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120 LAT Ochotniczej Straży Po
żarnej w Ostrowach Tuszowskich

Genezą powstania Straży Pożarnej w
Ostrowach Tuszowskich był wielki
pożar, który w 1893 roku strawił we
wsi 24 gospodarstwa. Bezradni w
walce z żywiołem mieszkańcy Ostrów
z inicjatywy nauczyciela miejscowej
szkoły Pana Jeziorowskiego ogłosili
zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu
gaśniczego. Za zebrane pieniądze
nauczyciel w odległym jak na
ówczesne czasy Tarnowie zakupił
pompę ssącotłoczącą „Floriankę”
zamontowaną na drewnianym wozie.
Mając zakupioną pompę mieszkańcy
postanowili powołać do życia Straż
Pożarną na czele której stanął
Władysław Sabaj. Do sygnalizacji
pożaru strażacy wykorzystywali róg
myśliwski, na którym sygnalista
wygrywał ustalony sygnał alarmowy.
Pomimo posiadanego sprzętu

gaśniczego skuteczność działania
strażaków była stosunkowo niewielka
z uwagi na zabudowę drewnianą we
wsi, z reguły pokrytą słomą. W okresie
I Wojny Światowej oraz wojny
bolszewickiej działalność miejscowej
straży nieco zmalała, gdyż kilku
strażaków zostało powołanych do

wojska, a następne brało udział w
działaniach wojennych. W okresie
międzywojennym straż aktywnie brała
udział w akcjach gaśniczych, wnosząc
jednocześnie duży wkład w
kształtowanie społeczeństwa na rzecz
ochrony życia i zdrowia ludzkiego
oraz dorobku materialnego i
kulturalnego społeczeństwa. W okresie
II Wojny Światowej działalność straży
pożarnej w Ostrowach Tuszowskich
została zawieszona na wyraźny w tym
względzie rozkaz okupanta. Sprzęt
oraz posiadane umundurowanie
zostało ukryte, natomiast całość
dokumentacji strażackiej, która
przechowywana była w szkole została
wywieziona przez wroga. Próby
odnalezienia dokumentów między
innymi w archiwum w Berlinie nie
powiodły się. Tuż po zakończeniu
działań wojennych w 1946 roku
mieszkaniec wsi Jan Piekarski
sprowadził z terenu obozu pracy w
Hucie Komorowskiej barak, który
służyłmieszkańcom jako świetlica, a
znajdujące się w nim małe
pomieszczenie strażacy
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wykorzystywali do przechowywania
swojego sprzętu. Dysponowali oni
wówczas następującym sprzętem:
sikawka 4kołowa, wóz 4kolowy,
wąż ssący Ø52, węże tłoczące Cg Ø52
– 2 szt. o długości 15m., smok ssawny
i prądownicę. Do zaprzęgu sikawki i
wozu używane były konie, które
udostępniali miejscowi gospodarze.
Za wykonanie tej usługi byli oni
zwalniani z obowiązkowych prac
społecznych tzw. szarwaków. Do
alarmowania o pożarze służyła
wówczas zawieszona na drzewie felga
od samochodu, w którą uderzano
młotkiem. W 1947 roku straż w
Ostrowach Tuszowskich liczyła
zaledwie kilku członków, gdyż duża
grupa strażaków opuściła wioskę w
poszukiwaniu pracy. W roku
następnym Władysław Rodo
zorganizował grupę młodych
mężczyzn, zwołał zebranie w szkole
i powołał do życia Ochotniczą Straż
Pożarną w Ostrowach Tuszowskich,
która przejęła tradycję Straży Polskiej.
Rejestracja stowarzyszenia OSP w
Ostrowach Tuszowskich pod numerem
582 odbyła się 20 lipca 1953 roku w
Prezydium Rady Narodowej w
Rzeszowie. Wówczas to Ochotnicza
Straż Pożarna liczyła 21 członków, a
decyzją jej zarządu zaczęto prowadzić
kronikę.
Chronologia wydarzeń OSP w
Ostrowach Tuszowskich wg kroniki:
 1957 r. Ochotnicza Straż Pożarna
otrzymała używaną motopompę M
200 z kompletnym wyposażeniem.

 1958 r. rozpoczęła się budowa
świetlicy wiejskiej, a stary barak został
zburzony.
Strażacy zbudowali szopę 4x3 metry
i ulokowali w niej swój sprzęt.
 1960 r. została podjęta uchwała o
budowie remizy.
Strażacy otrzymali (bezpłatnie) plac
od Katarzyny Magdy oraz część
parceli Pana Sabaja.
W ramach wdzięczności przekazali
Pani Magdzie starą szopę i wóz
czterokołowy.
Na nowych terenach została
wybudowana drewniana remiza z
drzewa ze ścinki w lesie gminnym.
Wszystkie prace wykonywali strażacy
w czynie społecznym.
 1962 r. Ochotnicza Straż Pożarna
otrzymała z Komendy Powiatowej
Straży, części z rozbiórki samochodu
Dodge  cztery felgi z oponami, oś
przednią i tylny most. Z tych części
wykonany został wóz konny, który
służył do transportu ludzi i
motopompy M200 z wyposażeniem.
Do sygnalizowania o pożarze służyła
wtedy syrena ręczna przywieziona
przez strażaków pracujących na
zachodzie Polski.
 1965 r. na stanie Ochotniczej Straży
Pożarnej Ostrowy Tuszowskie jest
drewniana remiza, wóz konny,
motopompa M200, 4 węże ssawne,
węże Cg 90 metrów, węże C45, 11
mundurów i 11 czapek.
 1970 r. strażacy zawnioskowali, o
przydział samochodu gaśniczego. Ze
względu na to, że remiza była

