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CMOLASDni CmolasuRokrocznie w letniej porze mieszkańcy gminy Cmolas świętują DniCmolasu. Tym razem świętowanieprzypadło na dni 9 i 10 lipca 2011 r.W pierwszym dniu uroczystych obchodów zaprezentowany został dorobek artystyczny grupplastycznych działających w Samorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie. Tym razem dziecięcagrupa plastyczna zaprezentowałaprace wykonane z bibuły oraz różnorodne techniki rysunku i malarstwa. Panie skupione wokół grupyplastycznej dorosłych „ArtPassion”po raz kolejny zaskoczyły zwiedzających wystawę. Przepiękne malowidła na szkle, obrazy malowanetechniką oleju na płótnie i drewnie,ceramika oraz wiele różnorodnychprac artystycznych cieszyły oczyoglądających. Instruktorem prowadzącym obie grupy plastyczne jestPani Renata Krakowska. Prowadzo

ne przez Nią zajęcia uczą młodychartystów jak wyrażać siebie i działać samodzielnie. Prezentowany dorobek artystyczny pokazał również,że ludzie w każdym wieku mogątwórczo spędzaćczas i czerpaćzadowolenie z wykonywanych przez siebie prac. Wernisaż, który odbył sięw Samorządowym Ośrodku Kultu

ry w Cmolasie zgromadził wieluuczestników, którzy w miłej i twórczej atmosferze mogli podziwiaćprezentowane prace, poznać autorów i z nimi porozmawiać. W spotkaniu uczestniczył także WójtGminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek.Drugi dzień uroczystych obchodówodbywał się na Stadionie Sportowym w Cmolasie. Tradycyjnie nauczestników czekało wiele atrakcji.Wśród plenerowych atrakcji dladzieci i dorosłych na dużej scenieswoje umiejętności zaprezentowałyzespoły taneczne działające w Samorządowym Ośrodku Kulturyw Cmolasie. Zespół Tańca Towarzyskiego „Dance Passion I” zaprezentował układ taneczny do „Walcaangielskiego” oraz „Salsę”, Zespół„Dance Passion II” zaprezentował„Walc angielski” i „Cza czę”. Obazespoły przygotował instruktor tańca Pan Paweł Laskowski. ZespółTańca Współczesnego: „Motyw I”wystąpił z układem tanecznym pt.



„Dysonans uczuć” natomiast „Motyw II” zaprezentował taniec pt.„Pewnego razu we śnie” Instruktorem zespołów jest Pani MagdalenaDepa. Po występach tanecznych nastąpiła chwila grozy, bo wydawałosię, że nadciągająca, burzowa chmura przerwie te wspaniałe chwile. Naszczęście obawy okazały się przedwczesne, a odrobina deszczu, jakąze sobą przyniosła, nie zdołała zniechęcić uczestników do dalszej zabawy. Jedną z głównych atrakcjibył gród słowiański. Słowianie za

prezentowali tradycyjne stroje i tańce z udziałem uczestników imprezy.Wszyscy mogli się również zapoznaćzezwyczajamiSłowian,wypróbować wczesnośredniowiecznejkuchni, czy przyjrzeć się wyrabianiu uzbrojenia. Podczas licznychkonkursów zarówno dzieci jak i dorośli mogli sprawdzić swoje siły m.in. w łowieniu ryb na czas,strzelaniu z łuku i in. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.Największe wrażenie na uczestnikach zrobił zaprezentowany przezSłowian taniec z ogniem.Miłośnicy folkloru mogli bawić się przy występach Zespołu Ludowego „Cmolasianie”.Dodatkowymiatrakcjamiczekającymi na młodszych uczestników byłydmuchane zjeżdżalnie, trampoliny,balony, wata cukrowa. Dla wszystkich przygotowany był grill i kate

ring. Gwiazdąwieczoru był zespół „PodobaMiSię” prezentującymuzykę Ska/Reggae, zdobywcydzikiej kartyw programie„Must be the Music”. O tym, jakuczestnicy dobrzesię bawili, świadczyły gromkiebrawa, które kilkakrotnie zachęcały zespół doponownego wyjścia na scenę. Pokoncercie leaderzy zespołu rozdawali swoimfanom autografy.

