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rodziNNy PuNKt KoNSultaCyjNy
Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 
i jest czynny:
1)  w każdy poniedziałek w godz.: od 16.00 do 17.30

• psycholog: godz. 16.30-17.30
• policjant (dzielnicowy): godz. 16.00-17.00

2)  w każdą środę w godz.: od 16.00 do 19.00
• psycholog: godz. 16.00-18.00
• prawnik: godz. 16.00-19.00

Telefon zaufania 17 77 22 989
w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.30 
w każdą środę w godz. od 16.00 do 19.00

Szanowni mieszkańcy Gminy Trzebownisko!
Oddaję w Wasze ręce kolejny numer „Gazety Gminnej – 

pisma w całości poświęconego naszej społeczności lokalnej. 
Minął pierwszy rok nowej kadencji. Kadencji, która w świetle 
zmienionych przepisów będzie trwać pięć lat. Dzięki Państwa 
głosom mam zaszczyt ponownie pełnić funkcję Wójta Gminy 
Trzebownisko, co jest dla mnie również podstawą do konty-
nuowania mojej wizji rozwoju Gminy. Nie sposób na kilkuna-
stu stronach zawrzeć wszystkich możliwych informacji i wy-
darzeń ważnych dla mieszkańców, jednak mam nadzieję, że 
to wydanie choć w pewnym stopniu przybliży Państwu zarys 
wydarzeń kulturalnych, inicjatyw społecznych, inwestycji na terenie Gminy czy też jej 
historii. Jest to również czas trudnych decyzji z jakimi wspólnie z Radą Gminy musie-
liśmy się zmierzyć. Zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
sprawiły, że wszystkie samorządy musiały w znaczny sposób podnieść opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany nie będą łatwe, zwłaszcza, że w Gmi-
nie Trzebownisko opłaty te nie były podnoszone od 2014 roku. Nowe przepisy w tej 
materii nie pozostawiają jednak żadnej innej możliwości. Uchwalone nowe stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na pewno nie będą przez Państwa pozy-
tywnie odebrane, jednak z całą odpowiedzialnością mogę podkreślić, że zarówno ja, 
moi pracownicy jak i radni zrobiliśmy wszystko, aby te stawki na dzień dzisiejszy nie 
były wyższe. Chciałbym również dodać, że Rada Gminy i Wójt Gminy pomimo podwy-
żek w sektorze śmieciowym, nie zrezygnowali z innych form wspierania mieszkańców 
Gminy. Przypominam, że jako jedna z dwóch gmin w powiecie rzeszowskim dopłaca-
my miesięcznie do każdego dziecka z terenu Gminy Trzebownisko, które uczęszcza do 
niepublicznego żłobka czy przedszkola, a ceny wody i ścieków są jedne z najniższych 
w całym powiecie i województwie. Za nami dopiero pierwszy rok obecnej kadencji 
i jestem głęboko przekonany, że pomimo wielu przeciwności, wspólnie z Radą Gminy 
Trzebownisko uda nam się zrealizować jeszcze wiele przedsięwzięć, które oprócz po-
prawienia jakości życia mieszkańców sprawią, że wszyscy wspólnie będziemy dumni 
ze swojej Małej Ojczyzny. Zapraszam Państwa do lektury.

Z wyrazami szacunku
 Lesław Kuźniar

Wójt Gminy Trzebownisko
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Gminy Trzebownisko
Rozpoczął się sezon grzewczy. Wystarczy przejść się wieczorem 

po wsi, zwłaszcza w dni o niskim zachmurzeniu, z opadami. W wielu 
miejscach wyczuwa się charakterystyczny smród palonych chemika-
liów. Niektórzy właściciele nieruchomości wrzucają do pieca szczegól-
nie niebezpieczne dla zdrowia odpady z tworzyw sztucznych np. butel-
ki typu PET, worki foliowe, a także opakowania po sokach, mleku, od-
padach z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

Przypominam po raz kolejny – spalanie śmieci komunalnych do-
mowym sposobem jest zabronione! Ustawa o odpadach zabrania spa-
lania śmieci pod karą 5 tys. złotych grzywny. Straż Gminna ma prawo 
do szczegółowej kontroli prywatnych kotłowni, zwłaszcza wtedy gdy 
istnieje uzasadnione podejrzenie spalania w piecu co. śmieci komunal-
nych i będzie z tego prawa korzystać zarówno z własnej inicjatywy, jak 
również po interwencjach mieszkańców. Zgłoszenia w przypadku po-
dejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Straży Gminnej 
(tel. 17 77 13 744 lub 667840645).

W trakcie spalania odpadów plastikowych i foliowych opakowań, 
do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Toksyny dostają się do 
dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przy-
domowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Substancje te 
nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Zanieczysz-
czenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki 
ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się tok-
syny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości za-
czynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są nara-
żone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpor-
nością, która objawia się w formie alergii.

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów 
kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w komi-
nach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru 
Twojego domu.

Przypominam – śmierć wydobywająca się z komina nie wybie-
ra. Zagraża wszystkim w okolicy, także naszym dzieciom. Nawzajem 
kształtujmy świadomość ekologiczną.

 Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebownisko
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Wójt Gminy Trzebownisko przypo-
mina o obowiązku umieszczania tabli-
czek z numerem porządkowym nieru-
chomości.

Zgodnie z art. 49b Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz.U.2019.725 ze zm.) 
właściciele nieruchomości zabudowa-
nych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i bu-
dynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budyn-
ku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się 
również nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położo-
ny jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem po-
rządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

UG Trzebownisko

Pamiętaj o obowiązku 
umieszczenia tabliczki 

z numerem 
nieruchomości

Gmina Trzebownisko rozpoczęła prace związane z monta-
żem drogowskazów z numeracją porządkową budynków, która 
ma przyczynić się do ułatwienia komunikacji na terenie gminy. 
Jako pierwsze zostały oznakowane miejscowości Tajęcina, Łąka 
i Jasionka.Docelowo rozmieszczenie drogowskazów planowane 
jest na terenie całej Gminy.

UG Trzebownisko

szybciej trafimy pod 
właściwy adres

Gmina Trzebownisko jako jedna spośród 9 gmin wchodzących 
w skład Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 
realizuje projekt pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i popra-
wa mobilności mieszkańców…”. Celem projektu jest podniesienie 
jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do no-
woczesnych usług publicznych. Dlatego też zostało zrealizowanych 
szereg inwestycji m.in. zakupiono nowy tabor autobusowy, wybu-
dowano dworce przesiadkowe czy wymieniono wiaty przystan-

nowe autobusy w Gminie trzebownisko
kowe. Gmina Trzebownisko w ramach projektu realizowała zada-
nie pn. rozbudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Łuka-
wiec i Wólka Podleśna wraz z budową mostu na rzece Wisłok. Na 
powstałej infrastrukturze zaplanowano uruchomienie nowej linii 
komunikacyjnej nr 13 po trasie Trzebownisko – Rzeszów ul. Lu-
belska – Trzebownisko – Łąka – Łukawiec – Wólka Podleśna – Ja-
sionka – Zaczernie – Trzebownisko. 
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Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 16 września br. zostały uruchomione dwie 
nowe linie komunikacji miejskiej z Rzeszowa:
• nr 14 do Stobiernej Krzywe,
• nr 60 do Łąki z wariantowym przejazdem przez Terliczkę, szkoła.

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce „Rozkład Jazdy”. 
Link do strony: http://einfo.erzeszow.pl/?tab=2#

dotychczasowe kursy linii MKS pozostają bez zmian.
UG Trzebownisko

Nowe linie ZTM

Wręczono promesy finansowe przedstawicielom gmin leżą-
cych na terenie powiatu rzeszowskiego, których wnioski zostały 
pozytywnie rozpatrzone w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Cała kwota alokacji środków w ramach tego funduszu na 
remont dróg gminnych i powiatowych na Podkarpaciu wyniesie 
w 2019 roku 310 mln zł. Pozwoli to na remont 355 kilometrów 
dróg. Gminy w powiecie rzeszowskim otrzymają dofinansowanie 
w wysokości 21 mln 346 tys. 276 zł, co przełoży się na remont 
prawie 15 kilometrów dróg.

– Są to inwestycje realizowane na terenie gmin powiatu rze-
szowskiego i mają on bardzo ważne znaczenie ponieważ znajdują 
się w samym centrum województwa. Powiat rzeszowski jest obwa-
rzankiem wokół Rzeszowa i te inwestycje będą miały znaczenie dla 
ruchu, który dokonywany jest w ramach miasta i wychodzi poza mia-
sto na gminny ościenne - powiedziała wojewoda Ewa Leniart przed 
wręczeniem promes samorządowcom z powiatu rzeszowskiego.

Gminy powiatu rzeszowskiego otrzymały promesy finanso-
we na realizację 15 zadań dotyczących poprawy stanu dróg (li-
sta poniżej).

Jak zaznaczył Krzysztof Sopel, dyrektor Wydziału Infrastruk-
tury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, duża część inwesty-
cji będzie sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości 80 procent.

– Bardzo dużo tych wniosków ma dofinansowanie w wysoko-
ści 80 procent co oznacza, że samorządy będą musiały wyłożyć tyl-
ko 20 procent wkładu własnego i przeznaczyć środki na inne waż-
ne zadania. W ramach inwestycji realizowanych ze środków Fun-

Promesy na remont dróg

duszu Dróg Samorządowych będą budowane i remontowane dro-
gi oraz chodniki, więc wpłynie to na bezpieczeństwo i jakość jazdy 
- przekonuje Krzysztof Sopel.

Trzebownisko
• Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową 

zjazdu publicznego w miejscowości Tajęcina, Gmina Trze-
bownisko

• Przebudowa drogi gminnej nr 108842R w miejscowości Łu-
kawiec
Kwota dofinansowania: 1 426 434 zł.

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl

Ponadto w ramach sieci komunikacyjnej przebiegającej przez 
gminę Trzebownisko zostaną podtrzymane obecne linie na tra-
sach:
• Rzeszów – Medynia Głogowska p. Jasionkę 
• Rzeszów – Trzebownisko Zakład Ogrodniczy przez Zaczernie
• Rzeszów – Stobierna Krzywe
• Rzeszów – Łukawiec – Czarna przez Trzebownisko
• Rzeszów – Jasionka p. Tajęcinę

12 grudnia 2019 r. Międzygminna Komunikacja Samochodowa uruchomiła nową linię gmin-
ną nr 200 Trzebownisko na trasie: Z-d Ogrodniczy – Łąka – Wólka Podleśna – Jasionka – Zaczer-
nie – Trzebownisko Z-d Ogrodniczy.

Rozkład jazdy linii został zamieszczony na stronie internetowej: www.zgpks.rzeszow.pl 
w zakładce: rozkłady jazdy.

UG Trzebownisko

200 – nowa linia 
międzygminnej komunikacji samochodowej

• Rzeszów – Tajęcina wieś przez: Nową Wieś
• Rzeszów – Nowa Wieś – Medynia Głogowska przez Stobierną
• Terliczka – Zabratówka przez. Rzeszów

Wszystkie informacje dot. zmian w rozkładach jazdy i termi-
nów ich obowiązywania dostępne są na stronie internetowej ZG 
PKS http://zgpks.rzeszow.pl/. 

UG Trzebownisko
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już po raz dziewiętnasty władze powiatu, na czele ze Starostą józe-
fem jodłowskim przygotowały uroczystość skierowaną dla mieszkańców 
naszego regionu, doświadczonych przez los.

Powiat Rzeszowski jako jedyny w Polsce organizuje tego typu spotkania. 
Impreza odbyła się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi w gmi-
nie Trzebownisko. Zainaugurowała ją uroczysta Msza Święta. Uczestników po-
witał gospodarz czyli Wójt Gminy trzebownisko lesław Kuźniar, następnie 
głos zabrał Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

– Cieszę się, że samorządy pochylają się nad problemami osób niepełnospraw-
nych. Również nasz powiat kładzie nacisk na to aby tacy ludzie nie czuli się wy-
kluczeni ze społeczeństwa. Jeszcze kilka lat temu problem niepełnosprawności nie 
był tak nagłaśniany jak dzisiaj, mimo to my jako powiat rzeszowski już od 19 lat 
organizujemy tego typu spotkania na których gości kilkaset osób ciężko doświad-

XiX Powiatowy Dzień Jedności 
z osobami niepełnosprawnymi Powiatu rzeszowskiego

czonych przez los. Chcemy by ci ludzie nie zamykali się w czterech 
ścianach tylko czuli się jako pełnowartościowi obywatele naszego 
kraju.. Podczas tego spotkania, gościmy niepełnosprawne osoby ze 
Słowacji i Ukrainy chcemy aby tego typu inicjatywny łączyły was 
w codzienności i zachęcały do wyjścia na zewnątrz do ludzi. My tu-
taj w powiecie rzeszowskim robimy wszystko i nadal będziemy ro-
bić aby sukcesywnie likwidować bariery, które przeszkadzają wam 
w codziennej egzystencji – powiedział józef jodłowski.

Następnie doszło do części mniej oficjalnej ale z pewnością 
najprzyjemniejszej dla zabranych gości. Odbywały się liczne kon-
kursy i zabawy oraz tańce.

– Dzięki takim uroczystościom mogę wyjść z domu i dobrze się 
bawić, szkoda, że częściej nie są organizowane takie imprezy, Już 
nie mogę się doczekać kolejnej – mówi Piotr z Rzeszowa uczestnik 
IX Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Stowarzy-
szeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskie-
go, Powiat Rzeszowski oraz Gminę Trzebownisko.

Źródło: www.powiat.rzeszow.pl
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Rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 
granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowo-
ściom statusu miast, Rada Ministrów podjęła m.in. decyzję o bra-
ku zgody na przyłączenie niektórych terenów Gminy Trzebowni-
sko do Miasta Rzeszowa.

Od wielu lat obecne i poprzednie władze Gminy sprzeciwia-
ją się stanowczo tego typu zakusom Prezydenta Miasta, które nie 
znajdują absolutnie żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a tym 
bardziej społecznego do przeprowadzenia aneksji naszych terenów.

W roku bieżącym, powołana przez Wojewodę Podkarpackiego 
Rada Naukowa ds. koncepcji zmiany granic Miasta Rzeszowa stwier-
dziła w podsumowaniu swojej dotychczasowej pracy, że „Składa-
ne wnioski Rzeszowa dotyczące poszerzania granic miasta lub po-
łączenia miasta z gminą sąsiednią nie przedstawiają argumentów 
uzasadniających konieczność poszerzenia terytorialnego Rzeszo-
wa, które odnosiłyby się do ponad dwukrotnego poszerzenia ob-
szaru miasta w ostatnich latach.” Ponadto stwierdzono, iż miasto 
posiada znaczące rezerwy terenów (na około 50 lat), które winny 
wystarczyć na jego przyszły rozwój przestrzenny.

Nasi mieszkańcy już 8-mio krotnie opowiedzieli się negatywnie 
w sprawie przejęcia terenów Gminy (ponad 90% ankietowanych 
stale wypowiada się przeciw przyłączeniu do miasta).

Jednakże rzeszowscy samorządowcy z niezrozumiałym upo-
rem starają się sięgnąć po tereny najbardziej znaczące dla Gminy, 
zwłaszcza obszary gdzie w ostatnich latach zainwestowaliśmy zna-
czące środki finansowe.

Jak zwykle w tej sytuacji, również w bieżącym roku zmuszeni 
byliśmy podejmować szereg działań mających na celu niedopusz-
czenie do jakichkolwiek zmian w granicach naszej Gminy.

