodzieży o różnym stopniuniepełnosprawności, rodziców,opiekunów osóbniepełnosprawnych z Gminy

Cmolas zainteresowanych aktywnąformą spędzania wolnego czasuoraz udziałem w różnego rodzajuspotkaniach integracyjnych np.:pikniku rodzinnym, spotkaniu zpsychologiem, zabawąAndrzejkową, spotkaniuopłatkowym.W ramach projektu będąprowadzone następujące zajęcia:Zajęcia na Krytej Pływalniw  Cmolasie, warsztaty plastyczne,warsztaty kulinarne, zajęciataneczno-ruchowe, zajęciainformatyczne.Na zakończenie realizacji projektu

zostanie zorganizowane spotkanieopłatkowe na którym zastanąrozdane kalendarze na 2009 rok zezdjęciami i przepisami potraw zwarsztatów kulinarnych.Udziałw zajęciach jest bezpłatny!Szczegółowe informacje orazzapisy w Stowarzyszeniu RozwojuGminy Cmolas tel. 017 74 44 415 !

AlimentyOd 1 października 2008 r. Fundusz Alimentacyjnyw Gminnym Ośrodku PomocySpołecznej wCmolasiePodstawa prawna: ustawa z dnia 7września 2007 roku o pomocy osobomuprawnionym do alimentów (Dz. U.192,poz.1378,zpóźn.zm.).Komu przysługują świadczeniazFunduszuAlimentacyjnego?Osobąuprawnionądoświadczeńzfun-duszu alimentacyjnego (w skrócie:świadczenie z FA) jest dziecko, któremazasądzoneodrodzicaalimenty(mo-gą to być również alimenty na podsta-wie ugody zawartej przed sądem),jeżeliegzekucjaalimentówjestbezsku-teczna.Świadczenia z FA przysługująna dziec-ko do ukończenia przez nie 18 lat. Nadzieckostarszeświadczeniaprzysługu-ją do ukończenia 25 lat pod warun-kiem, że uczy się w ono szkole lubszkole wyższej. Na dziecko posiadająceorzeczenieoznacznymstopniuniepeł-nosprawności, którego rodzic nie płacizasądzonych alimentów, świadczeniaprzysługująbezwzględunawiekdziec-ka.Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli

w okresie dwóch miesięcy przed złoże-niem wniosku o świadczenie z FA ko-mornik nie wyegzekwował pełnejnależności z tytułu zaległych i bieżą-cychzobowiązańalimentacyjnych.Bez-skuteczność egzekucji potwierdzakomornik sądowy odpowiednim za-świadczeniem. Można je od komorni-ka uzyskać samemu lub wystąpićo ichuzyskanie przez organ właściwy wie-rzyciela tj. : ośrodek pomocy społecz-nej, w przypadku, gdy egzekucjaalimentów nie jest prowadzona w Pol-sce, gdyż dłużnik mieszka za granicą,w celu potwierdzenia bezskutecznościegzekucji, do wniosku o przyznanieświadczenia z FA wnioskodawca musidołączyć odpowiednie zaświadczeniez sądu okręgowego (lub innego właści-wego sądu) lub zagranicznej instytucjiegzekucyjnej, potwierdzające bezsku-teczność egzekucji zasądzonych ali-mentów lub niemożność prowadzeniaegzekucji.Aby nabyć prawo do świadczenia z FAdziecko, które ma zasądzone alimentynie musi być wychowywane przez ro-dzica samotnie. Prawo do świadczeniazFAprzysługujeteżnadzieciwychowy-waneprzezrodzica, któryzawarłkolej-ny związek małżeński, żyjew nieformalnym związku lub mąż/żo-

na nie płaci zasądzonych alimentów.W takichprzypadkachrodziczobowią-zany do alimentacji nie jest wliczanydo składu rodziny, więc jego dochódnie jest brany pod uwagę przy ustala-niu czy rodzina ma prawo do świad-czeniazFA.Dochód uprawniający doświadczeń.Prawo do świadczenia z FA przysługu-je, jeżeli przeciętny miesięczny do-chód netto na osobęwrodzinie wrokupoprzedzającym okres świadczeniowynieprzekracza725zł .Wysokość świadczeń z funduszualimentacyjnego.Świadczenia z FA przysługują w kwo-cie bieżąco zasądzonych alimentów,ale nie mogąwynieśćwięcej niżpo 500zł na każde z uprawnionych do ali-mentówdzieci.Gdzie złożyćwniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?Wniosek o przyznanie świadczeń z FA,w odróżnieniu od wniosku o przyzna-nie zaliczki alimentacyjnej, nie należyskładać u komornika prowadzącegopostępowanie egzekucyjne, lecz bez-pośrednio w Gminnym Ośrodku Po-mocySpołecznejwCmolasie.