drewniana, a nie murowana Rada
Narodowa nie wyraziła zgody.
 1971 r. powstał komitet budowy
murowanej remizy. Komenda
Powiatowa Straży przekazała 1000
złotych, za które to zostały zakupione
pustaki. Drewniana remiza została
sprzedana, a pieniądze przeznaczone
na budowę nowej. Fundamenty
strażacy wykonali w czynie
społecznym, a postawienia murów i
wytynkowania ich podjął się Marian
Rzeszutek za niewielką opłatą,
wylewki strażacy wykonali
samodzielnie. W trakcie budowy
remizy jednostka otrzymuje pierwszy
samochód gaśniczy Berdford, jest on
stary i zużyty, po dwóch latach nadaje
się do kasacji. Następny przydzielony
samochód gaśniczy to Star 25 z
motopompą i beczkowozem, który
służył aż do 1998 r.
 1993 r. nowo ufundowany sztandar
został poświęcony i odznaczony złotą
odznaką z okazji 100 letniej rocznicy
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowach Tuszowskich.
 1998 r. komenda Państwowej Straży
Pożarnej w Kolbuszowej przekazała
samochód Star 29 bez wyposażenia,
który został poddany karosacji
zakładom w Kielcach.
 16 stycznia 1999 r. jednostka
Ochotnicza Straży Pożarnej w
Ostrowach Tuszowskich odebrała
samochód z karosacji i wprowadziła
go na stan wyposażenia jednostki.
Stary wysłużony Star 25 został
zezłomowany. Poświęcenie nowego
samochodu odbyło się w dniu św.
Floriana  04.05.1999 r.
 5 września 2002 r. odbyło się
przekazanie budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej znajdującego się przy
szkole podstawowej. Był to obiekt
zaadoptowany z niedokończonej
budowy przedszkola, wyposażony w
garaż, kuchnię, salę konferencyjną,
toalety i 2 pomieszczenia socjalne.
Starą remizę na placu Katarzyny
Magdy strażacy musieli opuścić z
powodu braku udokumentowanej
własności.
 2003 r. w 110 rocznicę powstania
jednostki, strażacy przy użyciu
własnych funduszy i sił, zbudowali
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figurę św. Floriana, znajdującą się
przy budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej. Poświęcenie figury odbyło
się 15 sierpnia 2003 r.
 2006 r. rozpoczęła się budowa
podłogi tanecznej, która trwała do
roku 2007.
Drewno budowlane pochodziło z
wycinki lasu gminnego, blachę i
kostkę brukową sfinansowała Gmina
Cmolas. Pracę przy budowie obiektu
strażacy wykonali w czynie
społecznym. 25.06.2007 r. odbyło się
uroczyste oddanie i poświęcenie
obiektu.
 2009 r. strażacy z własnych funduszy
dokonali zakupu piły motorowej i
agregatu prądotwórczego wraz z
lampami halogenowymi, które zostały
zamontowane na samochodzie
gaśniczym Star 29. W tym roku
jednostka doposażona została w
motopompę PO5 wraz z wężami
ssawnymi.
 pod koniec 2010 r. Komenda
Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kolbuszowej przekazała
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowach Tuszowskich używany
samochód gaśniczy marki Star 1142
z autopompą, agregatem
prądotwórczym, bez wyposażenia.
 2011 r. rozpoczęto przygotowania
pod kątem włączenia do Krajowego
Systemu Ratowniczo– Gaśniczego.
Komenda Powiatowa PSP w
Kolbuszowej przeprowadziła w tym
celu całą serię szkoleń. Odmłodzono
kadrę poprzez przyjęcie nowych

członków, uzupełniono podstawowy
sprzęt ratowniczo – gaśniczy i
umundurowanie zabezpieczające
strażaków. W dniu 3 maja 2011 roku,
po raz pierwszy w historii, odbyło się
uroczyste ślubowanie młodych
strażaków w kościele parafialnym.
 2013 r. w szeregi członków OSP
wstąpiły kobiety i powstała Kobieca
Drużyna Pożarnicza w Ostrowach
Tuszowskich.
 9 maja 2014 r. jednostka OSP w
Ostrowach Tuszowskich została
włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo –Gaśniczego.
 17 sierpnia 2014 r. jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ostrowach Tuszowskich została
odznaczona Złotym Znakiem Związku
dla zbiorowości oraz została
przekazana decyzja Komendanta
Głównego Państwowej Straży

Pożarnej, o włączeniu jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ostrowach Tuszowskich do
Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Ostrowach Tuszowskich
Robert Trojnacki

Uroczyste Obchody 120  lecia ist
nienia Ochotniczej Straży Pożar
nej w Ostrowach Tuszowskich

17 sierpnia 2014 roku odbyła się
uroczystość związana z obchodami
120  lecia istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ostrowach Tuszowskich.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą
o godzinie 12.00 w Sanktuarium
Madonny z Puszczy, której
przewodniczył ksiądz Jan Krynicki.
Strażacy z Ostrów Tuszowskich, jako
dar ołtarza ufundowali feretron z
wizerunkiem św. Floriana i Michała
Archanioła. Jest to wotum
wdzięczności za 120 lat istnienia.
Po pięknej, uroczystej Mszy,
pododdziały straży, poczty
sztandarowe oraz zaproszeni goście
udali się w przemarszu na plac
uroczystości. Dalsza część miała
miejsce na placu przy remizie.
Ochotnicza Straż Pożarna w
Ostrowach Tuszowskich została
odznaczona Złotym Znakiem Związku
dla Zbiorowości. Jest to najwyższe
odznaczenie, na które Straż z
pewnością zasłużyła za swoją
długoletnią działalność.
Złotym medalem za zasługi dla
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pożarnictwa po raz drugi zostali
odznaczeni : Franciszek Trojnacki,
Edward Trojnacki, Adolf Pipała,
Marian Czachor, Edward Magda, Leon
Trojnacki.
Złotym medalem za zasługi dla
pożarnictwa : Jerzy Rzeszutek, Marek
Maziarz.
Srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa : Józef Skiba, Robert
Trojnacki.
Brązowym medalem za zasługi dla
pożarnictwa : Stanisław Jeł.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali
: Mariusz Wilk, Sławomir Wilk,
Mateusz Wilk.
Nadano również odznaki za wysługę
lat : 65 lat  Franciszek Trojnacki, 55
lat  Edward Trojnacki, 50 lat 
Edward Magda, Adolf Pipała, 45 lat
 Marian Czachor, 40 lat  Leon
Trojnacki, Franciszek Wrażeń,
Stanisław Trojnacki, 35 lat  Edward
Szymczak, Julian Jachyra, Stanisław
Magda, 30 lat  Marek Maziarz, 25
lat  Jerzy Rzeszutek, Jarosław Magda,
Ryszard Walczyk, 20 lat  Robert
Trojnacki, Adam Boroń, Aleksander
Czachor, 10 lat  Paweł Boroń.
Równie ważnym osiągnięciem jest
włączenie OSP Ostrowy Tuszowskie
do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Zaproszeni goście
wygłosili na koniec swoje
przemówienia, w których gratulowali
Druhnom i Druhom tak wspaniałego
wydarzenia, jakim jest 120 lat istnienia
jednostki. Podczas Mszy i uroczystości
towarzyszyła nam Orkiestra Dęta z

Dobrynina. Po części oficjalnej
zaproszeni goście i Strażacy udali się
na poczęstunek. Część sportowo 
rekreacyjna rozpoczęła się występem
Orkiestry. Było wiele atrakcji dla
dzieci i dorosłych. O godzinie 18.00
odbył się występ gwiazdy disco polo
Jesiki Piętak. Jest to młoda i
utalentowana piosenkarka, która
dopiero rozpoczyna swoją karierę.
Sama pisze teksty i komponuje
muzykę. Jednak każdy z
niecierpliwością czekał na występ
gwiazdy wieczoru  zespołu Mejk.
Wokalistka zespołu, pani Elwira Mejk,
do końca koncertu skutecznie
zabawiała publiczność. Każdy był
bardzo zadowolony, nie zabrakło
bisów. Ostatnim punktem wieczoru
była zabawa taneczna, na której
bawiliśmy się przy muzyce zespołu
Dreams. Dopisała pogoda, uczestnicy

zabawy oraz goście w osobach:
Marszałek Województwa
Podkarpackiego –Władysław Ortyl,
Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w
Rzeszowie, Powiatowy Kapelan
Strażaków – Ks.Wiesław Augustyn,
Proboszcz Parafii w Ostrowach
Tuszowskich – Ks. Ryszard Madej,
Starosta Powiatu Kolbuszowskiego
– Józef Kardyś, Wójt Gminy Cmolas
– Eugeniusz Galek, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Kolbuszowej – Florian
Pelczar, Prezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP w Kolbuszowej –
Ryszard Skowron, Honorowy Prezes
Zarządu Powiatowego Związku OSP
w Kolbuszowej – Stanisław
Kosiorowski, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Mielec – Hubert
Sobiczewski, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kolbuszowa –
Bartłomiej Peret, Radni Powiatu
Kolbuszowskiego – Stefan Wrzask i
Ryszard Sukiennik, Przewodniczący
Rady Gminy w Cmolasie – Stanisław
Sukiennik, Zastępca Wójta – Lesław
Budzisz, Sekretarz Gminy Cmolas –
Marian Posłuszny, Prezes Zarządu
Gminnego OSP – Karol Ziętek oraz
pozostali przedstawiciele jednostek
organizacyjnych Gminy Cmolas i
jednostek ochotniczych straży
pożarnych.