Prowadziliśmy wraz z przedstawicielami innych zaintereso-
wanych gmin z terenu całego kraju, szerokie konsultacje z Zarzą-
dem Związku Gmin Wiejskich RP, w wyniku których powstał pro-
jekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie doty-
czącym możliwości przejmowania terenów sąsiednich jednostek 
samorządowych przez miasta. Podstawową proponowaną zmianą 
jest umieszczenie w tej ustawie zapisów uniemożliwiających wy-
stępowanie z wnioskami o zmianę granic, częściej niż raz w ciągu 
kadencji. Mam nadzieję, że projekt ten spotka się ze zrozumieniem 
posłów wszystkich opcji parlamentarnych.

Uczestniczyłem również w posiedzeniu Zespołu ds. ustrojo-
wych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które-
go przedmiotem obrad był projekt tegorocznego cytowanego wyżej 

rada ministrów szanuje decyzję mieszkańców

rozporządzenia dotyczącego ustalenia granic, gdzie miałem możli-
wość przedstawienia naszego stanowiska w tej sprawie.

W dniu 3 lipca br. wraz Burmistrzem Boguchwały, Burmistrzem 
Głogowa Małopolskiego oraz Wójtem Gminy Krasne spotkaliśmy 
się w Warszawie, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z Panem Pawłem Szefernakerem, Sekretarzem Stanu, który 
m.in. odpowiedzialny jest w tym ministerstwie za zadania dotyczą-
ce zmian granic jednostek samorządowych. 

Jak każdego roku oprócz szeregu innych działań przedstawiali-
śmy swoje argumenty również miejscowym organom władzy, Wo-
jewodzie Podkarpackiemu oraz Marszałkowi Województwa Pod-
karpackiego.

Trzeba również zauważyć, że zwyczajowo ani Prezydent Mia-
sta, ani też Przewodniczący Rady Miasta, nie uznali za stosowne 
przeprowadzić z nami jakichkolwiek rozmów czy negocjacji w tej 
sprawie, mimo iż w świetle prawa jesteśmy równorzędnymi jed-
nostkami samorządowymi.

Na szczęście kolejny raz wszystko skończyło się dobrze, a szcze-
gólne podziękowania należą się mieszkańcom naszej Gminy, bowiem 
Państwa opinia wyrażona w trakcie prowadzonych konsultacji była 
decydująca przy podejmowaniu przez Radę Ministrów pozytywne-
go dla nas rozstrzygnięcia.

Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.
Lesław Kuźniar

 Wójt Gminy Trzebownisko
 

warto wieDzieĆ – ochrona śroDowiska

wzrosną opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Każdy z nas, obywateli gminy Trzebownisko „produkuje” w cią-
gu roku co najmniej 300 kilogramów śmieci. Oczywiście, wylicze-
nia te, mają charakter stricte statystyczny; obejmują zarówno nie-
mowlaków jak i dorosłych mieszkańców gminy. Są to dane, jak sa-
dzę, odpowiadające rzeczywistości. 

Gmina Trzebownisko liczy 21 882 mieszkańców. W naszej 
gminie systemem gospodarowania odpadami objętych jest 19 825 
mieszkańców. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika min. 
z tego, że wielu uczniów studentów jest zameldowanych na tere-
nie Gminy Trzebownisko, a faktycznie zamieszkuje poza miejscem 
stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób 
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czynnych zawodowo którzy ze względu na wykonywaną pracę prze-
bywają poza terenem Gminy Trzebownisko. Na bieżąco prowadzo-
ne są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w de-
klaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.

Powyższy wykres obrazuje ilość złożonych deklaracji oraz po-
kazuje, że znaczna część właścicieli nieruchomości segreguje odpa-
dy, co świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców 
gminy. Od 01.01.2020 roku wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory 
gromadzili odpady w sposób zmieszany będą musieli je segregować. 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko 
świadczona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Rzeszowie Sp. z o.o. Umowa na odbiór odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest realizowa-
na do 31.12.2019 r. Odpady komunalne oraz selektywnie zebrane 
przez mieszkańców odbierane są raz na 2 tygodnie z nieruchomo-
ści jednorodzinnych i raz na tydzień z obszarów zabudowy wielo-
rodzinnej. Firma MPGK Rzeszów wywiązuje się z ustaleń obowią-
zującej umowy, wykonuje obowiązki w sposób fachowy oraz ogra-
niczający niedogodności dla mieszkańców.

Należy zaznaczyć, że w 7-letnim okresie funkcjonowania obec-
nego systemu Rada Gminy tylko raz zdecydowała się zmienić staw-
ki opłat za odbiór śmieci. Stawki opłat na terenie Gminy Trzebow-
nisko pozostają niezmienne od 2014 roku pomimo, że w okolicz-
nych gminach stawki opłat systematycznie wrastały. Obowiązują-
ce przepisy zabraniają dotowania gospodarki odpadami środkami 
z budżetu gminy; całość kosztów opłacić muszą klienci systemu. Na 
szczęście, mieszkańcy gminy wywiązują się z tej powinności solid-
nie; ponad 90 proc. wnosi opłaty bez zastrzeżeń.

Istotnym problem dla gmin w prawidłowo funkcjonującym sys-
temie gospodarowania odpadami jest radykalny wzrost kosztów od-
bierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, który wynika 
z nakładania się na siebie wielu niekorzystnych czynników koszto-
wych. Ciągle zmieniające się przepisy w zakresie odbierania i za-
gospodarowania odpadów nakładają na Gminy pewne ogranicze-

nia. Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach wprowadziła wiele zmian w zakresie 
gospodarowania odpadami. Sankcje za brak selektywnej zbiórki, 
brak możliwości ryczałtowego rozliczania firm odbierających od-
pady, zniesienie rejonizacji to tylko niektóre ze zmian. Jedną z naj-
istotniejszych zmian dla mieszkańców jest nałożenie obowiązku 
segregacji - nie można już deklarować nie segregacji odpadów, co 
za tym idzie od teraz nie ma możliwości zbierania odpadów w spo-
sób nieselektywny. Każdy mieszkaniec musi segregować odpady. 
Gmina decyzją może nakładać karę na właściciela nieruchomości 
za brak selektywnego zbierania odpadów. Dowody ma dostarczać 
firma odbierająca odpady: zdjęcia, oświadczenia pracowników- to 
na pewno zwiększy koszty funkcjonowania systemu. 

Brak możliwości ryczałtowego rozliczania firm odbierających 
odpady to kolejna zmiana znowelizowanej ustawy. Dotychczas za 
odbiór płaciliśmy jednakową cenę określoną przez przedsiębior-
cę w formularzu złożonej oferty. Teraz będziemy ponosić opłaty 
za faktycznie odebrane i zagospodarowane ilości odpadów z te-
renu Gminy. 

zniesienie rejonizacji to również nowy zapis znowelizowanej 
ustawy, który ma doprowadzić do obniżenia cen zagospodarowa-
nia odpadów przez nadanie możliwości wywiezienia odpadów do 
tańszej instalacji. Dotychczas odebrane odpady od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebownisko były do-
starczane do Regionalnych Instalacji do przetwarzania odpadów ko-
munalnych (tzw. RIPOK), od teraz zniesiono RIPOK-i odpady moż-
na dostarczać do innych instalacji komunalnych, które mogą zago-
spodarować odebrane z Gminy odpady. Problem w tym, że instala-
cji komunalnych mających odpowiednie moce przerobowe, potra-
fiących zagospodarować pozostałości z sortowania odpadów oraz 
tworzywa sztuczne nienadające się do recyklingu jest nadal mało. 

Brak takich instalacji, a także skrócenie możliwości czasowe-
go magazynowania odpadów komunalnych powoduje wzrost cen. 
Problemem radykalnego wzrostu kosztów odbierania i zagospo-
darowania odpadów są trudności ze zbytem surowców wtórnych. 

Na podstawie powyższej informacji i zawartych w niej danych 
można jednoznacznie stwierdzić, ze system gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Trzebownisko funkcjonuje prawi-
dłowo. System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Gmina Trzebow-
nisko wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę ustawowo 
osiągając wymagany prawem poziom recyklingu. Biorąc pod uwa-
gę ciągły wzrost kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów 
oraz przepisy, zabraniające dotowania gospodarki odpadami środ-
kami z budżetu gminy, ceny odbioru odpadów po nowym roku ule-
gną znaczącemu wzrostowi z przyczyn niezależnych od władz gmi-
ny. Na listopadowej sesji Rada Gminy Trzebownisko ustaliła możli-
we najniższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
które będą obowiązywać od 2020 roku w następującej wysokości:
1) 24 zł miesięcznie od osoby w przypadku jeżeli nieruchomość 

zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców,
2) 20 zł miesięcznie od osoby w przypadku jeżeli nieruchomość 

zamieszkuje powyżej 4 mieszkańców.
Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie obowiązku segregacji 
daje możliwość naliczenia podwyższonej opłaty w wysokości:

1) 96 zł miesięcznie od osoby w przypadku jeżeli nieruchomość 
zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców,

2) 80 zł miesięcznie od osoby w przypadku jeżeli nieruchomość 
zamieszkuje powyżej 4 mieszkańców.
Przy ustalaniu nowych stawek brano pod uwagę wszystkie moż-

liwe kalkulacje i wyliczenia, tak aby mieszkańcy jak najmniej odczu-
li wzrost kosztów. Każdy mieszkaniec otrzyma do ręki zawiadomie-
nie o wysokości opłaty, jaką będzie uiszczał od stycznia 2020 roku.

Renata Barczak
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Drzewa towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, dostarcza-
jąc nam nieocenionych korzyści. Jako największe rośliny na Zie-
mi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek wę-
gla. Oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, chronią przed hała-
sem i zwiększają wilgotność powietrza. Od ich obecności i stanu 
zdrowotnego zależy także jakość naszego życia. Od naszej posta-
wy konsumenckiej i szacunku dla przyrody zależy los nas samych, 
naszych dzieci i kolejnych pokoleń, dlatego tak ważne są działa-
nia proekologiczne.

W listopadzie 2019 r. Gmina Trzebownisko zapoczątkowała 
akcję „Święto Drzewa” w ramach której w miejscowościach: Jasion-
ka, Nowa Wieś, Łukawiec, Stobierna i Tajęcina posadzono łącznie 
260 drzew. Największa ilość osób zorganizowała się w Jasionce 
w dniu 23 listopada – drzewa sadziła lokalna społeczność, w tym 
m.in. zastępca Wójta Gminy Trzebownisko, radni, sołtys wsi Ja-

święto drzewa w Gminie trzebownisko
sionka, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionce 
w tym młodzieżowej drużyny OSP, Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” oraz panie z kół gospodyń wiejskich w Jasionce. Do akcji przy-
łączyła się również firma Sylveco – producent kosmetyków natu-
ralnych, przekazując 50 szt. pięknych sadzonek brzozy brodaw-
kowatej oraz upominki dla osób biorących udział w tej inicjaty-
wie. Wspólne sadzenie drzew było świetnym momentem na na-
ukę postaw proekologicznych, oraz zacieśniania lokalnych więzi 
społecznych. Mogliśmy również bezpośrednio i konkretnie dzia-
łać na rzecz lokalnego środowiska i ochrony klimatu. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli włączyć się do te-
gorocznych obchodów Święta Drzewa w Gminie Trzebownisko 
i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych takich inicjatywach.

UG Trzebownisko

Każdego roku grypa dotyka wielu ludzi w każdym przedziale 
wiekowym. Jesienią i wczesną zimą organizm człowieka musi zmie-
rzyć się z nie lada wyzwaniami, jakie stawia przed nim pogoda. Huś-
tawka pogodowa sprzyja przeziębieniom czy też zachorowaniom 
na grypę. Jednakże przed grypą można się obronić.

W odróżnieniu od przeziębień grypa daje liczne powikłania, 
często wymaga hospitalizacji i jest przyczyną zgonów. W latach, kie-
dy występuje dużo zachorowań na grypę, setki ludzi może umrzeć 
na grypę i jej powikłania, takie jak np. zapalenie płuc. Grypa jest naj-
groźniejsza dla osób starszych (powyżej 65 lat) oraz innych grup 
wysokiego ryzyka, ale zachorowania i zgony występują w każdym 
wieku. Wzmożoną zachorowalność obserwuje się w okresie od póź-
nej jesieni aż do wczesnej wiosny. Wirus grypy najczęściej przeno-
si się drogą kropelkową w trakcie kontaktu z osobą zakażoną, cho-
ciaż zarazić można się też poprzez dotyk (wirus grypy może znaj-
dować się również na skórze rąk, ale także na 

Wirusy grypy są bardziej rozpowszechnione w miesiącach zi-
mowych. Jednakże zimno i wychłodzenie ustroju nie powodują 
grypy. Chorobę wywołuje zakażenie wirusem grypy. Niestety se-
zon grypowy wiąże się ze wzrostem zgonów spowodowanych po-
wikłaniami pogrypowymi, zwłaszcza dotyczącymi chorób serco-
wo-naczyniowych. Zagrożenie jest na tyle duże, że na stronie Pań-
stwowego Zakładu Higieny podawane są bieżące informacje na te-

Grypa nadciąga – czy warto się szczepić?
mat liczby zachorowań na grypę oraz podejrzeń zachorowań, a tak-
że liczby zgonów. 

W przypadku dużej liczby zachorowań w danej populacji mówi 
się o epidemii danej choroby. Od początku 2018 r. w Polsce, jak po-
daje Państwowy Zakład Higieny, na grypę oraz choroby grypopo-
dobne zachorowało ponad 4 mln osób. 

Jeżeli ktoś nie choruje na typową klinicznie grypę i cały czas 
w sezonie grypowym czuje się dobrze, nie oznacza to, że na pewno 
nie uległ zakażeniu wirusem grypy. Nawet połowa zdrowych osób 
w sprzyjających warunkach może bezobjawowo lub łagodnie prze-
chodzić zakażenie wirusem grypy i nieświadomie rozprzestrzeniać 
wirusa w swoim otoczeniu. Być może infekcja brana za przeziębie-
nie jest w istocie zakażeniem prawdziwym wirusem grypy o łagod-
nym przebiegu. Dla osoby zakażonej, niechorującej, to być może 
nieistotny fakt, ale dla jego otoczenia, które styka się z przenoszo-
nym przez niego wirusem, może okazać się bardzo groźne (zwłasz-
cza dla małych dzieci, osób starszych lub chorujących przewlekle). 

Nie sposób przewidzieć również, przebiegu klinicznego kolej-
nego zachorowania, może być równie łagodny, a może być to bar-
dzo ciężki objaw, dlatego coroczne szczepienie przeciw grypie jest 
najlepszą ochroną przed nowymi wirusami grypy.

Często spotykamy się z błędną tezą, iż szczepionka przeciw gry-
pie może wywołać grypę. Tymczasem inaktywowana szczepion-

zDrowie
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ka przeciw grypie (a tylko takie są dostępne w Polsce) podawana 
w postaci wstrzyknięcia nie może wywołać grypy, bo zawiera mar-
twe, rozbite na fragmenty wirusy grypy, które nie mogą wywołać in-
fekcji. Natomiast najczęstsze reakcje poszczepienne na szczepion-
kę przeciwko grypie mogą imitować objawy grypy i sugerować za-
chorowanie. Do najczęstszych należą objawy miejscowe: bolesność, 
zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania szczepionki. Rzadziej 
występują krótkotrwałe objawy ogólne: gorączka, bóle głowy i bóle 
mięśni, które mogą utrzymywać się maksymalnie przez 1 do 3 dni.