Liczni miłośnicy tańca i dobrej zabawy bawili się do późnegowieczora przy dźwiękach zespołumuzycznego „MADAM” z Rzeszowa. Zabawę taneczną uświetnił pokaz sztucznych ogni.Organizatorami tegorocznych „Dni Cmolasu” byli: UrządGminy Cmolas i SamorządowyOśrodek Kultury w Cmolasie. Patronat medialny objęli: Twoje RadioCmolas i KORSO Regionalnew Kolbuszowej.



Ostrowy BaranowskieFinały Turnieju o PucharWójta Gminy CmolasW ostatnią niedzielę lipca rozegrano finały Turnieju o Puchar Wójta Gminy Cmolas. Wszystkie trzymecze odbyły się na płycie stadionu w Ostrowach Baranowskich.W pojedynku o główne trofeumzmierzyły się dwie najlepsze drużyny eliminacji – Ostrovia Ostrowy Baranowskie i TempoCmolas.Mecze o miejsca V i III rozgrywano systemem 2 x 35 min., natomiast finałowe spotkanie odbyłosię w pełnowymiarowym czasie90 min.W meczu o piąte miejsce walczyły drużyny Florian Ostrowy Tuszowskie oraz Vigor Trzęsówka.Mecz zakończył się remisem 0:0,ale w rzutach karnych skuteczniejsi okazali się być zawodnicy Floriana, którzy wygrali ostatecznie4:2 i zajęli w turnieju 5. miejsce.O miejsce trzecie rywalizowałyzespoły PKS Unitas Poręby Dy

marskie i Ceramika Hadykówka.Mecz który zakończył się wynikiem 1:3 zwyciężyła drużyna Ceramiki Hadykówka .W finale spotkały się zespołyOstrovia Ostrowy Baranowskii Tempo Cmolas. Mecz zakończyłsię wynikiem 2:2, ale w serii rzutów karnych lepszymi byli zawodnicy Tempa, którzy pokonalirywali 5:4 i sięgnęli tym samym

po główne trofeum.Piłkarski Turniej o Puchar WójtaGminy Cmolas zarówno podsportowym, jak i organizacyjnymwzględem wypadł wyśmienicie.Sama formuła rozgrywania meczów była przemyślana i dobranatak, aby kibiców nie zamęczyći nie zniechęcić długimi oczekiwaniami na mecze swoich drużyn. Oby więcej takich imprez.

Ostrowy TuszowskieIII Piknik Rodzinnyw Ostrowach TuszowskichStowarzyszenie „Ostrowy” nie zasypia gruszek w popiele. Tym razem wraz z SamorządowymOśrodkiem Kultury w Cmolasiei Radą Sołecką zorganizowałow dniu 7 sierpnia III Piknik Rodzinny w Ostrowach Tuszowskich. Jak co roku, liczniezgromadzeni mieszkańcy OstrówTuszowskich i okolicznych miejscowości mieli okazję do uczestnictwa w wielu ciekawychpunktach imprezy. Gwoźdźmi programu były: wspaniały występ orkiestry dętej z Komorowa (podegidą tamtejszego proboszczaks. Andrzeja Caga), pokaz tańcaa’la Michael Jackson zaprezentowany przez utalentowanego Dariusza Korzeniewskiego oraz występgrupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich. Konkurs karaoke okazał się

być nie ladawyzwaniemdla zgromadzonych,gdyż zaledwie jednaosoba wzięław nim udział,ale występpoczątkującejpiosenkarkiz pewnościązainspirujeinnych dozmierzeniasię z tremą i mikrofonem w kolejnych latach.Nie zabrakło atrakcji dla dzieci,które nie miały czasu na odpoczynek uczestnicząc w wielu zabawach zorganizowanych w ramachprogramu „Malwina i magicznyprezent” oraz biegając co rusz natrampoliny i zjeżdżalnie wesołegomiasteczka. W międzyczasie wszyscy nabywali kupony loterii fanto

wej licząc na główną wygraną,czyli rower górski, który ostatecznie w drodze losowania przypadłuszczęśliwionej mieszkanceOstrów Tuszowskich. Całośćuwieńczyła udana zabawa taneczna do przysłowiowego „białegorana”.Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom i uczestnikompikniku i zapraszają za rok!