Ze strażackim pozdrowieniem
Agnieszka Trojnacka

KDP Ostrowy Tuszowskie
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Za nami Lato z SOKiem 2014

W pierwszym miesiącu wakacji
ponad 20 dzieci z Gminy Cmo
las uczestniczyło w wakacyj
nych zajęciach organizowanych
przez Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie. Na wszyst
kich uczestników czekało wiele
atrakcji, liczne gry i zabawy,
wycieczki krajoznawcze, pro
jekcje filmowe oraz zajęcia pla
styczne. Z wielką uwagą
uczestnicy zajęć wysłuchały Po
licjantek z Komedy Powiatowej
Policji w Kolbuszowej.
Sierż.sztab. Beata Chmielowiec
i mł.asp. Jolanta SkubiszTęcza
rozmawiały z dziećmi na temat
jak właściwie zachowywać się

na drodze, o zgodnej z przepisa
mi jeździe na rowerze, przypo
mniały zasady bezpiecznego
wypoczynku nad wodą oraz
wiele innych sposobów niezbęd
nych do zagwarantowania bez
piecznego wypoczynku podczas
wakacji. Innym razem uczestni
cy zajęć odwiedzili Ośrodek
Garncarski w Medyni Głogow
skiej. Tam zwiedzili XIX wiecz
ny obiekt zabudowy
mieszkalnej, poznali dawne wy
posażenie, jakie używane było
na co dzień w domu oraz podzi
wiali tradycyjny piec do wypału
ceramiki. Każdy z uczestników
spróbował swoich sił na kole

garncarski i pod czujnym okiem
instruktora wykonał swoje wła
sne niepowtarzalne naczynie z

gliny. Wspólnie spędzone Lato z
SOKiem było wypełnione sze
regiem zajęć integracyjnospor

towych, odbywały się rozgrywki
tenisa stołowego, gra w piłka
rzyki, gry i zabawy stolikowe
oraz liczne zabawy z chustą ani
macyjną , które miały miejsce w
miłym otoczeniu drzew na placu
SOK. Dziękujemy wszystkim za
miłą atmosferę i oczywiście za
praszamy za rok.

CMOLAS
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Piknik Rodzinny w Ostrowach
Baranowskich

3 sierpnia 2014 r. Klub Sportowy
„OSTROVIA” Ostrowy Baranow
skie wraz ze Stowarzyszeniem „BO
NITAS” już po raz trzeci
zorganizowali w Ostrowach Bara
nowskich Piknik Rodzinny. Impre
za rozpoczęła się turniejem
piłkarskim drużyn siedmioosobo
wych. Rozgrywki połączone były z
imprezami towarzyszącymi – wy
stawą prac rzeźbiarskich Pana
Krzysztofa Magdy oraz wystawą i
degustacją potraw z jagód. Na pik
niku nie zabrakło atrakcji dla dzie
ci i dla dorosłych między innymi:
wesołe miasteczko, lot balonem, lo

teria fantowa. Podczas pikniku lo
sowane były nagrody wśród osób,
które nabyły cegiełki na rzecz dzia

łalności statutowej stowarzyszenia.
Nagrodą główną loterii była huś
tawka ogrodowa. Gwiazdą wieczo
ru był zespół disco dance
„CamaSutra”. Liderką formacji jest
Małgorzata Główka, która wystę
powała w kilku znaczących muzycz
nych programach telewizyjnych:
„Śpiewaj i walcz”, „Jaka to melo
dia”, „The Voice of Poland” czy w
„Szansie na sukces”. Obok liderki,
występują profesjonalne tancerki.
Zespół na swoim koncie ma takie
hity jak: „Jesteś ideałem”, „Chce
cię mieć na chwile”, „Do nieba
bram”. Na zakończenie Pikniku mi
łośnicy tańca i dobrej zabawy ba
wili się przy dźwiękach Zespołu
„DREAM”.

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

XX Ogólnopolska Olimpiada Mło
dzieży w lekkiej atletyce – Wro
cław 2014r.

Na stadionie olimpijskim od 13 do
15 lipca w XX Ogólnopolskiej Olim
piadzie Młodzieży w lekkiej atle
tyce rywalizowało blisko 1000
zawodniczek i zawodników. Wśród
nich znalazły się Sylwia Bąba i Alek

sandra Gul pochodzące z Porąb Dy
marskich.
Podczas zawodów w biegu na 2000
m z przeszkodami Sylwia Bąba za
jęła 4 miejsce z bardzo dobrym cza
sem – 7,10,64 poprawiając swój
dotychczasowy rekord o 15 sek.
Natomiast złoty medal w sztafecie
4 x 100 m wywalczyła Sztafeta ,,Re
sovii” w następującym składzie:

Aleksandra Gul, Karolina Tłuczek,
Nikola Ignasiak i Karolina Śledzio
na.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Więcej na temat sportowych sukce
sów Aleksandry i Sylwii w następ
nym numerze Panoramy Gminy
Cmolas.

Wrocław

OSTROWY BARANOWSKIE
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WEEKEND z Tańcem Towarzy
skim w Hali Cmolas

25 października 2014 roku Ośrodek
Wypoczynku i Rekreacji w Cmola
sie wraz ze Szkołą Tańca ELIDA z
Mielca oraz Polskim Towarzystwem
Tanecznym (Okręg Podkarpacki)
organizuje w Hali Cmolas  Mistrzo
stwa Okręgu Podkarpackiego PTT
w Tańcu Towarzyskim. Turniej jest
imprezą cykliczną skupiającą naj
lepszych tancerzy z województwa
podkarpackiego oraz sympatyków
tańca. Podczas sobotnich Mistrzostw
w każdej z sześciu kategorii wieko
wych (89,1011,1213,1415,16
18 i Amatorzy) wyłoniona zostaje
para Mistrzów Okręgu Podkarpac
kiego, która reprezentować będzie
nasz okręg na Mistrzostwach Pol
ski Polskiego Towarzystwa Tanecz
nego
Natomiast w niedzielę 26 paździer
nika odbędzie się II Ogólnopolski

Turniej Tańca Towarzyskiego o Na
grodę Wójta Gminy Cmolas. Przy
pomnijmy, iż w I edycji Turnieju,
który odbył się w Hali Cmolas w
czerwcu ubiegłego roku udział wzię
ło ponad 200 par z całej południo
wej i południowowschodniej Polski.
W II edycji Ogólnopolskiego Tur
nieju Tańca o Nagrodę Wójta Gmi

ny Cmolas zaprezentują się tancerze
w 12 kategoriach wiekowych pre
zentując różne klasy taneczne.