Ważne podkreślenia jest, iż wirusy grypy są nieprzewidywal-
ne i ze względu na błędy przy replikacji stale się zmieniają. Z tego 
powodu skład szczepionki przeciwko grypie, również, co roku się 
zmienia. Corocznie szczepienie na początku sezonu grypowego jest 
najlepszym sposobem ochrony przed grypą. Nawet, jeśli szczepion-
ka nie będzie idealne dopasowana do aktualnie krążącego wirusa, 
może w pewnym stopniu chronić przed spokrewnionymi szczepa-

mi, które mogą wywoływać zachorowania. Dla osoby zaszczepio-
nej może to oznaczać łagodniejszy przebieg choroby lub uniknię-
cie groźnych powikłań pogrypowy.

Należy zwrócić uwagę, iż szczepionka nie chroni przed wirusa-
mi i bakteriami, które powodują przeziębienia i inne zakażenia gór-
nych dróg oddechowych np. anginy. Wirus grypy bardzo różni się 
pod względem budowy od wirusów przeziębień, dlatego szczepion-
ka przeciwko grypie chroni tylko przed wirusami grypy zawarty-
mi w szczepionce. Również szczepionka nie chroni przed tzw. „gry-
pą żołądkową”. Pojęciem tym określa się ostre biegunki wirusowe 
przebiegające z gorączką wywołane przez rotawirusy i norowiru-
sy, drobnoustroje zupełnie odmienne od wirusów grypy. Z tego po-
wodu szczepionka grypowa nie chroni przed wirusami, które po-
wodują „grypę żołądkową”.

Nie ulega żadnym wątpliwościom, iż w przyrodzie stale krą-
ży wiele różnych rodzajów wirusów, które mogą wywoływać obja-
wy grypopodobne i nie są to wszystko wirusy grypy (np. korona-
wirusy, astrowirusy, wirusy paragrypy). Z kolei prawdziwe wiru-
sy grypy stale zmieniają się pod względem antygenowym (szybko 
mutują), co sprawia, że odporność nabyta po kontakcie ze „stary-
mi wersjami” wirusów przestaje chronić przed nowymi zakażenia-
mi. Szczepionka przeciwko grypie chroni przed 3 szczepami wiru-
sów grypy zawartymi w szczepionce. U osób starszych i przewlekle 
chorych, odpowiedź na szczepienie może być słabsza i szczepion-
ka może nie zapobiec całkowicie zachorowaniu na grypę, ale może 
złagodzić objawy, zmniejszyć liczbę powikłań i ryzyko zgonu w na-
stępstwie grypy. W konsekwencji najrozsądniejsze, co można zro-
bić, to corocznie szczepić się aktualną szczepionką przeciwko gry-
pie, zdając sobie sprawę z jej ograniczeń.

Przyjmuje się, że najlepszy czas na szczepienie przypada od 
września do listopada, ale szczepionka przyjęta nawet w grudniu 
lub później nadal będzie chronić przed grypą. Można zaszczepić się 
w każdym momencie sezonu grypowego. W rzeczywistości, szcze-
pienia mają sens tak długo jak występują zachorowania na grypę. 
Wytworzenie ochronnych przeciwciał przez układ odpornościowy 
trwa około dwóch tygodni.

Szczepionki to dobrodziejstwo współczesnej medycyny, które 
pomogły poradzić sobie z wieloma chorobami, stanowiącymi wcze-
śniej śmiertelne niebezpieczeństwo dla człowieka. Aktualnie wiele 
chorób dzięki szczepionkom, albo ma łagodniejszy przebieg, albo 
praktycznie zostały wyeliminowane. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku grypy – szczepionka od dziesiątków lat stała się spo-
sobem na zapobieganie grypy. 

Mając na uwadze powyższe, władze Gminy Trzebownisko pod-
jęły decyzję o realizacji programu szczepień profilaktycznych prze-
ciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 65 lat 
i więcej na 2019, finansowanych w całości z budżetu Gminy Trze-
bownisko. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Trze-
bownisko w pokoju nr 12 lub pod nr tel. 17 77 13 733.

baDania PostawY ciaŁa naszYch Dzieci
 Gmina nie zapomina również o najmłodszych naszych mieszkańcach. W dniach od 23 września do 25 października 2019 r. 

w pięciu szkołach: Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej, Zespole Szkół w Łukawcu, Zespole Szkół w Łące, Zespole Szkół w Nowej Wsi, 
oraz Szkole Podstawowej w Trzebownisku wykonano badania postawy ciała, równowagi i składu masy ciała u dzieci i młodzieży. 
Badania były bezpłatne. Liczba przebadanych dzieci liczyła 818, z czego u 87 z nich zaobserwowano znaczne zaburzenia w posta-
wie ciała co stanowi 11% przebadanej grupy. Wykonawcą badań był REHAMED-CENTER Sp. z o.o., 36-002 Tajęcina 66a.

Sławomir Porada, EMBA - Specjalista Zdrowia Publicznego
Zastępca Wójta Gminy Trzebownisko
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bezPieczeŃstwo

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi 387 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
st. asp. Maciej Modlisz tel. (17) 858-3714

uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wy-
kroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. 

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 17 858 3310.

czY znasz swoJeGo DzieLnicoweGo?

rejon służbowy nr 1 
Dzielnicowy 
- st. sierż. Marcin Pawusiak 
tel: (17) 858 3700, 
(17) 858 3713, 
571 203 309, 
dzielnicowy.trzebowni-
sko1@rz.policja.gov.pl
rejon służbowy nr 1 obejmu-
je: Stobierna, Wólka Podleśna

rejon służbowy nr 2
Dzielnicowy 
- mł. asp. Krzysztof Żurawski 
tel: (17) 858 3700, 
(17) 858 3712, 
572 908 495,
dzielnicowy.trzebowni-
sko2@rz.policja.gov.pl
 rejon służbowy nr 2 obejmu-
je: Tajęcina, Jasionka

rejon służbowy nr 3
Dzielnicowy 
- st. sierż Maciej Buryło
tel: (17) 858 3700, 
(17) 858 3716, 
572 908 496,
dzielnicowy.trzebowni-
sko3@rz.policja.gov.pl
rejon służbowy nr 3 obejmu-
je: Łukawiec, Łąka

rejon służbowy nr 4
Dzielnicowy 
- sierż. sztab. Jacek Szulc
tel: (17) 858 3700, 
(17) 858 3707, 
572 908 497,
dzielnicowy.trzebowni-
sko4@rz.policja.gov.pl
rejon służbowy nr 4 obejmu-
je: Zaczernie, Nowa Wieś

rejon służbowy nr 5
Dzielnicowy 
- sierż. Daniel Płonka
tel. (17) 858 3700, 
(17) 858 3716, 
572 908 498,
dzielnicowy.trzebowni-
sko5@rz.policja.gov.pl
rejon służbowy 5 obejmuje: 
Trzebownisko, Terliczka

 Punkt konsultacyjny w Trzebownisku 946
 czynny w każdy poniedziałek od godz. 16:00 - 17:00

Niemal 1,5 miliona użytkowników, 5 mi-
lionów odsłon i ponad 900 tysięcy zgłoszeń 
zagrożeń - to efekt funkcjonowania Krajowej 
Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa. Niemal po-
łowa zgłoszeń została potwierdzona przez 
Policję.

Minęły już dwa lata od wdrożenia Krajo-
wej Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to 
interaktywne rozwiązanie opracowane m.in. 
przy udziale obywateli. Podczas konsultacji 
społecznych wskazywali oni swoje oczekiwa-
nia i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa. W wy-
niku tych spotkań powstała Krajowa Mapa& Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, która obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Zapewnia miesz-
kańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo. Dzięki temu narzędziu mogą oni łatwo i anonimowo 
zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne na-
rzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi in-
formacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej loka-
lizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne 
służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sy-
gnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, po-
dejmuje odpowiednie działania.

kraJowa maPa zaGroŻeŃ bezPieczeŃstwa
Obywatele najczęściej zgłaszają zagro-

żenia, które są najbardziej uciążliwe w ich 
miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawi-
dłowe parkowanie, przekraczanie dozwolo-
nej prędkości, spożywanie alkoholu w miej-
scach niedozwolonych, niewłaściwa infra-
struktura drogowa, używanie środków odu-
rzających czy zła organizacja ruchu drogo-
wego. Policjanci po potwierdzeniu zgłosze-
nia, realnie pomagają w rozwiązaniu pro-
blemu. Na przykład w sytuacji stwierdze-

nia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu wystę-
pują do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Mapa jest także narzędziem pomocniczym przy przywraca-
niu części zlikwidowanych posterunków Policji. To swoista plat-
forma wymiany informacji, przy pomocy której obywatel, w trosce 
o wspólne bezpieczeństwo, dzieli się z Policją informacjami o po-
tencjalnych zagrożeniach. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku 
pilnych spraw takich jak zagrożenie życia lub zdrowia należy za-
wsze dzwonić na numer alarmowy 112 lub 997.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest w ser-
wisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”.

Źródło: www.podkarpacka.policja.gov.pl
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Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada 
dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 
roku, rangę święta państwowego uzyskało dopiero w roku 1937. 
W latach II wojny wszelkie patriotyczne obchody były zakazane; 
za takie przedsięwzięcia groziły represje ze strony hitlerowskie-
go okupanta, także śmierć. W okresie powojennym oraz w latach 
PRL-u, do roku 1980, rocznicę 11 Listopada obchodzono głównie 
w kościołach; wierni uczestniczyli w uroczystych mszach w inten-
cji Wolnej Ojczyzny.

Dzień niepodległości 2019 
– tak świętowaliśmy w całej gminie

Tę wzniosłą tradycję kultywuje się do dziś. 11 listopada br. 
także w naszej gminie we wszystkich parafiach odprawiono msze 
święte. Towarzyszyły im specjalne akcenty. M.in. ołtarz kościoła 
pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi otrzymał piękną oprawę z bia-
ło – czerwonych kwiatów. Stanęły poczty sztandarowe. Defilowa-
li strażacy i młodzi strzelcy…

W tych listopadowych dniach odświętny wygląd przybrały 
miejsca pamięci narodowej. Przy pomnikach na część naszych 
ziomków poległych i pomordowanych w latach wojen – w Trze-
bownisku, w Stobiernej oraz w Łukawcu, przy tablicy koła kościo-
ła w Łące, przy krzyżu katyńskim w Terliczce pojawiły się kwiaty, 
znicze i biało – czerwone flagi. Zwyczajem już kilkunastoletnim, 
apel poległych z udziałem kompanii WP odprawiono przy pomni-
ku w Zaczerniu. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił wójt gmi-
ny Lesław Kuźniar. Po salwie karabinowej żołnierzy OTK i złoże-
niu kwiatów, odbył się koncert pieśni patriotycznych. W niedzielę, 
na wspólne śpiewanie do Domu Strażaka w Łące zaprosiło miesz-
kańców Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Wszyscy Razem”.

Specjalny program poświecony 101. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości zrealizowały poszczególne szko-
ły. Najpierw nasi najmłodsi obywatele przystąpili do ogólnopol-
skiej akcji zbiorowego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Mia-

ło to miejsce w piątek na szkolnych apelach i akademiach. Ich roz-
poczęcie wyznaczono dokładnie na godz. 11.11. W Zespole Szkół 
w Wólce za wizualną oprawę tej części obchodów służyła ekspo-
zycja zatytułowana „Polskie symbole narodowe”; wystawiono pra-
ce, jakie napłynęły w ramach gminnego konkursu plastycznego.

Natomiast wieczorem, w sali gimnastycznej wólczańskiej 
szkoły już po raz piaty rozbrzmiał koncert „POLSCE ŚPIEWAM”. 
W repertuarze znalazły się pieśni i piosenki legionowe, żołnier-
skie, partyzanckie, a nawet biesiadne. Przed mieszkańcami Wól-
ki zaprezentowały się grupy śpiewacze reprezentujące jakby po-
szczególne środowiska tej miejscowości. Najpierw wystąpili lu-
dzie w mundurach – strażackich i wojskowych, potem oklaski-
wano chórek złożony z rodziców i ich pociech, po nich na scenie 
pojawiły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich, i na koniec – spo-
ra grupa chóralna złożona z nauczycieli i wychowawców. Podkład 
muzyczny poszczególnych utworów przygotował zespół muzycz-
no-wokalny uczniów pod opieką Tomasza Piwowara. Uczniowie 
zachwycili też w specjalnym programie choreograficznym; orygi-
nalny układ taneczny powstał pod kierunkiem Anny Mitał.

Ryszard Bereś, Radosław Sworszt



Gazeta Gminna – trzebownisko 2019 13

historia

Jednym z najstarszych obiektów architektonicznych zachowa-
nych w gminie Trzebownisko jest dawny spichlerz w Łące. Był czę-
ścią folwarku dworskiego. Wzniesiony niedaleko dworu (pałacu) 
w którym rezydowali kolejni właściciele tzw. klucza łąckiego, służył 
przez wieki gromadzeniu plonów z majątku dziedzica. Solidne ce-
glane mury pamiętają drugą połowę XVIII wieku. Potwierdza to min. 
tzw. mapa Miega sporządzona przez austriackiego zaborcę w roku 
1783. Na parterze i strychu, przykrytym dwuspadowym dachem po-
krytym dachówką, trzymano głównie przemłynkowane zboże, ale też 
jarzyny i owoce. Cześć piwnic wykorzystywano na magazyn sprzę-
tu gospodarczego. Jak wspominała Aleksandra Moskwa, pracująca 
w folwarku w okresie międzywojennym, jedno z piwnicznych po-
mieszczeń pełniło rolę karceru, w którym osadzano niepokornych 
parobków. Tuż obok spichlerza, w murowanym budynku zwanym 
„rządcówką”, mieszkał zarządca folwarku i jego współpracownicy. 
Cały kompleks spichrzowy otoczony był ogrodzeniem (w części mu-
rem), co widać na mapie katastralnej z 1849 roku. Do tej części ze-
społu folwarcznego wjeżdżało się przez murowaną bramę, składają-
cą się z trzech filarów przykrytych daszkami czterospadowymi. War-
to jeszcze wspomnieć, iż kroniki odnotowały fakt wielkiego poża-
ru wsi w roku 1878, który strawił 32 domy mieszkalne, w tym rów-
nież spichlerz z gumnami dworskimi. W pałacu ucierpiał tylko dach.

Tuż po wyzwoleniu, w listopadzie 1944 roku, na podstawie 
dekretu PKWN o reformie rolnej, także majątek łąckiego folwar-

Przez wieki sPichLerz, JUtro sanktUariUm kULtUrY

Zdjęcia z remontu spichlerza wykonano w sierpniu br. Obok współczesnych fotografii zamieszczono fragment mapy katastralnej Łąki z 1849 
roku., obejmujący zespół pałacowo-parkowy oraz zespół folwarczny.

ku dworskiego (ogółem 181 ha gruntów rolnych) został znacjona-
lizowany; grunty przekazano w ręce 312 chłopów z Łąki, Terliczki 
i Łukawca. W pomieszczeniach „rządcówki” mieściła się na krótko 
Szkoła Rolnicza. W 1953 roku, główne obiekty gospodarcze b. fol-
warku, w tym spichlerz, „rządcówkę” i stajnie przejęła Spółdzielnia 
Produkcyjna „Zwycięstwo”, zorganizowana wówczas w Łące; gospo-
darzyła tu do końca lat pięćdziesiątych. Od początku lat dziewięć-
dziesiątych zespół spichrzowy dawnego folwarku jest mieniem ko-
munalnym; w 1994 roku budynek dawnej „rządcówki” został prze-
znaczony na mieszkania komunalne.