CMOLAS
Tegoroczne Uroczystości
Odpustowe w Sanktuarium
pod wezwaniem Przemienie
nia Pańskiego w Cmolasie
odbyły się od 3 – 7 sierpnia
2011r. pod hasłem „W komu
nii z Bogiem”. W trakcie
tych kilku dni plac Sanktu
arium przepełniony był wier
nymi, którzy przed
cudownym obrazem uczest
niczyli w przygotowanych
uroczystościach.
Centralna Uroczystość odby
ła się w niedzielę 7 sierpnia
pod przewodnictwem ks.bpa

Krzysztofa Nitkiewicza 
Ordynariusza Sandomier
skiego oraz ks.bpa Kazimie
rza Górnego Ordynariusza
Rzeszowskiego. Mimo upal
nej pogody tłumy wiernych
modliło się wspólnie w in
tencji chorych, rolników
i robotników z całego regio
nu rzeszowskiego.
Jak co roku w pobliżu ko
ścioła rozstawieni byli kra
marze, u których można
było kupić tradycyjne ciast
ko z dziurką, czy watę cu
krową.

TOPORÓWOdsłonięcie tablicy pamięci inż. Andrzeja Kędziora
28 sierpnia 2011 w Toporowie
miało miejsce odsłonięcie obeli
sku i tablicy pamiątkowej po
święconej pamięci inż. Andrzeja
Kędziora. Dla mieszkańców sa
mego Toporowa i okolic było to
niezwykłe wydarzenie. Topo
rów tego dnia odwiedziło wielu
gości, m. in. przedstawiciel Mar
szałka Województwa Podkarpac
kiego, Starosta Kolbuszowski,
Radni Powiatu Kolbuszowskie
go, Prezydent Mielca, Radni
Gminy Cmolas, Członkowie To
warzystwa Miłośników Ziemi
Mieleckiej oraz Jacek Krzyszto
fik – autor książki o Andrzeju
Kędziorze.
Pomysł postawienia tablicy pa
miątkowej ku czci inż. Andrzeja
Kędziora należał do nieżyjące
go już Posła na Sejm RP Leszka
Deptuły. Dzięki Jego i mieszkań
ców Toporowa inicjatywie zo
stał powołany w 2009 r. komitet
budowy obelisku poświeconego
pamięci Andrzeja Kędziora, któ
ry tworzyli: Zbigniew Łącz –
Sołtys Toporowa, Eugeniusz Ga
lek  Wójt Gminy Cmolas, Ma

rian Posłuszny – Sekretarz
Gminy Cmolas, Stefan Wrzask
– Radny Powiatu Kolbuszow
skiego, Ryszard Walczyk, Emi
lia Róg, Bogdan Kędzior oraz
Janusz Zieliński. Niedzielna uro
czystość była uwieńczeniem sta
rań tegoż komitetu.
Andrzej Kędzior urodził się
w 1851 roku w Toporowie. Wi
dząc zniszczenia i spustoszenie,
jakie niosą ze sobą powodzie po
stanowił stawić im czoła. An
drzej Kędzior wykonał wiele
przedsięwzięć wodnych, co za
bezpieczyło posesje mieszkań
ców i ich ziem przed
powodziami. Widział potrzebę

regulowania rzek i bagien oraz
meliorowania nieużytków.
W 1884 roku dzięki inż. Kę
dziorowi weszła w życie ustawa
wodna, która dała prawne pod
stawy do finansowania przed
sięwzięć melioracyjnych,
regulacji i wykonania obwało
wań rzek i potoków oraz od
wadniania gruntów w celu
podniesienia ich wydajności.
Sylwetkę Andrzeja Kędziora
przybliżyć może książka wyda
na przez Towarzystwo Miłośni
ków Ziemi Mieleckiej pt.
„Andrzej Kędzior 1851 – 1938”
autorstwa Jacka Krzysztofika.