Serdecznie zapraszamy

CMOLAS

Wójt Gminy Cmolas

zachęca do zaopiekowania się bezdomnymi psami

z terenu Gminy Cmolas

Gmina Cmolas, tak jak większość gmin w Polsce, boryka się z problemem bezdomności
wśród psów. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) na gminie ciąży obowiązek

zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym. Przepełnione schroniska nie ułatwiają
jednak rozwiązania tego problemu. Dlatego Wójt Gminy pragnie zachęcić wszystkich

chętnych do adopcji bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Cmolas. Zwierzęta
są przyjazne, łagodne, zadbane i zaszczepione. Wszyscy zainteresowani adopcją psa

proszeni są o podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji.
Obecnie na nowego pana i ciepły dom oczekuje 4 pieski.

Osoby, które wyrażą chęć adopcji bezdomnego psa proszone są o kontakt z;
Referatem Gospodarki Gruntu i Rolnictwa pok. Nr 5 tel. (17) 28 377 02 wew.33

Zakład Usług Komunalnych tel. (17) 2837714
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Obozy wakacyjne w OWiR w Cmo
lasie

Tegoroczne wakacje niezwykle mi
ło będą wspominać uczestnicy obo
zów sportowych organizowanych w
Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w
Cmolasie. W bazie Ośrodka i przy
wsparciu Zespołu Szkół w Cmola
sie wypoczywali i trenowali zawod
nicy różnych dyscyplin sportowych
z różnych części Polski. Na obozach
gościliśmy:
 Kadrę Podkarpacia juniorek w siat
kówce,
 Kadrę Mazowsza juniorek w siat
kówce,
 Klub VEGA MOSiR Stalowa Wo
la – sekcja siatkarska
 Klub Piłkarski Junak Słocina,
 Szkółkę Piłkarską Grunwald Bu
dziwój,
 Uczniowski Klub Sportowy SP 137
Łódź,
 Klub Pływacki Fala Kraśnik.
Z siedmiu grup wypoczywających i

trenujących w naszym Ośrodku – 5
grup odwiedziło Ośrodek pierwszy
raz, natomiast Klub Pływacki z Kra
śnika – powrócił po 12 latach prze
rwy. Stałymi gośćmi naszego Ośrodka
są jużmłodzi zawodnicy Klubu Ju
nak Słocina. Około 250 zawodników
trenujących, na co dzień zarówno w
Klubach Sportowych jak i w nieco
zapomnianych już Uczniowskich

Klubach Sportowych bardzo miło
wspominało pobyt w naszej Gminie.
Zawodnicy z wielkim zaangażowa
niem pracowali nad formą zarówno
na Hali Sportowej, pływalni jak i ze
wnętrznych boiskach sportowych.
Zawodnicy Klubów piłkarskich ro
zegrali szereg meczy sparingowych
z młodymi zawodnikami z Kolbu
szowej, Nowej Dęby czy Ropczyc.

Odpust parafialny ku czci
Przemienienia Pańskiego

Uroczystości Odpustowe w
Sanktuarium pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie odbywały się w dniach
od 6 – 10 sierpnia 2014 r.
Tegorocznym uroczystościom
odpustowym przyświecało hasło
„Wierzę w Syna Bożego”,

zaczerpnięte z bieżącego programu
duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
W trakcie tych kilku dni plac
Sanktuarium przepełniony był
wiernymi, którzy przed cudownym
obrazem modlili się wspólnie w
intencji chorych, rolników,
pielgrzymów, ludzi pracy, a także
dziękowali za dar powołania
kapłańskiego i zakonnego. Mszom
przewodniczyli JE Ks. Bp Jan
Wątroba – Ordynariusz rzeszowski,

JE Ks. Bp Stanisław Jamrozek –
Biskup pomocniczy z Przemyśla;
JE Ks. Bp Kazimierz Górny. Na
zakończenie uroczystości
odpustowych, w niedzielę 10
sierpnia o godz.18,00, jako
podziękowanie dla wszystkich,
którzy przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości odbył
się koncert organowy w wykonaniu
Karola i Bernarda Niezgoda.

CMOLAS

INFORMACJA

Wójt Gminy Cmolas działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu

Gminy Cmolas na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych
gruntowych położonych w miejscowościach:

Ostrowy Branowskie numer 543,863/8,863/9, 635/1,636/2,640/3,640/2,1315/4
Poręby Dymarskie numer 960/5,1345/10,1345/11,1345/12,1345/13,1140,

Trzęsówka 307
stanowiących własność Gminy Cmolas przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

zarządzeniem Wójta Gminy Cmolas z dnia 28 lipca 2014r.

Szczegółową informację o warunkach nabycia nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie
Gminy pok. Nr 5 lub telefonicznie pod nr 17 2837702 w. 33.

CMOLAS
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W czwartek 28.08.2014 r. naszą
gminę odwiedzili Marszałek Wo
jewództwa Podkarpackiego Wła
dysław Ortyl oraz Ryszard Jur
Dyrektor Departamentu Wdra
żania Projektów Infrastruktu
ralnych RPO.

Pobyt i wizytacja związane były
z końcową fazą realizacji projek
tów „Podniesienie jakości kształ
cenia poprzez modernizację
infrastruktury edukacyjnej na te
renie Gminy Cmolas” oraz „Ter
momodernizacji budynków mienia
publicznego na terenie Gminie
Cmolas, których zasadniczym źró
dłem dofinansowania była dotacja
z EFRR udzielona za pośrednic
twem Urzędu Marszałkowskiego.
Przypomnijmy zadanie realizowa
ne z latach 2013 – 2014 przy bu
dżecie 2 171 445,00 złotych
i dotacji 1 386 308,00 złotych, po
legało na m. in:
 remoncie boiska do piłki nożnej
Zespołu Szkół w Cmolasie,
 remoncie Sali gimnastycznej Ze
społu Szkół w Cmolasie
 remoncie ogrodzenia i chodni
ków Zespołu Szkół w Trzęsówce,
 ułożeniu powierzchni poliureta

nowej na boiskach do piłki ręcz
nej i koszykowej Zespołu szkół;
 termomodernizacji budynków
Zespołu szkół w Cmolasie, Zespo
łu Szkół w Trzęsówce, Szkoły Pod
stawowej w Hadykówce, budynku
ZUK w Ostrowach Tuszowskich
i Cmolasie.
Nasi goście w terenie oceniali stan
realizacji i efekty inwestycji, jed
nej z niewielu w województwie
o tak szerokim spektrum – począw
szy od infrastruktury sportowej
kończąc na OZE (produkcja prą
du z instalacji fotowoltaicznej).
Szczególne pozytywne wrażenie
wywarł zespół oświatowo – spor
towo – rekreacyjny w Cmolasie,

w skład którego wchodzą budyn
ki i zaplecze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, pełnowymiarowa
Hala Widowiskowo – Sportowa,
boiska tartanowe do koszykówki,
piłki ręcznej, tenisa, boisko tra
wiaste do piłki nożnej z widownią
oraz 25 metrowy kryty basen pły
wacki. Goście zauważyli że taki
kompleks może być wzorcowy dla
gmin wiejskich w pełni zabezpie
czające potrzeby mieszkańców
gminy. Po wizytacji terenowej od
było się krótkie spotkanie podsu
mowujące w Zespole Szkół
w Cmolasie.