Zabytkowy spichlerz w Łące, przez wiele dekad nie użytko-
wany, symbolicznie konserwowany, w efekcie mocno niszczejący, 
doczekał wreszcie lepszych czasów. Zapadła decyzja władz gminy 
o jego odbudowie i właściwym zagospodarowaniu. Właśnie trwają 
tam intensywne prace budowlane, prowadzone pod okiem konser-
watora. Ilustrują to publikowane obok zdjęcia. Renowacji obiektu 
towarzyszy jego rozbudowa. Wartość robót inwestycyjnych wysza-
cowano na 4 mln 360 tys. zł. Cześć środków ma pochodzić z fundu-
szy UE. Jak się wstępnie zakłada, odbudowany zabytkowy spichlerz, 
ma być wykorzystany głównie na cele kulturalne. Być może za dwa, 
trzy lata również w jego wnętrzach zagoszczą uczestnicy kolejnej 
edycji, organizowanych w Łące od 24 lat, spotkań śpiewaków i mu-
zyków ludowych „Dolina Łącka”.

Ryszard Bereś
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ach, co to był za ślub…
Tak jest niemal w każdej rodzinie. Wśród dokumentów tro-

skliwie przechowywanych i najchętniej oglądanych są pamiątki 
związane ze ślubami i weselami. Niegdyś był to wspólny portret 
pary młodej wiszący nad małżeńskim łożem, nieco później - gale-
ria fotografii otwierająca rodzinny album, zaś dzisiaj – kaseta vi-
deo bądź płytka CD z kilkugodzinną rejestracją weselnych uroczy-
stości. Chcę Państwu przypomnieć ślubne i weselne zwyczaje na-
szych Dziadków i Ojców – cytując fragmenty relacji naszych wiej-
skich kronikarzy, głównie Józefa Rysia z Łąki i Stanisława Rząsy 
z Zaczernia, a także prezentując niektóre stare zdjęcia udostęp-
nione mi przez Czytelników. Fotografie te układają się w szeroki 
i jakże bogaty w różne szczegóły pokaz ślubnej i weselnej mody; 
szczerze podziwiamy rękodzieło ówczesnych krawców ubierają-
cych nowożeńców oraz ich gości. Obok fotografii ślubnych umie-
ściłem kilka zdjęć ilustrujących powszednią modę mieszkańców 
wsi; pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Udostępnione w tym 
materiale teksty i archiwalne fotografie, to maleńka część, przy-
gotowanego do druku, wydawnictwa o historii i współczesności 
mieszkańców gminy Trzebownisko. Jako autor tego opracowa-
nia, powiem nieskromnie: to będzie arcyciekawa książka – album. 

moda zatrzymana w kadrze

Cały obrzęd weselny 
składał się z kilku charakte-
rystycznych wydarzeń. Były 
to: zmówiny, potem zaprasza-
nie gości, z kolei wygrywany 
u swaszki (starościny) i pan-
ny młodej; wszystko to zwień-
czał ślub w kościele oraz kil-
kudniowa uczta weselna. Na-
stępnego dnia, obowiązkowo, 
bawiono się na poprawinach. 
Zmówiny, zwane osłęby, to nic 
innego jak oficjalne oświad-
czyny kawalera w domu na-
rzeczonej, zwykle w obecno-
ści rodziców oraz swata, któ-
ry zachwalał kandydata na 
męża. Zadaniem swatów – pi-
sze w swych wspomnieniach 
Bronisław Jakubowski, rodem 
z Wólki – było targowanie się 
z rodzicami dziewczyny o jak 
największy majątek (posag) 

dla niej. W trakcie tego spotkania, ustalano, kiedy młodzi udadzą 
się na tzw. pacierze, czyli przedmałżeński egzamin u księdza, oraz 
wyznaczano termin ślubu. 

Piękny był zwyczaj zapraszania gości. Pisał o tym m.in. Józef 
Ryś z Łąki. Jeszcze do lat dwudziestych ub. wieku, młody wraz 
z drużbą, odświętnie ubrani, zajeżdżali w obejścia gości na ko-
niach, i głosili: „Zapraszamy na wesele, na jednego wołu smażo-
nego, na drugiego pieczonego, na te łabędzie co chodzą po grzę-
dzie, na dziki co jedzą trawniki. Żebyście tylko nie gardzili i w naj-
bliższą środę na wesele przyszli”. Tych samych gości prosiła od-
dzielnie panna młoda; młoda i starsza drużka chodziły pieszo co 
najmniej przez dwie niedziele.

Początek XX wieku. Do ślubnej fotografii przywdziewano odświęt-
ne ludowe stroje. Obok pary młodych trzebowniczan stanęli rodzi-
ce, swaszka, starsza drużka oraz obowiązkowo kuma i kum (rodzice 
chrzestni). Nic dziwnego, że do rodowitych mieszkańców Trzebowni-
ska przylgnął przydomek Kumosy. 

Zdjęcie w podobnej scenerii z udziałem weselników z Zaczernia.

Rok 1922. Do ślubnej fotografii po-
zują Aniela Kloc i Franciszek Bereś 
z Trzebowniska. Oni zdecydowa-
li się przywdziać odświętnie stroje 
mieszczańskie.

Chociaż śluby, wedle zwyczaju, odbywały się w środę, to czas 
wesela zaczynał się już w poniedziałek tzw. wygrywinami u pan-
ny młodej - najpierw po oknem, a później w izbie. We wtorek, ka-
pela i sproszeni goście, niemal do rana bawili się hucznie w domu 
swaszki (starościny uroczystości). Nadeszła środa, dzień ślubu. 
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Kilka zdjęć par nowożeńców - mieszkańców wsi nad Wisłokiem, Czarną czy Świer-
kowcem. Zdjęcie wielkogrupowe wykonano w roku 1934 na weselu Wiktorii Fur-
man oraz Stanisława Rząsy, zaczernianina, zasłużonego kronikarza, ludowego 
twórcy, zaś po II wojnie sołtysa tej miejscowości. Sąsiednia fotografia grupowa 
pochodzi z roku 1973, kiedy to zaczerska grupa teatralna zaprezentowała spek-
takl weselny według tekstów Stanisława Rząsy.

W scenariuszu „Wesela zaczerskiego” jego autor Stanisław Rząsa pisał: - Przed 
południem, goście schodzili się do domu młodej. Przyjmowano ich kawą, buł-
ką z masłem i serem twardym. Następnie przywożono młodego i wyjeżdżano 
na wozach do kościół. W orszaku parokonne furmanki ładnie ustrojone. Swa-
towie wieźli duże szyszki dla księdza i organisty. Po drodze swaszka rzuca-
ła drobne szyszki w stronę obserwujących orszak mieszkańców… Na obiad, 
jak opisał Józef Ryś, podawano barszcz z flakami, sypką kaszę jaglaną z mię-
sem z „klępy” – starej krowy, którą ubijano na weselną okoliczność. Na pod-
wieczorek była bułka pszenna i rozbite w kawałki suche sery. W latach trzy-
dziestych ub. wieku nieco zmieniło się menu weselnego obiadu. Wprowadzo-
no rosół drobiowy z makaronem, i tak … pozostało do dziś. Każdy gość jadał 

z własnego talerza, wcześniej, parze 
małżonków podawano we wspólnej 
misce. Zamiast krojonej bułki poja-
wiły się pyszne placki weselne: prze-
kładaniec z makiem, serem czy mar-
moladą… Dużym powodzeniem cie-
szył się wciąż suszony ser, bowiem 
była to znakomita przekąska do pite-
go w sporych ilościach beczkowego 
piwa…. Kapela rżnęła na całego. Za-
bawa trwała do białego rana. I tań-
cują przez środę i czwartek, jakoś im 
starczy i nóg i siły… 

Pozują zaczerskie panny i kawalerowie. Obok, ich Mamy 
oraz Babcie. Fotografie pochodzą z bogatego zbioru Mu-
zeum Regionalnego w Zaczerniu.

O pozycji społecznej wiejskiej kobiety w dawnej 
Polsce wspomina ks. Wawrzyniec Puchalski w pisanej 
w 1887 roku kronice parafii Łąka. Ówczesny proboszcz 
Łąki tak to oceniał: Biorę tu pod uwagę stosunek męż-
czyzn do niewiasty, męża do żony. Kobieta ma tu bar-
dzo podrzędne znaczenie, chyba, że energią ową po-
trafi sobie wywalczyć głos i powagę, ale takich niewie-
le. Zazwyczaj chłop uważa babę swoją trochę za Boże 
stworzenie. Ot ma go oprać, ugotować mu jeść i słu-
żyć mu za narzędzie do zaspokajania jego zmysłowo-
ści. I jak długo mu w tym wszystkim oddaje usługi, to 
dola jej dość jeszcze znośna. Ale niech jej tylko zdrowia 
zabraknie, biedna ona wtedy, biedna! Wtedy co chwilę 
daje jej chłop ostre przytyki, a do roboty gna bez mi-
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łosierdzia… W jakim poważaniu jest żona u męża poznać i z tego, że kiedy się razem wybiorą 
do kościoła, albo do miasta, to chłop idzie naprzód a kobieta z tyłu, a nigdy razem, jeden obok 
drugiego. A jeśli na jarmarku zdarzy się coś kupić, to baba dźwiga to na plecach. Wody jeszcze 
upłynie moc, zanim kobiety doczekają sie to, aby ich mężczyźni kładli na równi przynajmniej 
ze sobą, bo o pierwszeństwie ani marzyć nie wolno…

Faktycznie, sporo wody upłynęło, a jednak doczekaliśmy się równości płci. Przez minio-
ne dekady wiele zmieniło się także w mentalności mieszkańców wsi. Dzięki emancypacji, dzi-
siaj zwanej złośliwie przez niektórych „facetów” feminizmem, Panie korzystają z identycz-
nych praw jak Panowie, aczkolwiek w praktyce bywa jeszcze różnie. Niestety, sporo zależy od 
wychowania, charakteru i kultury osobistej. Lecz w tym względzie, równanie do najwyższych 
standardów będzie aktualne - moim zdaniem - po wsze czasy. 

Ryszard Bereś

Na fotografii z udziałem czwórki najmłodszych utrwalono wielopokoleniową rodzinę z Zaczernia. 
Kolejne zdjęcie, wykonane ok. roku 1915, prezentuje mieszkańców Nowej Wsi. To rodzina Wincente-
go Bieńka (wąsaty mężczyzna w środku), syna Ludwika Bieńka, protoplasty nowowiejskiej linii rodu. 
Zaś trzecia fotografia, wykonana już w roku 1946, to pamiątka rodziny Lechów z Wólki pod Lasem. 

Jeszcze 30 – 40 lat temu gmina Trzebownisko stanowiła ważny 
spichlerz regionu. W 1985 roku uprawa zbóż zajmowała ogółem 
blisko 1300 ha, stado krów sięgało 3500 sztuk, zaś trzody - 2400. 
Do uruchomionej w 1984 r. trzebowniskiej mleczarni RESMLECZ 
trafiało w ciągu roku ponad 6 mln litrów mleka. Tak więc, trady-
cyjne dożynki były autentycznym świętem całego środowiska, jak-

Dożynkowe świętowanie. Łukawiec 2019

Pierwsze dożynki gminne (wiejskie) zorganizowano w Zaczerniu w 1930 r. Wcześniej, reprezen-
tacja zaczerskiego Koła Młodzieży wyjeżdżała na uroczystości dożynkowe do Rzeszowa; gru-
pie asystowała banderia konna.

by zasłużonym podziękowaniem za cięż-
ką pracę w polu i w zagrodzie. Mamy na-
dzieję, że publikowane obok, historyczne 
już fotografie wykonane w kolejnych de-
kadach XX wieku, przypomną bądź przy-
bliżą naszym Czytelnikom ową nadzwy-
czajną atmosferę towarzyszącą zawsze 
rytuałowi Święta Plonów. 
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Rok 1937. Banderia towarzyszyła też zawsze żeńcom na dożynkach w Łące. Zdję-
cie wykonano na tle Domu Ludowego (dziś budynek WIST).

W roku 1950 zorganizowano Spółdzielnię Produkcyjną „Wy-
zwolenie” w Trzebownisku. Już w następnym roku spółdzielcy 
obchodzili swoje Święto Plonów.

Połowa lat pięćdziesiątych XX wieku. Delegacja dożyn-
kowa z Trzebowniska kilkakrotnie reprezentowała po-
wiat na dożynkach wojewódzkich a także centralnych.

W dożynkowym korowodzie gospodynie z Nowej Wsi. 
Kwieciste chusty zwane tybetkami, prawdziwe czerwo-
ne korale i paradne zapaski przechodziły z matki na cór-
kę. Młode panny nosiły je z dumą… 

Rok 1967 w Łące. Tym razem, asystę wieńca stanowili uczniowie miej-
scowej szkoły.

Lata siedemdziesiąte ub. wieku Wspomnienie dożynek w Stobiernej. Tym 
razem, przy wieńcu stanęły: Janina Dziągwa, Zofia Grabek, Tekla Bielenda, 
Wiktoria Dworak i Zofia Lepionka.

Niedoścignioną mistrzynią w wiciu wieńców, tzw. wieńczarką, była Salomea Porada 
z Zaczernia. Kunszt ów przejął jej syn Franciszek. By podziwiać te cudeńka na dożyn-
ki w wiosce nad Czarną zjeżdżali ludzie z całej okolicy.
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W przeciągu minionego półwiecza gmina Trze-
bownisko zupełnie zmieniła profil swej gospodar-
ki; klasyczne rolnictwo ustąpiło miejsca przemysło-
wi wysokich technologii. Na łąkach i pastwiskach 
powstały supernowoczesne hale fabryczne, nieda-
leko wyrosły piękne osiedla willowe ściągające no-
wych mieszkańców. Taki krajobraz spotykamy nie-
mal w każdym sołectwie. Nic więc dziwnego, że w XXI 
wieku Święto Plonów w gminie Trzebownisko ma 
w dużym stopniu symboliczny charakter - to raczej 
święto ludowej tradycji, potwierdzenie naszego umi-
łowania folkloru, prawdziwej dumy z dorobku kul-
turalnego naszych Dziadów i Ojców. Taki charakter 
i taki przebieg miały również dożynki gminne 2019 
zorganizowane 18 sierpnia w Łukawcu.

Rok 1974, stadion LZS w Trzebownisku. Obok pań z KGW na dożynkowej scenie popi-
sywali się młodzi z grupy folklorystycznej „Kumosy”.

W roku 1983 gminne dożynki urządzono w Zaczerniu. 
W roli starościny wystąpiła Emilia Polak, zasłużona 
przewodnicząca tamtejszego KGW, zaś starostą był Sta-
nisław Sala, wieloletni sołtys Tajęciny. Bochen odebrał 
Stefan Koczot, ówczesny naczelnik gminy. 

Funkcje starostów tegorocznego święta pełni-
li zasłużeni łukawscy społecznicy: Teresa Kuźniar 
i Janusz Koń. Tradycyjny bochen chleba odebrali 
gospodarze gminy: wójt Lesław Kuźniar i jego za-
stępca Sławomir Porada. Podniosłym momentem 
imprezy było również uhonorowanie grona gospo-
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dyń najbardziej zasłużonych dla ruchu KGW w gminie. 
Grupie Pań wręczono „Ordery Serca – Matkom Wsi”. Od-
znakę tę przyznawaną przez Krajowy Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych otrzymały: Zofia Drup-
ka, Marta Kot, Maria Kudła, Małgorzata Planeta i Anie-
la Stec. Ich koleżanki z Trzebowniska: odznaczono Me-
dalem św. Izydora Oracza, patrona rolników. Medal ten 
odebrały Zofia Ataman oraz Maria Mitka. W prezento-
wanym zestawie fotografii z dożynek w Łukawcu celo-
wo eksponujemy grupy wieńcowe. Wszak, to, co uplo-
tły i przywiozły na gminne dożynki nasze gospodynie, 
kolejny raz potwierdza ich nadzwyczajne mistrzostwo 
w sztuce wieńczarstwa. 