CMOLASJubileusz 50lat KGWw Cmolasie
Uroczyste obchody Jubile
uszu Koła Gospodyń Wiej
skich w Cmolasie
obchodzono 4 września 2011
r. Tego dnia, w Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie, podczas uroczy
stej mszy świętej sprawowa
nej przez ks. Waldemara
Krzeszowskiego, Członkinie
KGW dziękowały za minione
lata działalności.
Dalsza część uroczystości od
była się w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmola
sie. Tutaj, organizatorzy przy
gotowali wspaniałą wystawę
prezentującą bogatą prze
szłość KGW. Można było po
dziwiać pięknie haftowane
serwety, obrusy, wykonane
różnymi technikami ozdoby
świąteczne, a także dyplomy,
fotografie, wycinki z gazet
i wiele innych pamiątek pięć
dziesięcioletniego dorobku.
Tradycyjną gościnność odczu
li wszyscy zaproszeni goście,
których Przewodnicząca
KGW Pani Maria Rzeszutek
powitała na wstępie. Byli
wśród nich Poseł na Sejm RP

Zbigniew Chmielowiec, Staro
sta kolbuszowski Józef Kar
dyś, Ks. Waldemar
Krzeszowski, Radni Powiatu
kolbuszowskiego Krzysztof
Sochacki, Ryszard Sukiennik
i Stefan Wrzask, Jan Skow
roński Prezes Wojewódzkiej
Rady Kółek i Organizacji Rol
niczych w Rzeszowie, Wójt
Gminy Niwiska Elżbieta Wró
bel, władze Gminy Cmolas
w osobach Eugeniusza Galka
Wójta Gminy, Radnych Gmi
ny Cmolas: Wiesława Kosio
rowskiego, Krzysztofa
Mokrzyckiego, Lidii Pietras
oraz Mariana Posłusznego Se
kretarza Gminy.Janinę Kuź

niar Przewodniczącą
Wojewódzkiej Rady KGW
w Rzeszowie. Wśród Gości
zaproszonych byli także Ja
cek Tyczka Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cmolasie,
Edyta KusMokrzycka Dy
rektor Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmola
sie, Danuta Zuba Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicz
nej w Cmolasie oraz Krysty
na Kusak Kierownik Urzędu
Pocztowego w Cmolasie, Do
rotę Łeptuch, ODR w Kolbu
szowej
Jubileusz stał się okazją do
podsumowania dotychczaso
wej działalności KGW.
Wszyscy obecni mogli wy
słuchać historii Koła, od lat
skupiającego gospodynie
wiejskie. Nie zabrakło kwia
tów, upominków i gratulacji.
O oprawę artystyczną zadba
ły zaprzyjaźnione Koła Go
spodyń Wiejskich z Ostrów
Baranowskich, Mechowca i
Siedlanki oraz Zespół Ludo
wy Cmolasianie. Były śpie
wy, tort jubileuszowy i suto
zastawione stoły, a wszyst
kiemu dopisywała wspaniała
atmosfera, o które zadbały
same Jubilatki.



Ostrowy Baranowskie
„Dożynki, dożynki to jest święto plonów i pracy rolników zebranej z zagonów”….
21 sierpnia br świętowano dożynki wiejskie w Ostrowach Baranowskich. Organizatorki członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ,przygotowały wieniec dożynkowy i atrakcyjny programimprez towarzyszących tj. ; wystawa płodów rolnych, loteria fantowa, lunapark dla dzieci, samolotz cukierkami , ogródek gastronomiczny i zabawa taneczna. Wieniec poświęcony został wostrowskiej kaplicy NMP Częstochowskiej.

Od ponad 20lat nie było tutaj dożynek, a przecież jest to pięknatradycja wyrażania radości z zebranych plonów i zakończeniaciężkiej pracy żniwnej.W starosłowiańskiej tradycji obrzędy dożynkowe związane byłyz kultem natury, a potem rozwijającym się rolnictwem. Bardzohucznie obchodzono je od XVIIwieku w gospodarstwach dworskich i na wsiach. Dożynki takie,jakie znamy dzisiaj; wiejskie,gminne, powiatowe czy parafialne, zaczęto organizować w okresie międzywojennym.W dawnej Polsce święto plonównazywano wieńcowym od najważniejszego symbolu plonów –wieńca. Właśnie od jego wicia za

czynały się wszystkie uroczystości.Wieniec w Ostrowach Baranowskich wiło trzypokolenia; dzieci imłodzież, mamy ibabcie...” by sztuka ludowa wciąż się rozwijała , zadbać o tomusi i babcia i mama..” śpiewał zespół wieńcowy .Trudne były tegoroczne żniwa. Ciągłe opady deszczu w lipcu i

zalegająca na polach woda opadowa, utrudniały zbiór siana izboża z pól. Mimo wszystko, mimo tych przeciwności losu, zebrano zboże i ..” na ten pięknywieniec zboża wystarczyło , żebynam się w życiu lepiej powodziło… , bo polskie to tradycje , polskie to zwyczaje, że po żniwachzawsze, wieniec piękny staje, żeby trud rolnika z powagą docenić, woli ojców naszych od wiekównie zmienić..” Stanisława Rożniał