CMOLAS

INFORMACJA

Urząd Gminy Cmolas przypomina mieszkańcom że, w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Cmolas
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od
miesiąc, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Jednocześnie Urząd Gminy Cmolas informuje właścicieli nieruchomości o obowiązku złożenia
deklaracji do Wójta Gminy Cmolas o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje związane z wysokością opłat za odpady komunalne można uzyskać w
Urzędzie Gminy Cmolas

w Referacie Gospodarki Gruntu i Rolnictwa w pok. Nr 5 lub tel.(17) 28 377 02 wew. 33
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VI Piknik Rodzinny

W niedzielę 20 lipca na terenie bo
iska szkolnego i Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ostrowach Tuszow
skich odbył się VI Piknik Rodzin
ny. Jego organizatorami było
Stowarzyszenie „Ostrowy” oraz
SOK w Cmolasie.
Impreza rozpoczęła się od sporej
porcji atrakcji dla dzieci. Były za
bawy z wodzirejem, zabawy z chu
stą animacyjną, pokaz baniek
mydlanych, malowanie twarzy, kon
kursy, modelowanie baloników. Na
najmłodszych czekało również „we
sołe miasteczko”, a w nim zjeżdżal
nie, trampolina, bungee, kule wodne
oraz przejażdżka kucykami.
Oprócz tego na dzieciaki czekały
jeszcze dwie inne atrakcje. Pierw
szą z nich było spotkanie
z policjantami z Komen
dy Powiatowej w Kol
buszowej, które
obejmowało pokaz tech
nik policyjnych, rozmo
wy na temat pracy
policjantów oraz kon
kursy dotyczące bezpie
czeństwa. Drugą, jak się
okazało również dla po
zostałych uczestników
pikniku, było spotkanie z
motocyklistami, którzy
w bardzo licznej grupie
przyjechali do Ostrów. Wszyscy mo
gli obejrzeć wspaniałe motocykle,
zrobić sobie przy nich zdjęcia, a naj

młodsi doświadczyć przejażdżki.
W czasie trwania pikniku można
było posilić się w bufecie, zakupić

cegiełki z niespodziankami, które
następnie brały udział w losowaniu
nagrody głównej roweru górskie

go, posłuchać muzyki. Panie mogły
także skorzystać z darmowych po
rad dotyczących pielęgnacji skóry

i wizażu udzielanych
przez doradców firmy
Mary Kay.
Gwiazdą wieczoru,
zwłaszcza dla tych, któ
rzy preferują mocniejsze
dźwięki, był występ ze
społu Mr Pollack. Jego
gitarzysta i wokalista Ja
cek Polak współpracował
z takimi zespołami jak:
Chłopcy z Placu Broni,
Voo Doo, Jacek Skubi
kowski, Renata Przemyk,
Grzegorz Skawiński, Re

al DealUK. Zespół ma na swoim
koncie 9 płyt i liczne koncerty w
Polsce i za granicą.
Po koncercie rozpoczęła się „zaba
wa pod gwiazdami” prowadzona
przez wspaniałych DJów, która trwa
ła do późnej nocy.
Dziękujemy wszystkim za pomoc
w organizacji pikniku, a zwłaszcza
sponsorom, bez których nie byliby
śmy w stanie zorganizować nasze
go corocznego spotkania.
Dziękujemy również tym, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością,
dziękujemy za wspólną zabawę, spę
dzony z nami czas i zapraszamy za
rok.

Organizatorzy

OSTROWY TUSZOWSKIE
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Puchar Wójta Gminy Cmolas
2014

Okres wakacyjny najbardziej od
powiada organizacji różnych im
prez o charakterze sportowo
rozrywkowym. Stałe miejsce w
kalendarzu tych imprez zajmu
ją rozgrywki piłkarskie o Puchar
Wójta Gminy Cmolas.
W niedzielę 13 lipca 2014 r. od
było się spotkanie fazy finało
wej tegorocznej edycji Pucharu
Wójta Gminy Cmolas. Miejscem
zmagań zawodników był stadion
sportowy w Hadykówce. W te
gorocznej edycji turnieju nie
obyło się bez niespodzianek,
emocjonującej, trzymającej w
napięciu do samego końca gry
zawodników. Podczas spotkań
fazy eliminacyjnej zespoły zo
stały podzielone na dwie grupy,
które 6 lipca br. rozegrały me
cze na stadionie sportowym w
Cmolasie i Trzęsówce. Tego dnia
w Cmolasie zmierzyły się ze so
bą następujące drużyny: KS
„TEMPO” Cmolas, KS
„OSTROVIA” Ostrowy Bara
nowskie, PKS„ UNITAS” Po
ręby Dymarskie. Wyniki po
rozegranych meczach prezento
wały się następująco: KS „TEM

PO” Cmolas pokonał KS
„OSTROVIA” Ostrowy Bara
nowskie 5:0, PKS„ UNITAS”
Poręby Dymarskie przegrał z
KS „OSTROVIA” Ostrowy Ba
ranowskie 0:1 i w ostatnim me
czu KS „TEMPO” Cmolas
pokonał PKS„ UNITAS” Porę
by Dymarskie 5:0. Natomiast w
Trzęsówce zmierzyły się ze so
bą następujące drużyny: LKS
„VIGOR” Trzęsówka, KS „FLO
RIAN ” Ostrowy Tuszowskie,
LZS „CERMIKA” Hadykówka.
Wyniki po rozegranych meczach
prezentowały się następująco:
LKS „VIGOR” Trzęsówka po
konał LZS „CERMIKA” Hady
kówka 3:1, KS „FLORIAN ”

Ostrowy Tuszowskie pokonał
LZS „CERMIKA” Hadykówka
6:4 i w ostatnim meczu KS
„FLORIAN” Ostrowy Tuszow
skie przegrał z LKS „VIGOR”
Trzęsówka 0:4. Podczas wiel
kiego finału o miejsce piąte spo
tkały się drużyny, które zajęły
trzecie miejsce w swoich gru
pach, a więc zmierzyła się dru
żyna gospodarzy turnieju
finałowego LZS „CERMIKA”
Hadykówka – PKS „UNITAS”
Poręby Dymarskie 5:1, w me
czu o trzecie miejsce zmierzyły
się ze sobą drużyny, które w
grupach zajęły drugie miejsce
KS „FLORIAN” Ostrowy Tu
szowskie – KS „OSTROVIA”
Ostrowy Baranowskie 0:4. O za
szczytne pierwsze miejsce bój
stoczyły ze sobą zespoły, które
w grupach zajęły pierwsze miej
sca. Mecz niezwykle zacięty, mi
mo że po 90 minutach zakończył
się remisem 1:1. Dopiero rzuty
karne wyłoniły zwycięzcę, lep
sza okazała się drużyna KS
„TEMPO” Cmolas z wynikiem
5:4, tym samym zdobywając
Puchar Wójta Gminy Cmolas.
Zwycięzcom serdecznie gratu
lujemy!