Ryszard Bereś, Joanna Błażej i Wojciech Błażej

Wśród wielu wybitnych ludzi wywodzących się z naszego regionu pojawiają się osoby, 
które były związane z obszarem dzisiejszej Gminy trzebownisko. jedną z nich był ks. Waw-
rzyniec Puchalski, który w latach 1875-93 pełnił posługę proboszcza w podrzeszowskiej 
Łące. z jego licznych dokonań na rzecz tutejszej parafii bardzo ważne było m.in. opracowa-
nie i wydanie drukiem monografii wsi pt. Drobne dzieje Łąki. zbliżająca się setna rocznica 
śmierci księdza-dziejopisa stanowi doskonałą okazję do przypomnienia najważniejszych 
faktów z jego życia oraz różnych aspektów jego wszechstronnej działalności.

Wawrzyniec Puchalski urodził się 6 sierpnia 1842 roku w Klimkówce k. Rymanowa, jako naj-
starsze dziecko Walentego i Katarzyny z Jakubiczów. Jako kilkuletni chłopiec uczęszczał do pobli-
skiej szkoły parafialnej, prowadzonej przez tamtejszego proboszcza, ks. Piotra Burdę. Widząc za-
pał do nauki u swojego najstarszego syna, Puchalscy umożliwili mu dalszą edukację Wawrzyniec 
uczęszczał zatem do szkół powszechnych w Rymanowie i Sanoku by następnie kontynuować edu-
kację w gimnazjach w Przemyślu i Rzeszowie. 

Po zdaniu matury w 1863 roku Wawrzyniec Puchalski wstąpił do przemyskiego seminarium 
duchownego. W tym samym czasie teologię wraz z nim studiowali m.in. Bronisław Markiewicz 
(późniejszy założyciel Zgromadzenia św. Michała Archanioła, obecnie błogosławiony Kościoła ka-
tolickiego), Józef Sebastian Pelczar (biskup przemyski w latach 1900-1924, później ogłoszony świę-
tym i patronem Diecezji Rzeszowskiej) oraz wiele innych postaci zasłużonych dla Kościoła i Polski.

ks. wawrzyniec Puchalski – ŻYcie i DziaŁaLnośĆ
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16 września 1867 roku w Przemyślu Wawrzyniec Puchal-

ski przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Antoniego Manastyr-
skiego. Jako wikariusz pracował w parafiach w Sanoku i Sambo-
rze. W 1874 roku ks. Puchalski objął probostwo w Wysokiej Łań-
cuckiej. Jego posługa w tamtejszej parafii nie trwała jednak długo, 
ponieważ w grudniu następnego roku otrzymał prezentę na pro-
bostwo w podrzeszowskiej Łące. W czasie piętnastoletniej posłu-
gi w tutejszej parafii oprócz gorliwej działalności duszpasterskiej 
wykazywał się również jako społecznik, autor książek o tematyce 
religijnej, poeta ludowy oraz historyk-amator.

Po przybyciu do Łąki nadzorował remont i rozbudowę tutej-
szej plebanii oraz otaczających ją budynków gospodarczych. Orga-
nizował też wszelkie prace związane z remontem kościoła, jak wy-
miana dachu, wykonanie nowych polichromii wewnątrz budynku, 
odnowienie ołtarza głównego oraz pięciu ołtarzy bocznych, reno-
wacja i modernizacja organów czy zakup nowych dzwonów. Z ini-
cjatywy ks. Puchalskiego odnowiono także niezachowane do dziś 
portrety fundatorów i dobroczyńców łąckiego kościoła oraz po-
przednich proboszczów tutejszej parafii.

Mając na uwadze sprawy duchowe, w 1879 roku ks. Puchalski 
zorganizował rekolekcje, które poprowadził jezuita, ks. Jan Nepo-
mucen Ciszek. Skrupulatnie przygotował swoich parafian do wizy-
tacji kanonicznej biskupa Łukasza Soleckiego, która miała miejsce 
w dniach 9-11 lipca 1883 roku. Co więcej ks. Puchalski również sam 
prowadził intensywną działalność kaznodziejską. Wyrazem było 
nie tylko głoszenie nauk, ale także pisanie i publikowanie książek 
zawierających m.in. żywoty świętych, teksty homiletyczne, rozwa-
żania modlitewne oraz pieśni jego autorstwa. Jako proboszcz Łąc-
ki, ks. Puchalski opracował m.in. książeczkę pt. Żywot św. Onufrego 
patrona kościoła w Łące, w której zawarł także napisane przez sie-
bie godzinki na cześć świętego, litanię oraz pieśń Witaj wielki Pu-
stelniku. Warto podkreślić, że dzisiaj pieśń ta jest znana i śpiewana 
nie tylko w kościele w Łące, ale również w Dąbrówce k. Niska oraz 
innych parafiach noszących wezwanie św. Onufrego.

Ks. Puchalski doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożeń, ja-
kie może wywołać nieostrożność nieletnich parafian. Podczas jego 
pobytu w Łące, kilkukrotnie dochodziło do pożarów, wywołanych 
przez dzieci palące papierosy. Dlatego wprowadził w parafii zwy-
czaj, wedle którego musieli ślubować, że nie będą palić tytoniu przed 
ukończeniem osiemnastego roku życia. Warto podkreślić, że mia-
ło to miejsce na długo przed rozpowszechnieniem tego zwycza-
ju w Kościele. Ponadto ks. Puchalski stosując różne metody, zwal-
czał w Łące alkoholizm, który stanowił poważny problem społecz-
ny w wielu galicyjskich wsiach.

Ks. Wawrzyniec Puchalski rozumiał także potrzebę edukacji 
wiejskiej młodzieży. Dokładał wszelkich starań, by na terenie jego 
parafii mogły powstać szkoły. W Łące na ten cel przeznaczył jed-
ną z kościelnych działek, położoną w pobliżu kościoła. Po pewnym 
czasie wybudowano tam pierwszą drewnianą szkołę w parafii. 
Sam proboszcz dokonał jej uroczystego poświęcenia 16 paździer-
nika 1887 roku. W niedługim czasie oddano do użytku również bu-
dynki szkolne w Łukawcu Górnym, Palikówce i Łukawcu Dolnym.

Szczególnie ważnym dokonaniem ks. Wawrzyńca Puchalskie-
go było uporządkowanie archiwum parafialnego w Łące, opisanie 
historii wioski oraz wydanie jej jako Drobne dzieje Łąki. Ukazanie 
się drukiem tej monografii stanowiło pewnego rodzaju zachętę do 
zainteresowania się historią lokalną zarówno dla historyków, jak 
i duchowieństwa diecezji przemyskiej. W swoim dziele ks. Waw-
rzyniec Puchalski ukazał w sielankowy sposób najważniejsze fak-
ty oraz postacie, które zostawiły po sobie trwały ślad w niemal 
500-letniej historii Łąki. W bogate i barwne opisy dziejów wioski 
wplecione zostały legendy oraz wiersze ludowe. Ponadto w tek-
ście Drobnych dziejów Łąki przytoczono treść kilku dokumentów 
kościelnych, (jak np. Akt erekcyjny parafii), które zaginęły podczas 
II wojny światowej i gdyby nie publikacja ks. Puchalskiego, zapew-
ne nie znalibyśmy dzisiaj ich treści. Niestety Drobne dzieje Łąki za-
wierają także szereg niejasnych czy niekiedy błędnych informacji. 

Jest to oczywiście zrozumiałe, z uwagi na fakt, że ks. Puchalski zaj-
mował się historią wyłącznie amatorsko i miał ograniczony dostęp 
do wielu źródeł czy opracowań. Dlatego mimo licznych zalet jego 
monografia wymaga krytycznej analizy źródłowej. Nie ma jednak 
najmniejszych wątpliwości, że ks. Wawrzyniec Puchalski stworzył 
cenne dzieło, z którego do dzisiaj korzysta wielu księży i miłośni-
ków historii regionu.

Publikując Drobne dzieje Łąki, ks. Wawrzyniec Puchalski posta-
nowił przeznaczyć całkowity dochód z ich sprzedaży na budowę 
wieży przy kościele w Łące. Książkę tę zadedykował nawet swoje-
mu kolatorowi w osobie ordynata łańcuckiego, Romana hr. Potoc-
kiego. Liczył bowiem, że hrabia zechce dzięki temu pokryć przy-
najmniej część kosztów związanych z planowaną budową. Potocki 
jednak docenił oddanie ks. Puchalskiego w inny sposób, przydzie-
lając mu w następnym roku probostwo w Wyżnianach na terenie 
Archidiecezji Lwowskiej.

Była to parafia położona ok. 30 km na wschód od Lwowa i 9 km 
na południowy zachód od Glinian, ufundowana przez Jana Klusa 
17 lipca 1400 r. W tym samym roku w Wyżnianach wybudowany zo-
stał gotycki kościółek noszący wezwanie św. Mikołaja Biskupa. Bu-
dynek został poświęcony przez ówczesnego arcybiskupa halickiego 
Jakuba Strepę, który znany jest dziś bardziej jako bł. Jakub Strzemię.

Objęcie funkcji proboszcza wyżniańskiego 25 kwietnia 1893 
roku było dla ks. Puchalskiego pewnego rodzaju nobilitacją. Mimo 
że wiązało się to ze zmianą diecezji, otrzymał on przy tym szereg 
ważnych funkcji. Jedną z nich było objęcie stanowiska plenipoten-
ta dóbr metropolity lwowskiego, abp. Józefa Bilczewskiego. Pod ko-
niec lat ‘90 XIX wieku ks. Puchalski objął stanowisko dziekana gli-
niańskiego, któremu oprócz Wyżnian podlegały pozostałe parafie 
wchodzące w skład dekanatu. W tamtym czasie były to: Gliniany, 
Hanaczów, Kamionka Strumiłowa (obecnie Kamionka Buska), Kut-
korz, Milatyn Nowy, Tadanie, Żelechów Wielki (dziś Wełykosiłky). 
Ponieważ powierzone funkcje ks. Puchalski sprawował wzorowo, 
otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Lwowskiej. Innym 
wyróżnieniem było nadanie mu godności szambelana papieskiego, 
zwanego również prałatem. Ponadto z okazji 50. rocznicy święceń 
kapłańskich biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar mianował ks. 
Puchalskiego honorowym radcą swego konsystorza.

Kościół w Łące, fotografia współczesna

Kościół w Wyżnianach, stan współcześnie
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historia
Praca w Wyżnianach przyniosła ks. Puchalskiemu nie tylko za-

szczyty, ale również szereg nowych wyzwań i obowiązków. Wyni-
kały one głównie z tego, że nowa parafia liczyła 12 wsi, więc była 
bardzo duża zarówno pod względem obszaru, jak i liczby wiernych. 
Standard życia jej mieszkańców był niski, co wiązało się z wieloma 
problemami. Próbując im sprostać, ks. Puchalski prowadził aktyw-
ną działalność społeczną oraz kulturalną. Wspólnie z wikariuszem, 
ks. Jakubem Steinerem ufundował w Wyżnianach mleczarnię i od-
powiednio ją uposażył. W 1909 roku z jego inicjatywy we wsi po-
wstał dom ludowy, w którym mieściła się czytelnia polska oraz duża 
sala „na przedstawienia i zebrania gromadne”. Ponadto w budyn-
ku znajdował się sklep z piwnicą i magazynem. Po wykupieniu bu-
dynków w pobliżu kościoła, przeznaczył je na ochronkę dla bied-
nych i osieroconych dzieci. W celu zapewnienia najmłodszym odpo-
wiedniej opieki, sprowadził do Wyżnian Siostry Służebniczki NMP 
Starowiejskie. Dodatkowo z inicjatywy proboszcza organizowano 
różne kursy i szkolenia dla gospodyń wiejskich. 

Mimo pełnionych funkcji i obowiązków, ks. Wawrzyniec Pu-
chalski nadal znajdował czas na pisanie książek o tematyce religij-
nej. Oprócz wspomnianego już Żywota św. Onufrego... wśród jego 
publikacji wyróżnić należy m.in.: Czytania różańcowe dla ludu, Czy-
tania o uczynkach Miłosierdzia, Homilie na niedziele całego roku, Ju-
bileusz, czyli lato miłościwe oraz Wierze w Boga w 52 naukach ka-
techizmowych. Poza tym proboszcz wyżniański regularnie prowa-
dził zapiski na temat historii swojej parafii.

W związku ze stale rosnącą liczbą wiernych coraz rosła potrze-
ba budowy nowych świątyń. Dlatego na początku swojego pobytu 
w Wyżnianach, ks. Puchalski zainicjował budowę kościoła w Pogo-
rzelcach (obecnie Pohorylce), gdzie w niedługim czasie erygowa-
no osobną parafię. Nadano jej wezwanie św. Wawrzyńca Męczen-
nika, który był jednocześnie patronem ks. Puchalskiego. W tamtym 
okresie udało się też wybudować kościół dojazdowy w Sołowej (bu-
dynek przetrwał do dzisiaj jako cerkiew). Jesienią 1910 roku jako 
dziekan gliniański i przedstawiciel arcybiskupa lwowskiego, ks. 
Wawrzyniec Puchalski dokonał poświęcenia kościoła pw. św. Ja-
dwigi w Batiatyczach. Niestrudzony kapłan dążył także do wybu-
dowania kościoła w Kurowicach oraz rozbudowy liczącego w tam-
tym czasie 500 lat kościoła w Wyżnianach. Niestety plany te prze-
rwał wybuch I wojny światowej.