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

CMOLAS – RYMANÓWZDRÓJVI edycja wojewódzkiejimprezy pn „ WeselePodkarpackie”.31 lipca 2011r. odbyła się VIedycja wojewódzkiej imprezy pn„ Wesele Podkarpackie”.Organizatorami imprezy byłWojewódzki Dom Kultury wRzeszowie i Gminny OśrodekKultury w Rymanowie Zdroju.

W Amfiteatrze przy „ ZielonymDomku” w Rymanowie Zdrojudwanaście zespołów z całegowojewództwa przedstawiłozwyczaje weselne. Jednym zprezentujących się tam zespołówbył Zespół Ludowy Cmolasianiez Cmolasu, który na deskachrymanowskiego Amfiteatruprzedstawił fragment wesela,jakim była krzątanina przedobiadem. Prezentacja ta zostałanagrodzona gromkimi brawami

publiczności. Zespółrozpowszechniając tradycjenaszego regionu uświetniłimprezę, której celem byłoukazanie charakterystycznych dlaregionu Podkarpacia zwyczajówzwiązanych z obrzędemweselnym. Inne prezentowanewidowiska odzwierciedlałydawne zmówiny, wiechowiny,swaszczyny i błogosławieństwo,obrzęd z kołaczem, biały wieniecoraz tańce weselne.

Cmolas, Trzęsówka,Poręby DymarskieWakacje w bibliotece nawesołoW sierpniu w Gminnej BibliotecePublicznej w Cmolasie odbyły się,jak co roku ,zajęcia dla dzieci, któreczas wolny od nauki spędzały wewłasnych domach. Większośćtegorocznych zajęć odbywało się naświeżym powietrzu. Dzieci opróczgry w badmintona, piłkę, skokówna skakance czy gry w „Twistera”,mogły rozwijać swoją wyobraźniępoprzez rozwiązywanie zagadek,kalamburów, rebusów i szarad. Milespędzały czas przy grachplanszowych, szachach, układaniupuzzli i klocków. Utożsamiały się zulubionymi bohaterami z bajektworząc ich nowe przygody.Wspólnie rysowały i malowaływspomnienia z wakacji, z plastelinykleiły portrety swoich ulubieńcówitp. Uczestnicy zajęć poprzezzabawę i ruch na świeżympowietrzu mogli się dowiedzieć jaknależy zachować się nad wodą, naulicy czy w lesie. Wszystkie pracejakie zostały wykonane podczaszajęć w bibliotece będzie możnapodziwiać we wrześniu nawystawie w Gminnej BibliotecePublicznej w Cmolasie.W Filii Trzęsówka, tam równieżorganizowane były zajęcia w

sierpniu. Mimo że odbywały się onew pomieszczeniach biblioteki, a niena świeżym powietrzu, też byłybardzo ciekawe i przyniosłydzieciom wiele radości i zabawy.Dużym zainteresowaniem cieszyłysię zajęcia komputerowept.”Wirtualny wszechświat” i„Przyjazny internet” jak równieżprojekcje filmów i bajek na DVD.Najmłodszych czytelnikównajbardziej interesowałorozwiązywanie krzyżówek irebusów oraz kolorowanie imalowanie obrazków.W Fili w Porębach Dymarskich

zajęcia dla najmłodszychczytelników odbywały się przezcały lipiec. Podobnie jak w GBPdzieci brały udział w zajęciachplastycznych, komputerowych iruchowych na świeżym powietrzu.Zajęcia te cieszyły się największąpopularnością. Mali uczestnicychętnie grali w badmintona, bawilisię w berka i wiele innych zabaw.Jeśli pogoda nie pozwalała nazajęcia na zewnątrz uczestnicyzajęć chętnie grali w gry planszowe,układali puzzle czy oglądali bajki ifilmy na DVD.