HADYKÓWKA
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Gmina Cmolas znalazła się na
57 miejscu Złotej Setki Samo
rządów w kategorii gmin wiej
skich.

Gazeta codzienna Rzeczpospolita
już po raz dziesiąty wyłoniła naj
lepsze samorządy w kategorii „Sa
morządy najlepiej wykorzystujące
środki unijne w 2013 roku” w gru
pie „Europejski Samorząd”. Zna
lezienie się w gronie laureatów
tego rankingu jest dla każdej gmi
ny swoistym certyfikatem potwier
dzającym jakość jej pracy. Gmina
Cmolas znalazła się na 57 miejscu

Złotej Setki Samorządów w kate
gorii gmin wiejskich. (w Polsce
jest 1566 gmin wiejskich). W ran
kingu wykorzystano dane z Mini
sterstwa Finansów i Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju pocho
dzące z informacji o dochodach
budżetowych z funduszy unijnych
oraz na podstawie wielkości wspar
cia z Unii Europejskiej przyzna
nego gminie z programów
operacyjnych krajowych (Infra
struktura i Środowisko, Kapitał
Ludzki, Innowacyjna Gospodar
ka, Rozwój Polski Wschodniej,
Pomoc Techniczna) i regionalnych
w przeliczeniu na jednego miesz

kańca. Dla gminy Cmolas to duże
wyróżnienie a jednocześnie satys
fakcja zarówno dla wszystkich za
angażowanych w przygotowanie
projektów jak również dla miesz
kańców gminy. To jednocześnie
potwierdzenie, że mozolna praca
ostatnich kilku lat daje efekty, któ
re przekładają się na poprawę ja
kości życia mieszkańców. To także
dowód, że gmina Cmolas dobrze
przygotowała się do wykorzysta
nia funduszy unijnych, stale inwe
stuje w rozwój infrastruktury oraz
mieszkańców, którzy są jej najcen
niejszym zasobem.

CMOLAS

Termomodernizacja budynku pły
walni krytej

Okres tegorocznych wakacji w Ośrod
ku Wypoczynku i Rekreacji to czas
organizacji zarówno obozów orga
nizowanych dla grup dzieci i mło
dzieży jak również czas intensywnych
prac remontowych. Dzięki pozyska
niu dotacji z Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
półmetku są prace związane z termo
modernizacją budynku pływalni kry
tej oraz wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej. Dzięki inwestycji zmniej
szeniu ulegną koszty utrzymania
obiektu oraz dodatkowo atrakcyjność
wizualna obiektu.

CMOLAS
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Ludzie zejdźcie z drogi, bo listo
nosz jedzie...

Historia poczty w Trzęsówce jest
dosyć długa, sięga końca XIX wie
ku. Właścicielem wsi był wtedy
dr Władysław Niesiołowski, le
karz powiatowy w Kolbuszowej,
pochodzący z Rzeszowa.
W 1882 r., jak podaje Halina Du
dzińska w książce Z przeszłości
Trzęsówki, sprzedał część swoje
go majątku: folwark w Jagodni
ku Żydowi Matyi, zaś folwark w
Przyłęku Żydowi Aronowi Jaro
mowi. Zatrzymał majątek w Trzę
sówce i Kosowach.

Trzy lata później, w 1885 r., wła
dze austriackie umieściły w trzę
sowskim folwarku ułanów, których
w 1890r. zastąpiono szwadronem
węgierskich huzarów. Oficerowie
oddziałów mieszkali w pałacu Wła
dysława Niesiołowskiego. Wła
śnie wtedy, pod koniec XIX wieku,
na potrzeby wojska, urządzono we
dworze placówkę pocztową. Mie
ściła się ona w pokojach na parte
rze od strony wschodniej i miała

osobne wejście z przybudowanym,
małym gankiem. Była to filia pla
cówki w Kolbuszowej. Poczta
funkcjonowała cały czas, aż do
wybuchu II wojny światowej; do

dworu przychodziło najwięcej ko
respondencji. W związku z ogło
szeniem mobilizacji na obszarze
Polski w dniu 31 sierpnia 1939 r.,
weszła w życie instrukcja organi
zacji łączności na czas wojny. Per
sonel pocztowy miał opuszczać
swoje placówki, natomiast w kra
ju zaczęto uruchamiać wszystkie
jednostki poczt polowych. Halina
Dudzińska pisze, że poczta w Trzę
sówce istniała do 1935r., a potem
placówkę przeniesiono do domu

ludowego wybudowanego we wsi
w odrodzonej Polsce. Według re
lacji świadków i materiałów źró
dłowych fakty przedstawiają się
nieco inaczej.

Otóż do wybuchu II wojny świa
towej u kierownika poczty, Miko
łaja Naniaka i jego żony Heleny,
którzy mieli mieszkanie służbowe
we dworze, służyła m.in. Broni
sława Piechota z Trzęsówki, sio
stra mojej mamy. Z jej relacji,
przytaczanych wielokrotnie przez
moją mamę wynika, iż poczta nie
zmieniała wtedy lokalu. Pani Ma
ria Czachor, mieszkanka Trzęsów
ki, lat 85, podaje, że oprócz Heleny
Naniakowej, kierowniczki poczty
(jej mąż zmarł w 1927r.), na pla
cówce tej pracował m.in. Jan Ja
chyra z Trzęsówki (był listonoszem
w innej wsi). Zaraz po wybuchu
wojny, w 1939 r., odbył się po
grzeb Jana Matucha, dziadka pa
ni Marii. Idąc w kondukcie do
kościoła, widziała ona, jak z pra
wej strony dworu, z urzędu pocz
towego, ciekawi chwili,
powychodzili pracownicy, m. in.
Helena Naniakowa, Jan Jachyra
oraz Anna, żona Jana, która od
młodych lat służyła u dziedziczki
Celiny Otowskiej. Pani Marii
utkwił w pamięci również czerwo
ny szyld urzędu pocztowego. Te
informacje potwierdza pani Jadwi
ga Krupa, obecna właścicielka par
ku podworskiego, córka Katarzyny
Nogi, długoletniej kucharki we
dworze w Trzęsówce, która wiele
razy opowiadała fakty z życia
mieszkańców pałacu i wsi. Jan Sa

Trzęsówka

Józef Jabłoński z lewej w mundurze listonosza. Zdjęcie z lat międzywojennych.