W początkowej fazie wojny Wyżniany były miejscem licznych 
przemarszów wojsk austriackich oraz nacierających na zachód od-
działów kozackich i rosyjskich. Wobec zagrożenia życia miejscowa 
ludność kilkukrotnie opuszczała swoje domy ukrywając się w in-
nych wsiach , zaś księża znajdowali schronienie we Lwowie. Na nie-
zamieszkałym w tym czasie na probostwie w Wyżnianach dowódcy 
wojsk urządzali kwatery oficerskie, zaś wycofujące się wojska sys-
tematycznie plądrowały i rabowały gospodarstwa tutejszych chło-
pów. Co gorsza z samych Wyżnian do wojska wezwano aż 60 mło-
dych mężczyzn. Mimo niesprzyjającej sytuacji, w 1917 roku ks. Pu-
chalskiemu udało się wydać drukiem mono-
grafię Drobne dzieje Wyżnian, która podob-
nie jak Drobne dzieje Łaki, była efektem wie-
loletnich badań historii parafii. Opis boga-
tej, bo ponad 500-letniej historii parafii koń-
czy optymistyczna informacja o proklamo-
waniu Aktu 5 listopada 1916 roku, dającego 
autentyczną nadzieję na odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Sytuacja w Wyżnia-
nach i okolicznych miejscowościach jednak 
wciąż była niezwykle trudna. Ks. Puchalski 
w trosce o swoje bezpieczeństwo musiał 
opuścić te tereny. Kierując się na zachód, 
udał się do rodzinnej Klimkówki, gdzie 29 
września 1917 roku obchodził pięćdziesię-
ciolecie kapłaństwa. W związku z tak waż-
ną dla siebie rocznicą, odwiedził także daw-
ną parafię w podrzeszowskiej Łące. Wśród 

tutejszej ludności rozprowadzano w tym czasie Dzieje Łąki będą-
ce skróconą wersją monografii napisanej przez ks. Puchalskiego, 
wydaną specjalnie na okoliczność kapłańskiego jubileuszu byłe-
go proboszcza. Dochód z jej sprzedaży został przeznaczony na po-
moc poszkodowanym w czasie wojny. Wkrótce po tym ks. Puchal-
ski powrócił do Wyżnian.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, lecz jako pań-
stwo nie miała jeszcze wyznaczonych granic. Obszar Galicji Wschod-
niej włączono do nowo powstałej Zachodnioukraińskiej Republiki 
Ludowej, na której stolicę wyznaczono Lwów. Choć główne walki 
toczyły się o miasto, nacjonaliści ukraińscy żywili również szcze-
rą niechęć wobec Polaków mieszkających na wsi. Przyczyniło się 
to m.in. do represji wobec duchowieństwa łacińskiego, jako gru-
py mającej szczególny wpływ na ludność wiejską. Niestety prze-
śladowania dotknęły także 76-letniego wówczas ks. Wawrzyńca 
Puchalskiego. W listopadzie 1918 roku został on pojmany i wśród 
licznych szyderstw oraz upokorzeń przewieziony do Kurowic. Tam 
przez kilka dni jako więzień był przetrzymywany chlewie. Następ-
nie osadzono go w areszcie w Przemyślanach, gdzie przebywał do 
marca 1919 roku. Po kilkumiesięcznym okresie internowania ks. 
Wawrzyniec Puchalski został wypuszczony na wolność, lecz nigdy 
już odzyskał dawnej formy i pełni zdrowia.

Choć na omawianym obszarze sytuacja polityczna stopniowo 
była coraz bardziej spokojna, mieszkańcy wyniszczonych na sku-
tek wojennych i nacjonalistycznych działań wsi musieli uporać się 
ze skrajną nędzą, głodem i szerzącymi się chorobami. Początkiem 
1920 roku Wyżniany i okoliczne miejscowości dosięgła epidemia 
tyfusu plamistego. Poproszony o udzielenie ostatniego namaszcze-
nia choremu Rusinowi, ks. Wawrzyniec Puchalski spełnił swój obo-
wiązek, zarażając się przy tym śmiertelną chorobą. Zmarł 15 mar-
ca 1920 roku przeżywszy 78 lat, w tym 53 w kapłaństwie. W kilka 
miesięcy później, 28 września zmarł na skutek dyzenterii wikariusz 
wyżniański, 26-letni ks. Józef Sobolewski. Obaj księża spoczywają 
we wspólnym grobie, który zachował się na cmentarzu w Wyżnia-
nach do czasów współczesnych (patrz zdjęcie niżej).

W dwa lata później funkcję proboszcza wyżniańskiego objął 
ks. kan. Jan Pękalski. Podobnie jak poprzednik, wspierał on wiele 
inicjatyw społecznych i kulturalnych, tym samym realizując dawne 
cele ks. Wawrzyńca Puchalskiego. Dzięki jego staraniom wybudo-
wano także kościoły w Czarnuszowicach i Kurowicach oraz rozbu-
dowano i odrestaurowano zabytkowy kościół w Wyżnianach. Nie-
stety mieszkańcom wioski nie dane było nacieszyć się odnowionym 
kościołem z powodu wybuchu II wojny światowej. Ludność pol-
ska stopniowo zaczęła opuszczać te tereny z obawy przed napada-
mi band UPA oraz pod naciskiem władz sowieckich. Po wojnie ko-
ściół pw. św. Mikołaja zamieniono na magazyn kołchozowy, zaś od 
roku 2002 opuszczony budynek popadał w ruinę.

Na szczęście w ostatnich latach wyżniański kościół na nowo 
budzi zainteresowanie osób odwiedzających dawne Kresy Wschod-

nie. Dzięki zaangażowaniu prof. Sylwestra 
Porowskiego z Warszawy podejmowane są 
działania na rzecz remontu tego zabytko-
wego obiektu oraz współpracy ze współ-
czesnymi mieszkańcami Wyżnian. Miejmy 
nadzieję, że dzięki takim staraniom uda 
się stworzyć pozytywne relacje z naszymi 
wschodnimi sąsiadami oraz ocalić od zapo-
mnienia jeden z wielu cennych pomników 
polskiej kultury. Niech obiekt ten jeszcze 
przez wiele lat będzie nie tylko miejscem 
kultu religijnego, lecz także miejscem pa-
mięci o ludziach uwikłanych w historię, 
którzy jak ks. Wawrzyniec Puchalski bu-
dowali polską tożsamość narodową na Kre-
sach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Piotr Smotryś



Gazeta Gminna – trzebownisko 201922

kULtUra
aktywna biblioteka

„Czytanie jest podróżą po cudzych umysłach, podróżą nie-
raz ciekawszą i bardziej pouczającą od zwiedzania obcych 
krajów”. 

F. Chwalibóg
Biblioteki publiczne w naszej gminie biorą udział w akcjach 

promujących czytelnictwo i zachęcających do odwiedzania na-
szych placówek. Czytamy bajki w przedszkolu w ramach ogól-
nopolskiej akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. We współpracy ze 
szkołami prowadzimy akcję „Przerwa na czytanie”. W czerwcu 
młodzież brała udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak 
czytam” polegającej na czytaniu w całej Polsce w tym samym cza-
sie książek przez jak największa liczbę osób. W akcji wzięli udział 
wszyscy uczniowie ze szkół w Stobiernej i Łukawcu.

W naszej bibliotece gościliśmy pisarza Zbigniewa Kołbę, 
który podczas spotkania pokazał dzieciom jak można uczyć się 
z przyjemnością oraz jak ważna jest wiedza i nauka w życiu każ-
dego z nas.

Młodzież w Zaczerniu spotkała się z Panią Barbarą Marczuk 
– podróżniczką, która opowiadała o swojej wyprawie do Etiopii.

Odbyły się warsztaty wokalne , na których prowadząca Pani 
Agnieszka Iwaniuk-Kula uczyła pięknego śpiewu i udzielała przy-
szłym wokalistom cennych rad i wskazówek .

W fili biblioteki w Zaczerniu są wystawy prac malarskich, 
w ostatnim okresie były to prace malarskie pani Ireny Berger 
oraz pani Joanny Kloc.
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Od września Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła reali-
zację projektu „Mała Książka-Wielki Człowiek”. Projekt realizu-
jemy we współpracy z Instytutem Książki , skierowany do dzie-
ci w wieku 3-6 lat, oraz rodziców.

Aby wziąć udział w projekcie i otrzymać wyprawkę (dar-
mowa książeczka dla dziecka i rodzica, Karta Małego Czytelni-
ka z miejscem na 10 naklejek ) należy przyjść z dzieckiem do bi-
blioteki , wypożyczyć przynajmniej jedna książeczkę , Mały Czy-
telnik otrzyma jedną naklejkę do wklejenia na kartę . Po zebra-
niu 10 otrzyma imienny Dyplom Małego Czytelnika.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie, 
który ma za zadanie pokazać najmłodszym dzieciom piękny ko-
lorowy świat książeczek i utrwalić nawyk czytania.

Materiał przygotowała Ewa Wantrych
Dyrektor GBP w Trzebownisku
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Najszczęśliwsza
Max Czornyj

Tamtego dnia być może była naj-
szczęśliwsza w całym swoim życiu. Być 
może, bo nigdy się tego nie dowiedzia-
łem. Zamiast tego stałem w lepkiej i cie-
płej kałuży. Moja żona i dziecko nie żyli...

Dawid Kaster dostaje list od byłej 
żony. Problem w tym, że Ilona została 
zamordowana cztery lata temu. Mimo to 
charakter pisma i treść nie pozostawiają 
wątpliwości. To musi być ona.

Krótka wiadomość przywołuje demony przeszłości. Na tym 
jednak nie koniec, bowiem mężczyzna wkrótce otrzymuje kolej-
ny niespodziewany prezent.

Czy zabójca Ilony prowadzi z Dawidem sadystyczną grę? 
A może kobieta żyje, a cztery lata temu doszło do niewyobrażal-
nej pomyłki? Z każdą kolejną wskazówką Kaster jest coraz bliżej 
odkrycia prawdy. A ta zaprowadzi go wprost do piekła.

Thriller psychologiczny autora bestsellerowego GRZECHU.
Sprawdź, jak niewiele dzieli idealne życie od przerażające-

go kłamstwa.

Marzycielka
Katarzyna Michalak

samotność… Jeżeli Ewie Kotowskiej 
wydawało się, że poznała jej smak, była 
w błędzie. Teraz dopiero, gdy straci uko-
chanego mężczyznę i najbliższych przy-
jaciół, doświadczy prawdziwej samotno-
ści. Jednak los, dotąd tak okrutny, ma dla 
Ewy parę niespodzianek.

 
drzewo anioła
lucinda riley

FASCYNUJĄCA POWIEŚĆ O ZAPO-
MNIANEJ PRZESZŁOŚCI, SKOMPLIKO-
WANYCH RELACJACH RODZINNYCH 
I MROCZNYCH SEKRETACH

Greta po 30 latach wraca w rodzin-
ne strony. Do Marchmont Hall, pięknej 
wiejskiej posiadłości położonej na wzgó-
rzach Walii. Tragiczny wypadek spowo-
dował u niej amnezję i wymazał z jej pa-
mięci ostatnich 20 lat życia. Pewnego dnia, spacerując w lesie, tra-
fia na tajemniczy grób. Gdy odczytuje stary napis, okazuje się, że 
pochowano w nim małego chłopca. Jej syna…

Poruszające odkrycie uruchomi lawinę zdarzeń, które dopro-
wadzą Gretę do dawno zapomnianych, szokujących faktów. Gre-
ta pozna historię Cheski, swojej córki, która w wieku zaledwie 
czterech lat została gwiazdą kina. Jaką cenę przyszło jej zapłacić 
za przedwczesną sławę? Greta dowie się, że nie była aniołem, na 
którego wyglądała…

„Drzewo Anioła” ma niesamowity ładunek psychologiczny. 
Traumy z dzieciństwa, zdarzenia z przeszłości, które wpływają na 
nasze życie i relacje, jakie tworzymy… Riley zabiera nas w sam śro-
dek międzypokoleniowej historii, pełnej fascynujących postaci, po-
dróży w czasie i zaskakujących zwrotów akcji. Niesamowita, wcią-
gająca i pięknie napisana powieść. Usiądź wygodnie i delektuj się.

„Lancashire Evening Press“
To rodzinna saga, której akcja dzieje się na przestrzeni 40 lat 

po II wojnie światowej, pełna tajemnic i tragicznych zdarzeń. Po-
ruszająca powieść, która zachwyci miłośników romansu i litera-
tury kobiecej.

„Library Journal“
 
Maria Piłsudska. 
zapomniana żona
elżbieta jodko-Kula

Charyzmatyczna postać Józefa Pił-
sudskiego ma niezachwiane miejsce 
w historii Polski. Wybitny umysł, stra-
teg i mąż stanu, a jednocześnie człowiek 
bez solidnego wykształcenia, dowódca 
i marszałek, który nie służył nigdy w woj-
sku, postać barwna, ale i kontrowersyjna. 
Warto pamiętać o kobietach, które u jego 
boku w różnych okresach życia towarzyszyły mu i z nim współ-
pracowały. Fakt, że pierwsza poważna miłość Józefa, Leonarda Le-
wandowska, przypuszczalnie na wieść o ślubie byłego kochanka 
popełniła samobójstwo, a jedna z ostatnich jego wybranek zmar-
ła w niewyjaśnionych okolicznościach, ukazuje stopień zaanga-
żowania emocjonalnego kobiet pozostających w związkach z Pił-
sudskim. Te zaś, które zostawały jego żonami, też nie miały łatwe-
go życia. Początkowo emablowane i kochane, współuczestniczki 
pracy i walki Józefa, z czasem były przez niego odsuwane i stop-
niowo zapominane.

Druga żona Piłsudskiego, Aleksandra Szczerbińska, miała 
z nim dwie córki i to zapewniało jej pewną pozycję w jego życiu.

Maria nie dała mu potomka, a jej własna córka z pierwszego 
małżeństwa Wanda Juszkiewicz, którą Piłsudski kochał jak wła-
sne dziecko, bardzo młodo zmarła.

Maria Juszkiewicz, piękna, energiczna i pociągająca kobieta. 
Za młodu oczarowała Mariana Juszkiewicza, potem Józefa Piłsud-
skiego, by złamać też serce Romana Dmowskiego. Fakt ten stano-
wi ciekawy wątek historii stosunków obu panów. Dozgonna nie-
chęć, jaka łączyła obu mężczyzn, miała niewątpliwie źródła nie 
tylko polityczne.

 
Akuszerka
Katja Kettu

Wyjątkowa powieść o miłości po-
równywana do „Oczyszczenia” Sofi Oksa-
nen. Jedno z najbardziej chwalonych 
i czytanych fińskich dzieł literackich 
ostatnich lat. Krzywe Oko, wychowana 
w surowej rodzinie zastępczej, wyrasta 
na outsiderkę i godnie nosi swoje niepo-
chlebne przezwisko. 

Bogata wyobraźnia pomaga jej 
w pracy akuszerki i sprowadzaniu dzieci na świat, gdy przez Fin-
landię przetacza się druga wojna światowa. 

Dziewczyna zakochuje się w bardzo przystojnym esesmanie 
i fotografie wojennym Johannesie Angelhurście. Aby być blisko 
niego, Dzikie Oko – jak czule nazywa ją ukochany – zgłasza się na 
ochotnika do pracy pielęgniarki w obozie jenieckim, w którym 
stacjonuje Johannes.

Polecane nowości w naszych bibliotekach
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 Syn wiedźmy
Kelly Barnhill

Kelly Barnhill, autorka bestselle-
rowej Dziewczynki, która wypiła księ-
życ, powraca z książką pełną przygo-
dy i magii.

Syn wiedźmy to piękna klasyczna 
baśń, z elementami fantasy, opowiadają-
ca o potędze przyjaźni i sile ducha. Wy-
pełniony magią Ned, któremu matka cza-
rownica wszyła duszę tragicznie zmar-
łego brata bliźniaka, ucieka przed zbójecką szajką. Áine jest cór-
ką Króla Zbójców. Prześladuje ją przepowiednia wypowiedzia-
na przez matkę na łożu śmierci: „Uratujesz życie niewłaściwemu 
chłopcu, a on uratuje życie tobie”.

Czy Ned i Áine zaufają sobie nawzajem, gdy przetną się ich 
drogi? Czy będą umieli współpracować, by zapobiec wojnie dwóch 
królestw, która właśnie się rozpoczyna? Czy Áine, rozdarta mię-
dzy ojcem a Nedem, dokona słusznego wyboru? Czy magia zo-
stanie ocalona?

Warto przypomnieć również twórczość olgi tokarczuk 
tegorocznej laureatki Nagrody Nobla „za wyobraźnię narra-
cyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekracza-
nie granic jako formę życia.” 