CmolasWakacje w Świetlicy „Cegiełka”Ponad dwadzieścia dzieci z Gminy Cmolas w wieku od 7 do 13lat, uczestniczyło w wakacyjnych zajęciach w Świetlicy „Cegiełka” prowadzonej od lipca dosierpnia 2011r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas.Dzieci miło i pożytecznie spędziły swój wolny czas na zajęciach plastycznotechnicznych,informatycznych, sportowych,zabawach i grach edukacyjnych.Podczas zajęć świetlicowych

wykonywali ciekawe prace artystyczne np.: pomnik przyjaźni,drzewko szczęścia, łańcuchuczuć, maski, wieże z gazet, łódki z origami. Odbywały się również ciekawe zajęciaeksperymentalne, dzieci mogły

poznawać świat poprzez prostedoświadczenia związane z prawami natury. Zajęcia artystyczne były przeplatane zabawamisportowymi, w ruch poszły skakanki, badminton i piłki. Dziecichętnie rozgrywały turnieje tenisa stołowego, grały w piłkarzy

ki, ruletkę, szachy i gryplanszowe. Różnorodność działań świetlicowych stworzyłaszerokie pole dla rozwijania aktywności twórczej dzieci jakrównież dawały wiele radości izadowolenia. Na zakończeniewakacji w Świetlicy „Cegiełka”zorganizowano piknik z zabawami, konkursami oraz grillem.Świetlica „Cegiełka” współfinansowana ze środków publicznych Gminy Cmolas.



Ostrowy BaranowskiePoświęcenie samochoduOSP17 lipca br, w niedzielne popołudnie, odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu jednostki OSPw Ostrowach Baranowskich. Przybyło wielu dostojnych gości.Uroczystość rozpoczęła się zbiórką druhów na palcu przed remiząstrażacką. Prezes gminny OSPPan Karol Ziętek, powitał druhówi przybyłych gości , w tym takżeczcigodnego ks. proboszcza Stanisława Majdę, który dokonał uroczystego poświęceniasamochodu.Poseł RP Pan Zbigniew Chmielowiec, przypomniał, że w ubiegłym roku powiat kolbuszowski

wzbogacił sięo 10 nowychsamochodówstrażackich –z tego dwaotrzymała gmina Cmolas.Jednostki OSP,są pod szczególnym patronatem posłaziemi kolbuszowskiej.W wystąpieniach okolicznościowych głos zabrał takżewójt gminy Pan Eugeniusz Galek,oraz były prezes PowiatowegoZarządu OSP w Kolbuszowejmgr Stanisław Kosiorowski.

Po części oficjalnej prezes gminny OSP, zaprosił gości na poczęstunek i zabawę taneczną.S.A.Rożniał

CmolasWarsztaty fotograficzneStowarzyszenie Rozwoju GminyCmolas od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. realizowało projektpn.: ”Warsztaty fotograficzneoraz wydanie folderu informacyjnego dotyczącego obszaru LGDw oparciu o dziedzictwo GminyCmolas. Bezpłatne warsztaty fotograficzne odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia.Uczestniczyło w nich ponad 12młodych osób z Gminy Cmolas,pragnących w sposób praktycznyrozwijać swoje fotograficzne pasje. Warsztaty fotograficzne obejmowały 24 godziny zajęćteoretycznych i praktycznych, wtym wyjazdy plenerowe.Uwiecznione na zdjęciach obrazyz życia ludzi, ciekawe miejsca,obiekty i zabytki można zobaczyć na wystawie fotograficznejpn.: „Gmina Cmolas w Obiektywie” na którą Stowarzyszenie

Rozwoju Gminy Cmolas zaprasza od 29 sierpnia do 30 września2011r. Efektem projektu jestpięknie wykonany album i folderinformacyjny Gminy Cmolas, który bezpłatnie otrzymali uczestnicy projektu oraz instytucjezajmujące się promocją naszegoregionu. Wydane publikacje nie

wątpliwie przyczynia się do promocji walorówprzyrodniczokulturowych naszejgminy. Publikacje można nabyćw biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas 36105 Cmolas 269 A, tel. 17 744 44 15