Ślub Janiny Jabłońskiej (córki Józefa) ze Zdzisławem Płońskim; z lewej Maria
Jabłońska za nią Józef Jabłoński, obok córki: Kazimiera i Irena. Zdjęcie z lat
60tych XX w.
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rapuk, emerytowany nauczyciel,
który pracował w Szkole Po
wszechnej w Trzęsówce w latach
1929 – 1934, potwierdza, że filia
placówki pocztowej w Kolbuszo
wej mieściła się na dole w pałacu,
z prawej strony, przez cały okres
międzywojenny (relacja z 1996 r.),
i że wkrótce po rozpoczęciu woj
ny, Niemcy pocztę zlikwidowali,
a Naniakową wysiedlili. Jan Sara
puk w ramach pomocy wynajął jej
więc pokój na rok, za co otrzymał
od dziedziczki krowę, potem zaś
kobieta znalazła schronienie w
ochronce w Kolbuszowej.
W latach II Rzeczypospolitej, do

wybuchu II wojny światowej, li
stonoszem w Trzęsówce był Józef
Jabłoński. Wiadomości o nim uzy
skałam od jego córki, pani Kazi
miery Babiarz, lat 72, mieszkającej
na ojcowiźnie, niedaleko remizy,
przy drodze lokalnej do Izdebni
ka. Józef urodził się w 1904 r. w
Trzęsówce. Miał braci: Stefana,
Stanisława, Władysława i siostrę
Katarzynę. Jego żona Maria(w
młodości pracowała we Francji)
prowadziła dom, pomagała w go
spodarstwie i pracach polowych,
a w wolnych chwilach szyła, po
nieważ była krawcową. Maria i
Józef mieli niewielkie gospodar
stwo – 2 ha pola i dwie krowy.
Głównym zajęciem ludności wiej
skiej w tamtych czasach stało się
rolnictwo, mimo, iż gleby były nie
zbyt urodzajne. Z tego powodu
chłopi zajmowali się także, w ra
mach dorobku, szewstwem, ple
cionkarstwem, kołodziejstwem,
kowalstwem. Józef był pracowni
kiem poczty.

Pani Kazimiera wspomina, że
przed wojną dom jej rodziców był
otwarty dla wszystkich. W dużej
izbie mieściła się „świetlica”, gdzie
przychodziła młodzież i spędzała
wolny czas. Tutaj też schodzili się
strażacy, którzy stali przy Grobie
Pańskim, a po służbie grali w kar
ty, rozmawiali. Lubili Józefa, gdyż
był on człowiekiem pogodnym i

żartobliwym. Rodzina Jabłońskich
również często spędzała ze sobą
czas. W każdą niedzielę odbywa
ły się spotkania w domu Józefa lub
któregoś z jego braci; wspomina
no wtedy dawne czasy, niecodzien
ne historie, niekiedy mrożące krew
w żyłach, a dzieci z zaciekawie
niem słuchały tych barwnych opo
wieści... Czytano też gazety, które
Józef czasami przynosił z poczty.
Niedaleko Jabłońskich, przy Bło
niu, mieszkała uboga rodzina Ko
ziołów. Ich córka Katarzyna,
wychodząc za mąż za Władysła
wa Micka, pochodzącego z Bie
siadki (jego rodzina była
wysiedlona), miała błogosławień
stwo przed ślubem w domu Marii
i Józefa Jabłońskich.

Praca listonosza Jabłońskiego nie
była łatwa. Codziennie rowerem
lub piechotą pokonywał drogę do
Kolbuszowej i z powrotem przez
las świerczowski, przynosząc pocz
tę. Pewnego razu, gdy jechał zna
ną drogą przez ów las, „na trzeciej
linii”, napadli na niego bandyci i
zabrali mu wszystkie wartościo
we rzeczy, na dodatek dotkliwie
pobili. Od tego czasu miał przy so

bie konwojenta i po pocztę jeździ
li we dwóch. Józef Jabłoński
roznosił pocztę do wybuchu woj
ny i przez parę lat po wyzwoleniu,
później pracował w Mielcu w fir
mie budowlanej i przy remoncie

dróg. Za pracę na poczcie nie do
stał żadnej emerytury. Zmarł w
1967r.

O Józefie Jabłońskim opowiadał,
wspomniany wcześniej, Jan Sara
puk (relacja z 1996 r.). Stwierdził,
że doręczyciel zasługuje na szcze
gólne wyróżnienie, gdyż w latach
trzydziestych (zapewne też wcze
śniej), nie zważając na mróz, śnieg
czy deszcz, codziennie piechotą
lub rowerem udawał się do Kol
buszowej po pocztę dla Trzęsów
ki, Ostrów Baranowskich, Ostrów
Tuszowskich, Kosów, Jagodnika,
Przyłęka i Siedlanki. Mieszkańcy
wsi, nauczyciele, mieszkańcy dwo
ru i plebanii podziwiali ofiarność
i poświęcenie tego listonosza. Po
pocztę dla wymienionych wsi
przychodzili upoważnieni pracow
nicy. W Trzęsówce listy i przesył
ki roznosił Józef Jabłoński.

O zabawnej historii z udziałem
Józefa Jabłońskiego, która wyda
rzyła się w lesie oraz o ówczesnej
poczcie polskiej napisał w felieto
nie pt. „Browning księdza wika
rego” na łamach „Ilustrowanego
Kuriera Codziennego” nr 308 z
1933 r. znany pisarz i publicysta,

Zygmunt Nowakowski. Wspomi
na, jak w Wielką Sobotę jechał
drogą przez las świerczowski do
przyjaciół, do dworu w Trzęsów
ce: Jadę więc przez te leśne ostę
py. Naprzeciw mnie wyrasta na

Dworek w Trzęsówce
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jakimś zakręcie dziwna postać,
która prowadzi jedną ręką rower,
w drugiej zaś trzyma rewolwer z
lufą zaadresowaną do mnie. Go
dzina trzecia po południu. A ja tu
przyjechałem na odpoczynek... Że
by sobie nie mieć nic do wyrzuce
nia, wydobyłem i ja mój browning
z futerału. Na wszelki wypadek.
Drogo sprzedam życie! Jeszcze
mnie nie zna ten człowiek z brow
ningiem! Zaskoczony Nowakow
ski dalej relacjonuje: Włożyłem
więc okulary, żeby lepiej widzieć.
I to uratowało tego osobnika. Po
znałem go bowiem. Był to wiejski
listonosz, Józek, którego znam od
młodego parobka. Z dawien daw
na załatwia mi rozmaite sprawun
ki w miasteczku. Bardzo
przyzwoity i solidny jegomość, a
do tego fanatyk obowiązku. Gdy
niedawno, przed jakimiś pięciu la
ty, była wyjątkowo sroga zima, Jó
zek nie opuścił ani jednego dnia i
mimo okropnego mrozu, z własnej
pilności, dzień w dzień walił per
pedes[pieszo] ośm kilometrów w
jedną, ośm w drugą stronę i, przy
niósłszy pocztę, roznosił ją po wsi.
Zdumiony podróżny zapytał listo
nosza co znaczy ta broń. Ten od
parł, że rewolwer pożyczył od
księdza wikarego, ponieważ jego
własny skonfiskowali mu bandy
ci, kiedy przed trzema dniami je
chał z pocztą rowerem. Było ich
trzech; zawiązali mu oczy, usta za
sypali piaskiem i zabrali torbę z
pieniędzmi oraz rewolwer. Józef
bronił się, ale trzem napastnikom
nie dał rady, chociaż był dobrze
zbudowanym mężczyzną, więc go
trochę poturbowali. Nowakowski
pisze dalej: To człowiek wyjątko
wo sumienny, a przy tym bał się,
że będzie odpowiadał finansowo.
Bo za niego, jako za listonosza peł
niącego nienagannie, a nawet wzo
rowo swą służbę od wielu lat,
musieli w ostatnich czasach rodzi
ce poręczyć hipotecznie wobec dy
rekcji poczty. Ponieważ tego było
mało, więc jeszcze podpisał cyro

graf ksiądz wikary i
nauczyciel wiejski.
Władze muszą mieć
gwarancję. Autor fe
lietonu hipoteczną
gwarancję uważa za
zabawną: Rodzice
mają kilka morgów
szczerego piachu jak
samo złoto, świadek –
wikary ma jedno fu
tro, a nauczyciel pen
syjkę. Przecież on
niekiedy – zwłaszcza
w przeddzień wypłat
inwalidzkich – nosi
po kilka, czasem i po
dziesięć tysięcy złotych
!? A na to wszystko
hipoteka na piasku!...