Księgi jakubowe

Rok 1752. Do Rohatyna na Podo-
lu przybywają kasztelanowa Katarzy-
na Kossakowska i towarzysząca jej po-
etka Elżbieta Drużbacka. Jednym z go-
ści na powitalnej kolacji jest miejscowy 
proboszcz Benedykt Chmielowski, autor 
pierwszej polskiej encyklopedii. Ksiądz 
i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, 
szybko znajdują wspólny język – rozpo-
czynają rozmowę, którą później kontynu-
ować będą w listach. Nieco później, także na Podolu, pojawia się 
młody, przystojny i charyzmatyczny Żyd – Jakub Lejbowicz Frank. 

opowiadania bizarne

Świat staje się coraz bardziej bizarny. 
Najnowszy zbiór opowiadań Olgi To-

karczuk.
Zaskakujące i nieprzewidywalne 

opowiadania, dzięki którym inaczej spoj-
rzymy na otaczającą nas rzeczywistość.

Pochodzące z języka francuskiego 
słowo „bizarre” znaczy: dziwny, zmien-
ny, ale też śmieszny i niezwykły. Taka 
właśnie – zadziwiająca i wymykająca się 
wszelkim kategoriom – jest najnowsza 
książka Olgi Tokarczuk.

Dziesięć opowiadań. Każde z nich toczy się w innej przestrze-
ni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego, współczesna Szwajcaria, 
odległa Azja i miejsca wyimaginowane.

Czym jest poczucie dziwności i skąd ono pochodzi? Czy dziw-
ność jest cechą świata, czy może jest w nas?

Zmienny rytm książki sprawia, że czytelnik ani przez chwilę 
nie może być pewny tego, co wydarzy się na kolejnej stronie. Olga 
Tokarczuk wytrąca nas ze strefy komfortu, wskazując, że świat sta-
je się coraz bardziej niepojęty.

Bieguni

Powieść, której pisarka poświęciła 
trzy lata pracy. „Bieguni” to książka od-
ważna, w której Olga Tokarczuk opowia-
da o sobie i o swoim widzeniu świata. 

dom dzienny, dom nocny

„Olga Tokarczuk napisała książkę 
niezwykłą i wieloznaczną, opowiedzia-
ną między jawą a snem, między kon-
kretem a mitem. Wydaje się, że powieść 
otwiera nowy rozdział w twórczości pi-
sarki”. Mariusz Cieślik, „Polityka” „»Dom 
dzienny, dom nocny« jest najambitniej-
szym projektem prozatorskim Olgi To-
karczuk. Ta pełna melancholijnego smut-
ku (a miejscami i okrucieństwa) książka 
oferuje nam w finale wspaniały, optymi-
styczny koncept. Otwiera nas na pozna-
wanie życia, doświadczanie naszego istnienia w jego wielowy-
miarowej postaci.

Prawiek i inne czasy

„Jest to historia świata, który jak 
wszystko, co żywe, rodzi się, rozwija 
i umiera. Nauczyłam się z niej, że każ-
da historia jest tylko narzędziem cza-
su i w gruncie rzeczy czas jej nie potrze-
buje. Podobieństwo do jakichkolwiek 
miejsc i wydarzeń czy ludzi jest pozor-
ne – to wynik nieuwagi i przywiązań mo-
jego umysłu”. Opublikowany w 1996 roku 
„Prawiek i inne czasy” otrzymał Nagro-
dę Fundacji im. Kościelskich, został no-
minowany do finału Nagrody Literackiej NIKE ‘97 i wygrał ple-
biscyt czytelników.

Prowadź swój pług 
przez kości umarłych

Thriller moralny, który do ostatniej 
strony trzyma w napięciu. Akcja rozgry-
wa się w Kotlinie Kłodzkiej. Główną bo-
haterką jest Janina Duszejko – kiedyś in-
żynier mostów, dziś wiejska nauczyciel-
ka angielskiego, geografii i dozorczyni do-
mów letniskowych. Jej pasją jest astrolo-
gia, a wielką miłością wszelkie zwierzę-
ta. Gdy dzieje im się krzywda, Janina sta-
je w ich obronie i upomina się o szacu-
nek dla nich. 

GBP w Trzebownisku
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W sobotę 7 września, już po raz ósmy w ra-
mach akcji Narodowe Czytanie, w całej Pol-
sce czytano wybitne utwory pisarzy polskich 
należące do kanonu naszej literatury. W tym 
roku, z racji ósmej edycji wydarzenia, Para 
Prezydencka zaproponowała zbiór ośmiu no-
wel, w którym znalazły się utwory Marii Ko-
nopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Pru-
sa, Władysława Stanisława Reymonta, Henry-
ka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka 
Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Jak napi-
sał w specjalnym liście Prezydent RP, Andrzej 
Duda, wspólnym mianownikiem tych tekstów 
jest „polskość w połączeniu z treściami uniwer-
salnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeń-
stwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mi-
strzostwem stylu i plastycznością, która pozo-
stawia w umysłach czytelników niezapomnia-
ne wrażenia (…) 

Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy 
kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludz-
ką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psycholo-
giczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbu-
dowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich 
rozmiarów – doniosłe”. 

Zapoczątkowana w 2012 roku akcja odbyła się w ponad trzech tysiącach miejsc w Pol-
sce i na świecie. Na mapie Narodowego Czytania już po raz kolejny pojawiły się miejsco-
wości z naszej Gminy. 

Tegoroczna edycja zaczerskiego Narodowego Czytania przebiegała dwutorowo. Już 
w piątek, 6 września w holu głównym Zespołu Szkół pojawiła się multimedialna gazetka 
przypominająca poprzednie edycje tego kulturalnego wydarzenia i zachęcająca do udziału 
w akcji. Jednocześnie panie Anna Siedlecka i Edyta Ślemp wspólnie z uczniami klas młod-



Gazeta Gminna – trzebownisko 2019 27

kULtUra

100-letni aeroklub 

szych odczytały Katarynkę Bolesława Prusa. Druga część spotkania 
z dziełami polskiej literatury miała miejsce w Bibliotece Publicz-
nej w Zaczerniu. Tu w dniu 10 września pojawili się ósmoklasiści 
ze swoimi wychowawczyniami: p. Agnieszką Bernat i p. Ewą Kłe-
czek-Walicką. Na zaproszenie kierowniczki zaczerskiej biblioteki, 
p. Elżbiety Augustowskiej, odpowiedział też gość specjalny – Pre-
zes OSP w Zaczerniu pan Robert Sitek, który w progach biblioteki 
pojawił się w paradnym mundurze strażackim. Nic zatem dziw-
nego, że lekturą wybraną na biblioteczne spotkanie było opowia-
danie zatytułowane Mój ojciec wstępuje do strażaków. W Łukaw-
cu uczniowie ósmej klasy Zespołu Szkół wraz ze swoim opieku-
nem panią Krystyną Wójcik, panią dyrektor Małgorzata Kowal, we 
współpracy z biblioteką publiczną przygotowali dla lokalnej spo-
łeczności Katarynkę Bolesława Prusa. Spotkanie uświetnił akcen-

tem muzyczny pan Tomasz Piwowar wygrywając na akordeonie 
kilka melodii ulicznych grajków. 

Również w Jasionce akcję przygotowali uczniowie klas IV - VIII 
wraz z nauczycielami, panią dyrektor Niną Kitlińską i panią wice-
dyrektor Agatą Rzeszutek. Na swój warsztat lektorski wzięli no-
wele Bolesława Prusa Katarynka i Antek. W sali gimnastycznej wy-
brane wcześniej lektury czytali zarówno dorośli, jak i dzieci. Była 
to okazja do uwrażliwienia młodych ludzi na piękno słowa czyta-
nego i przybliżenie im realiów epoki opisywanej w swoich utwo-
rach przez Bolesława Prusa. 

Do propagowania Akcji Narodowe Czytanie włączyły się tak-
że Szkoły w Stobiernej nr 1 i w Wólce Podleśnej, gdzie dyrekto-
rzy, nauczyciele i uczniowie wspólnie czytali polecane lektury. 

GBP w Trzebownisku

Jednym z największych wydarzeń na naszym terenie w mija-
jącym roku były sierpniowe Centralne Pokazy Lotnicze w Jasion-
ce zorganizowane z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego. Impre-
za ta była poprzedzona uroczystościami odsłonięcia samolotu-po-
mnika PZL-104 Wilga 35, czyli samolotu na którym przez blisko 
30 lat samolotowa reprezentacja Polski z każdych zawodów przy-
woziła medale. Podczas uroczystości oficjalnie nadano również na-
zwę rondu znajdującemu się przy Aeroklubie, w miejscu, gdzie od 
lat czterdziestych znajdował się hangar Aeroklubu. Od 31 sierpnia 
nosi ono nazwę „Rondo Lotników”. Na wniosek władz Aeroklubu, 
Rada Gminy Trzebownisko już na marcowej sesji podjęła uchwałę 
w tej sprawie. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć nad Jasionką 
najlepszych polskich pilotów akrobacyjnych m.in. Artura Kielaka, 
czy aktualnego Mistrza Polski Roberta Kowalika. 

W powietrzu pojawiały się – samoloty, śmigłowce, wiatra-
kowce, motoparalotnie oraz swoimi umiejętnościami popisywa-

li się spadochroniarze. Piloci Aeroklubu Polskiego to wielokrotni 
mistrzowie, w samym zeszłym roku zdobyli 67 medali na impre-
zach rangi Mistrzostw Europy i Świata. Ich nazwiska znane są do-
skonale polskiej publiczności. Warto tu wymienić choćby nazwi-
sko Łukasza Czepieli, który niedawno wykonał spektakularne lą-
dowanie na molo w Sopocie. Podczas tegorocznych Pokazów Lot-
niczych w Jasionce nie zabrakło też mistrzów akrobacji lotniczej 
z zagranicy (Jurgis Kairys), jak i grup pokazowych na kilka samo-
lotów (Retro Sky Team). Dodatkowo można było z bliska zoba-
czyć samoloty wojskowe: odrzutowce (F-16), samoloty transpor-
towe (CASA, Hercules) i śmigłowce (Mi-17-Mi-24). Nie zabrakło 
też najbardziej rozpoznawalnej wojskowej Grupy Akrobacyjnej 
Biało-Czerwone Iskry.

UG Trzebownisko
Fot. Marek Kozioł,

Marcin Kozioł
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XXIV Przegląd Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina 
Łącka” przeszedł już do historii. 21 lipca 2019 roku spotkało się 
w Łące kilkanaście zespołów folklorystycznych z terenu Podkar-
pacia, aby zaprezentować swój kunszt i dorobek w krzewieniu 
pieśni i tańców naszych przodków. Specjalnymi gośćmi festiwalu 
byli młodzi Polonusi – uczestnicy trwającego właśnie w Rzeszo-
wie XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklory-
stycznych, obchodzącego jubileusz 50 – lecia istnienia. Do Łąki 
zawitali młodzi artyści ze Szwecji – członkowie zespołu PIASTO-
WIE ze Sztokholmu oraz z USA z zespołu RODACY, działającego 
w Hamtramck koło Detroit.

Kapryśna tegoroczna aura sprawiła kłopoty również orga-
nizatorom festiwalu. Ostanie punkty bogatego programy trzeba 
było przenieść z dużej polowej sceny pod przysłowiowy grzybek. 
Deszcz i silny wiatr nie przestraszył jednak wykonawców i spo-
rej części wiernej publiczności. Autentyczni fani „Doliny” dotrwa-
li do końca i gromko oklaskiwali laureatów konkursu oraz wokal-
no – taneczne popisy Polonusów. Także tutaj bawił łączan znany 
góralski zespół HAJDUK.

Do festiwalowego konkursu stanęło 10 grup folklorystycz-
nych; każda zaprezentowała kilka swych przebojowych utworów, 
w tym – ocenianą przez jurorów – przyśpiewkę weselną. Kolejno 
wystąpili: kapela SŁOWIAŃSKA NUTA ze Zgłobnia, zespół śpiewa-
czy BARWY JESIENI ze Strzyżowa, grupa ŻYTNIOKI z Zaczernia, 
kapela PRZEWROTNIACY, zespół śpiewaczy JASIOŁCZANIE, ka-
pela ISKIERCZANIE z Latoszyna koło Dębicy, grupa KALINA z Lu-
toryża, zespół śpiewaczy ŁUKAWIANIE, kapela GRODZISZCZOKI 
z Grodziska Dolnego oraz kapela TRZCINICOKI z Trzcinicy k. Jasła.

DoLina Łącka- Gmina stawia na kulturę.
Gośćmi młodzi Polonusi z Usa i szwecji

 Gdy starsi oklaskiwali występy zespołów racząc pragnienie 
różnymi napojami, najmłodsi mieli do dyspozycji inne atrakcyjne 
zajęcia, m.in. przejażdżkę kolejką, trampolinę, gokarty, zjeżdżal-
nię, balony wodne, a także słodkości z licznych rozstawionych 
stoisk. O poczęstunek dla gości i członków zespołów zadbały pa-
nie pod przewodnictwem radnej RG Marii Kloc ze Stowarzysze-
nia „Wszyscy Razem”.

Wszystkie grupy konkursowe wyjechały z Łąki z dyplomami 
i pamiątkowymi statuetkami. W br. I nagrodą uhonorowano kape-
lę Trzcinicoki, II – kapelę „Kalina”, zaś III odebrała kapela „Prze-
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wrotniacy”. Wyróżnienia festiwalowe otrzymali artyści z zespo-
łu „Żytnioki”, kapela „Iskierczanie” oraz zespół „Łukawianie”. Dla 
kilku grup była to kolejna już nagroda zdobyta na scenie „Doliny 
Łąckiej”. Nagrody i gratulacje ludowym artystom przekazali: wójt 
gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar, przewodniczący jury red. Je-
rzy Dynia oraz szef Gminnego Ośrodka Kultury Wiesław Sierżęga.

Sporym przeżyciem dla publiczności, ale i wykonawców były 
występy zespołów polonijnych ze Szwecji oraz Stanów Zjedno-
czonych. Po ciepłym powitaniu i wręczeniu tradycyjnego boch-
na chleba, rozpoczął się fantastyczny spektakl polskiego folkloru 
w interpretacji osób, które owe tańce i przyśpiewki znają co naj-
wyżej z przekazów swych rodziców bądź nagrań i projekcji filmo-
wych. Młodzi polonijni artyści zawiozą do Sztokholmu i amery-
kańskiej miejscowości Hamtramck koło Detroit, pamiątkowe zdję-
cia, a nade wszystko niezwykły obraz łąckiej widowni - serdecz-
nych twarzy na których nierzadko pojawiły się łzy wzruszenia.

Zespół Folklorystyczny PIASTOWIE ze Sztokholmu działa 
już 46 lat W grupie tańczy już drugie pokolenie szwedzkiej Po-
lonii urodzone w tym kraju W rzeszowskich festiwalach PIASTO-
WIE uczestniczą od roku 1974; w 1980 roku zespół wywiózł do 
Szwecji I nagrodę za choreografię. Niemal od samego początku 
kierownikiem artystycznym i choreografem jest Grażyna Piątek.

Nieco krótszy staż ma Folklorystyczny Zespół Taneczny RO-
DACY z USA, (fotografie poniżej), który prowadzi ks. Mirosław 
Frankowski, proboszcz parafii w Hamtramck. Jest dla zespołu cho-
reografem, ale i znakomitym solistą, czego popis dał też w Łące. 
Kunszt i werwa z jaką Polonusi wykonali tańce rzeszowskie, kra-
kowiaka czy mazura, nie pozostawiają wątpliwości: w tych mło-
dych ludziach krąży naprawdę polska krew.