Dalej publicysta analizuje szcze
gółowo obroty poczty, warunki
pracy wiejskiego listonosza i ów
czesnej kierowniczki poczty, He
leny Naniakowej. Urzędniczka
pracowała, po śmierci męża, dwa
naście lat bez przerwy, bez dnia
urlopu; w razie choroby także nie
opuszczała stanowiska lub sama
sobie opłacała zastępcę. Nie było
wolnych sobót, ani niedziel –We
dług umowy służba odbywała się
codziennie, oprócz pierwszego
dnia świąt Wielkiej Nocy, Zielo
nych Świąt, Bożego Narodzenia
oraz dnia 3 Maja – pisze Nowa
kowski. To jedynie pięć dni wol
nych w roku! Listonosz zarabiał
50 zł, zaś urzędniczka 123 złote
miesięcznie. Był to ryczałt, za któ
ry musiała – cytuję fragment fe
lietonu – (...) opłacać czynsz za
lokal pocztowy, pokrywać częścio
wo pobory listonosza, ubezpieczyć
go w Kasie Chorych, nadto po
nieść koszta opału i oświetlenia
lokalu, kupować materiał kance
laryjny... Nie koniec na tym: za te
pieniądze (znam dobrze całą umo
wę, ponieważ m. in. figuruję na
niej jako taki hipoteczny świadek...
Koń by się śmiał), otóż za te pie
niądze urzędniczka musi sprawić
kraty w oknach, sztaby żelazne,

kłódki, musi obić blachą drzwi.
Poczta wychodzi ze stanowiska,
że na wsi wszystko jest tanie, do
łączyła więc jeszcze jeden postu
lat: okienko. Nadto, co pewien czas
trzeba przemalować szyld i skrzyn
kę. Wreszcie, i to już jest dopraw
dy szczyt farsy: musi sprawić
chorągiew państwową. Autor fe
lietonu stwierdza następnie, że ten
urząd pocztowy, tak jak zapewne
inne w Polsce, pełnił swą służbę
wzorowo, pomimo wyzysku i nie
mal niewolniczego traktowania.
Dlatego o pracowników państwo
powinno dbać i traktować ich po
ludzku. Urzędy pocztowe i listo
nosze w tym czasie często naraże
ni byli na napady, gdzie i o śmierć
było nietrudno. Pisarz zaznacza:
Instrukcja mówi, że w czasie „cho
du” (cóż za język mają nasze wła
dze!) listonosz powinien dawać
baczenie. Racja! Ale i władza sa
ma powinna dawać na niego ba
czenie. Powinna go może
ubezpieczyć od wypadku (...).

Niestety, w tamtych czasach, la
tach trzydziestych XX w. były to
jedynie pobożne życzenia. Pomi
mo trudnych warunków pracy, za
równo urzędników pocztowych
jak i listonoszy, pracownicy ci wy
konywali swą służbę na medal, co
podkreśla niejednokrotnie felieto

Wizerunek Zygmunta Nowakowskiego na sztandarze
Szkoły Podstawowej w Trzęsówce
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nista, który bardzo często korzy
stał z usług trzęsowskiej poczty.
Tę opinię podzielają także osoby,
których relacje przytoczyłam po
wyżej.
W 1933 r. ks. Józef Kuczek (wi

kariusz parafii św. Anny w Trzę
sówce w latach 1931  1933),
nauczyciel Jan Sarapuk oraz kil
ku gospodarzy starali się u dzie
dziczki o "kawałek gruntu" dla
szkoły. Celina Otowska przychy
liła się do prośby mieszkańców i
darowała działkę przy szkole od
strony południowej, (działkę od
szkoły przegradzała droga), na któ
rej później powstał budynek miesz
czący sklep i pocztę, zaś salę
lekcyjną dobudowano kilka lat po
wojnie. Prawdopodobnie, po roz
poczęciu działań wojennych przez
Niemców, wobec groźby likwida
cji dworu, kierowniczka poczty, z
pomocą dworu, postarała się o
przeniesienie i ukrycie sprzętu te
legraficznego i wyposażenia urzę
du właśnie do nowego budynku,

obok szkoły.
Po wyzwoleniu, w 1944 r., wzno

wił swą pracę urząd pocztowy
mieszczący się w budynku obok
szkoły. Stanowisko naczelnika
poczty objął Stuligłowa (miał
mieszkanie służbowe na poczcie).
Ów naczelnik, w niedługim cza
sie, w 1947 lub 1948r. musiał opu
ścić swój urząd za niesubordynację
(bliżej nie określoną), dlatego od
szedł do Rzeszowa, gdzie podjął
pracę jako pracownik fizyczny.
Funkcję listonosza pełnił jeszcze
Józef Jabłoński. Po Stuligłowie
naczelnikiem poczty została He
lena Tomczyk z Majdanu (wyszła
za Terlagę z Kolbuszowej). Hele
na mieszkała u rodziny Kurdów
na Placu, a kiedy na skutek cho
roby pojawiły się problemy z no
gami, Jan Jachyra nosił ją na
plecach do pracy, bo nie mogła
chodzić. Pracowała do około 1960r.
Po niej urząd naczelnika piasto
wał Jan Jachyra, a funkcję listo
nosza pełnił Ludwik Czajkowski,

żonaty z ówczesną kierowniczką
szkoły  Michaliną Settmajerówną.

Nadeszły pierwsze lata XXI w.,
radosne lata kształtującej się III
Rzeczypospolitej, okres rozwoju
postępu we wszystkich dziedzi
nach życia, i... Trzęsówka zosta
ła pozbawiona urzędu pocztowego!
Urzędu, który wytrzymał trudy za
borów, pierwszej wojny świato
wej, czasy międzywojenne, noc
okupacyjną; urzędu, który był
świadkiem bogatych w wydarze
nia lat PRL – u, i który cały czas
nienagannie funkcjonował, służąc
mieszkańcom Trzęsówki i okolicz
nych wsi. Kilka tysięcy mieszkań
ców najwyraźniej nie zasługuje na
to, by mieć pocztę! To smutne. Tak
jak przedwojenny listonosz szedł
po odbiór korespondencji do Kol
buszowej, tak mieszkańcy Trzę
sówki muszą obecnie dojechać do
Cmolasu lub Kolbuszowej, aby
wysłać list albo skorzystać z innej
usługi pocztowej.

Elżbieta Wilk