Spotkanie „Dolina Łącka”, sztandarowa impreza trzebowni-
skiego GOK, odbyło się już po raz XXIV. Impreza wzrosła w życie 
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społeczne i kulturalne naszej gminy. Takie miejsce ma również 
szansę zająć zabytkowy XVIII-wieczny spichlerz, usytuowany kil-
kaset metrów od placu festiwalowych koncertów. Renowacja i roz-
budowa tego obiektu trwa od kilku miesięcy. Wartość robót bu-
dowlanych wyszacowano na 4 mln 460 tys. zł. Cześć środków ma 
pochodzić z funduszy UE. Jak się wstępnie zakłada, odbudowany 
zabytkowy spichlerz, ma być wykorzystany głównie na cele kul-
turalne. Być może za dwa, trzy lata również w jego wnętrzach za-
goszczą uczestnicy kolejnej edycji łąckiego festiwalu.

W materiale tym prezentujemy jedynie kilkanaście fotografii 
z imprezy w Łące. Obszerne fotoreportaże z tego kulturalnego wy-
darzenia w gminie Trzebownisko, obejrzeć można na Facebooku, 
na łamach witryny „Gmina Trzebownisko – strona mieszkańców”. 

Podajemy linki:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / G m i n a -Tr z e b o w n i -

sko-1087729637961889/
https://www.facebook.com/pg/Gmina-Trzebowni-

sko-1087729637961889/photos/?ref=page_internal

Ryszard Bereś, Joanna Błażej i Wojciech Błażej
 

Najstarszą i najliczniejszą organizacją pozarządową działającą w śro-
dowisku wiejskim są, bez wątpienia, ochotnicze straże pożarne. Drużyny 
OSP funkcjonujące w każdym sołectwie gminy Trzebownisko, wszędzie 

mistrzowie pożarnictwa na start!
niemal od stu lat, gromadzą w swych szeregach zarówno 
nastoletnich juniorów pożarnictwa jak i zasłużonych se-
niorów. Mundur strażacki przywdziewają panowie jak też 
ich córki i małżonki. Ową szeroką reprezentację naszych 
jednostek OSP kolejny raz podziwialiśmy w akcji w trakcie 
dorocznych zawodów sportowo – pożarniczych, odbytych 
14 września na stadionie klubu „Leśna” w Wólce Podleśnej.

Na zawody zjechało 18 drużyn: dziesięć męskich ze 
wszystkich OSP w gminie, trzy drużyny żeńskie: z Łukaw-
ca, Nowej Wsi i Wólki oraz pięć drużyn młodzieżowych: 
z Jasionki, Łąki, Nowej Wsi, Stobiernej i Trzebowniska. 
Ogółem w zawodach uczestniczyło ponad 150 druhów 
i druhen. Wiernie kibicowali im prezesi i komendanci po-
szczególnych OSP, zjawiły się też koleżanki z KGW, przy-
jechali niektórzy sołtysi.

Jak zawsze, zawodnicy nie szczędzili sił i potu, aby jak 
najlepiej poradzić sobie z zadaniami w rozgrywanych kon-
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kurencjach. Startowano w biegach w tzw. szta-
fecie pożarniczej na 400 metrów, był też po-
kaz musztry. Najwięcej emocji budziły jednak 
ćwiczenia bojowe, wymagające od pań jak i pa-
nów kondycji fizycznej, wprawy i doświadcze-
nia. Należało jak najszybciej i najskuteczniej 
uruchomić pompę, rozwinąć i podłączyć węże, 
podać wodę aby „unieszkodliwić pachołki”.

Znów bezkonkurencyjni okazali się stra-
żacy z Wólki Podleśnej. W klasyfikacji gene-
ralnej, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, 
reprezentacje z Wólki okazały się nie do prze-
ścignięcia. Drugie miejsca zajęły drużyny z Łu-
kawca, zaś trzecie: z Nowej Wsi (w grupie ko-
biet) i z Trzebowniska (w grupie mężczyzn). 
Najlepsi odebrali puchary, pozostali – pamiąt-
kowe dyplomy i medale młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych. Reprezentacje OSP z Wól-
ki oraz z Łukawca – tak męskie jak i kobie-
ce – otrzymały zaproszenie na powiatowe za-
wody sportowo – pożarnicze. Wólczanie będą 
tam bronić tytułu mistrzowskiego.

 Popisy naszych strażaków obserwowali i gorąco ich dopingo-
wali wierni fani ruchu OSP, zarówno mieszkańcy wsi jak też wój-
towie Lesław Kuźniar oraz Sławomir Porada, szefowie Zarządu 
Gminnego Związku OSP z prezesem Wojciechem Lachtarą i ko-
mendantem Janem Pukałą, seniorzy ruchu strażackiego z Ryszar-
dem Jakubowskim na czele. Podczas inauguracji zawodów gościem 
imprezy był też poseł RP Kazimierz Gołojuch. 

Ryszard Bereś, Wojciech Błażej 
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„23 maja 1999 – ten pamiętny dzień mimo deszczowej aury 
zgromadził wielu znakomitych gości, społeczność szkolną oraz 
mieszkańców Zaczernia. Zebrani w miejscowym kościele na otwiera-
jącej uroczystość Mszy św. powitali księdza biskupa Edwarda Biało-
głowskiego, który w dalszej części uroczystości poświęcił pamiątko-
wą tablicę. Podczas części oficjalnej swą obecność podkreślili, prze-
mawiając do zgromadzonych przedstawiciele władz oświatowych 
i samorządowych, żołnierze AK ze Światowego Związku Żołnierzy 
AK i fundator tablicy Gabriel Cieśla. Obecna strażacka orkiestra wy-
konała wiązankę pieśni partyzanckich, zaś na zakończenie uroczy-
stości zaprosili na montaż słowno-muzyczny, podczas którego przy-
pomnieli niełatwe chwile, z jakimi przyszło się zmagać żołnierzom 
AK w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski”.

Kronika Zespołu Szkół w Zaczerniu 

Pielęgnowanie pamięci o przeszłości własnego narodu jest 
niewątpliwie jednym z zadań każdego człowieka, któremu bli-
skie jest pojęcie „patriotyzm”. To zadanie ze szczególnym pie-
tyzmem realizowane jest w zaczerskim Zespole Szkół, któremu 
patronuje Armia Krajowa. Przejawem tej szczególnej troski jest 
m.in. rokroczne przygotowanie gminnych obchodów Święta Nie-
podległości oraz dbałość o pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, 
m.in. poprzez włączanie się w akcję „Bohateron” i uroczyste świę-
towanie Dnia Patrona. 

Tegoroczne obchody tego szkolnego święta miały wymiar 
szczególny, bo zbiegły się z 20. rocznicą nadania imienia szko-
le. Świętowanie rozpoczęło się 20 maja w szkole, skąd o 815 za 
Sztandarem uczniowie i nauczyciele wyruszyli do zaczerskiego 
kościoła parafialnego. Tu o godzinie 8.30 rozpoczęła się uroczy-
sta Eucharystia, której przewodniczył katecheta, ks. Tomasz Bli-
charz. W oprawę Mszy św. włączyli się uczniowie klas starszych: 
Kamil Marciniec odczytał lekcję, psalm zaśpiewała Zuzanna Cie-
śla, zaś wezwania Modlitwy Wiernych podała Monika Godlewska. 

Po powrocie do szkoły, po krótkiej przerwie, społeczność 
szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej. Obecni byli zapro-
szeni goście: poprzedni dyrektorzy zaczerskiej szkoły: mgr Ma-
ria Deptuch i mgr inż. Wojciech Nabożny, zaczerscy radni Gminy 
Trzebownisko: p. Wojciech Kochman i p. Adam Cieśla, sołtys Za-
czernia p. Józef Rząsa oraz współpracujący ze szkołą od wielu lat 
druhowie zaczerskiej OSP: p. Robert Sitek i p. Jan Pukała, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia p. Grażyna Kacprzak, kierow-
nik zaczerskiej filii biblioteki publicznej p. Elżbieta Augustowska, 
pani Zofia Kurowska z Zaczerskiego Koła Gospodyń i p. Monika 
Budnik-Niemiec ze Stowarzyszenia „Rodzice na Medal”. Zaczer-
ską parafię reprezentował ks. Tomasz Blicharz.

Drugą część obchodów rozpoczęło odśpiewanie hymnu na-
rodowego. Kolejno zebrani byli świadkami obrzędów przekaza-
nia Sztandaru. Chorąży Karol Sitek wraz z asystą, którą tworzyły 
Monika Gomółka i Gabriela Sikora przekazali Sztandar Zespołu 
Szkół nowemu pocztowi sztandarowemu, który tworzą: Szymon 
Bielenda – chorąży oraz Julia Czachor i Natalia Sochacka – asysta. 
Po ślubowaniu i wyprowadzeniu Sztandaru oraz powitaniu zebra-
nych przez p. Dyrektor Barbarę Stępkowską rozpoczęła się część 
artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 6 a oraz uczniów 
klas pierwszych pod kierunkiem p. Ewy Kłeczek-Walickiej, p. Bo-
żeny Nabożny i p. Jana Beresia. W toku narracji uczniowie przy-
pomnieli dzieje Armii Krajowej ze szczególnym uwzględnieniem 
dziejów zaczerskiego oddziału AK. Z zaimprowizowanej sceny po-

armia krajowa naszym patronem 
już od dwudziestu lat !
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orlęta związku Strzeleckiego „Strzelec” powstały w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi we wrześniu 2018 roku. organiza-
cja ta została założona z inicjatywy Pana dyrektora Grzegorza Szczepana oraz nauczycieli i zarazem opiekunów orląt - Mar-
cina Wernera i Krzysztofa Płonki. 

orlęta w szkole Podstawowej w nowej wsi

miejsc związanych z historią Polski. Udział w uroczystościach ko-
ścielnych: Kremówka papieska, Niedziela Palmowa traktowany 
jest jako służba bliźniemu. Kształtowane są postawy patriotyczne 
oraz rozwijana jest tężyzna fizyczna podczas wycieczek rowero-
wych i krajoznawczych np. na Korbanię w Bieszczadach Zachod-
nich, Tarnicę – najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. 

Działalność organizacji nie byłaby możliwa bez wsparcia spo-
łeczności lokalnej, w szczególności Pani Sołtys Marii Rzucidło, 
Szkolnego Koła Caritas, OSP w Nowej Wsi oraz rodziców. Dzięki 
temu udało się wyposażyć Orlęta w kompletne mundury oraz ko-
szulki. W tym roku nadal z zapałem będą kształtowane u naszych 
uczniów postawy patriotyczne. 

ZS w Nowej Wsi

Uczeń w mundurze 
Orląt.

Odwiedziny w jednostce wojskowej.Uroczyste ślubowanie Orląt w Rze-
szowie.

płynęły wspomnienia członków tegoż oddziału odczytane przez 
szóstoklasistów. Słowa narracji i wspomnień przeplatane były 
strofami wierszy i piosenek w wykonaniu szkolnego chóru pod 
kierunkiem p. Edyty Ślemp i p. Grzegorza Winiarskiego. Słowom 
i muzyce towarzyszył pokaz slajdów. Podsumowaniem tej części 
spotkania był film o naszym szkolnym patriotyzmie przygotowa-
ny przez ucznia klasy 6 a Mateusza Litwina i piosenka o naszej Oj-
czyźnie wyśpiewana z dużym zaangażowaniem przez pierwszo-
klasistów. Dzięki wcześniejszym rozmowom z p. Bronisławem 
Smykałą, zaczerskim badaczem przeszłości, udało się też wybrać 
grupkę uczniów, potomków zaczerskich AK-owców, którzy nie-
co zaskoczeni zasiedli przy partyzanckim ognisku obok młodych 
artystów, potwierdzając tym samym, że sztafeta pokoleń trwa.

Świętowanie zakończyły spotkania w grupach wiekowych. 
Najmłodsi uczniowie (klasy 1-3) wzięli udział w konkursie pla-
stycznym inspirowanym piosenkami i wierszami o Armii Krajo-
wej. Uczniowie klas 4 i 5 spotkali się z członkami jednej z rze-
szowskich grup rekonstrukcyjnych. Zaproszeni goście przybliży-
li uczniom kwestie związane z funkcjonowaniem Polskiego Pań-
stwa Podziemnego oraz umundurowaniem i uzbrojeniem AK, 
zwłaszcza w okresie powstania warszawskiego. Uczniowie klas 
siódmych i ósmych uczestniczyli w spotkaniu z p. Piotrem Ożo-
giem, historykiem-regionalistą, wiceprezesem Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej. Pan Piotr jest także wnikliwym ba-

daczem dziejów obozu NKWD w Trzebusce i mordu turzańskie-
go. Właśnie ten tragiczny wycinek historii, związany z losami żoł-
nierzy AK, był przedmiotem prelekcji naszego gościa. Szóstokla-
siści i gimnazjaliści z klas trzecich wzięli natomiast udział w za-
jęciach prowadzonych przez gościa z IPN, p. Zenona Fajgera. Spo-
tkanie dotyczyło losów AK na Rzeszowszczyźnie po roku 1944 
i Żołnierzy Wyklętych. 

Ewa Kłeczek-Walicka

Obecnie drużyna Orląt w naszej szkole liczy 21 uczniów z klas 
V-VIII. Nazwa organizacji nawiązuje do Orląt Lwowskich – naj-
młodszych obrońców Lwowa z 1918 i 1920 r. oraz do godła na-
szej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Za patrona Orląt obrano 
bohaterskiego syna Ziemi Rzeszowskiej płk Leopolda Lisa-Kulę. 

Tematyka zajęć orlęcych obejmuje m.in.: musztrę, podstawy 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawy sztu-
ki przetrwania, podstawy terenoznawstwa. Zajęcia odbywają się 
w obiektach szkoły. Organizowane są wyjścia na uroczystości pa-
triotyczne np. Narodowe Święto Niepodległości oraz do obiektów 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wyjazdy szkoleniowe na po-
ligon do Bud Głogowskich w Ośrodku Caritasu oraz do ciekawych 
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10 października delegacja Zespołu Szkół w Jasionce brała 
udział w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II na Jasną Górę. W tym roku odbyła się ona pod hasłem 
„Wstańcie, chodźmy”. O 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Świę-
ta z udziałem pocztów sztandarowych szkół odprawiona pod prze-
wodnictwem Duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ks. bi-

XiX ogólnopolska Pielgrzymka rodziny szkół im. Jana Pawła ii 
na Jasną Górę

 Podczas spotkania dyrektorów szkół im. Jana Pawła II, które miało miejsce po zakończeniu części oficjalnej, pani Dyrektor Nina 
Kitlińska miała okazję zaprosić zebranych na XXXIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który odbędzie się wiosną w naszej szkole.

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) 
to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. 

W Rzeszowie z okazji tradycyjnego Dnia Nauczyciela woje-
woda Podkarpacki Pani Ewa Leniart w obecności Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauh wręczyła odznaczenia pań-
stwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, a także nagrody Mi-
nistra Edukacji wyróżniającym się nauczycielom. Uhonorowano 
również laureatów wojewódzkiego konkursu „nauczyciel wycho-
wujący do wartości”. 

Łącznie nagrodzono 420 pedagogów, wśród nich 4 z Gminy 
Trzebownisko. Pani Renata Poźniak – dyrektor ZS w Wólce Podle-
śnej, pani Elżbieta Ząbek i pan Piotr Kozak – nauczyciele ZS w Łu-
kawcu otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pani Małgo-

medale ken 2019 rozdane

Renata Poźniak (2 od lewej strony) Piotr Kozak Elżbieta Ząbek

rzata Proskura – Buczak uhonorowana została Medalem Srebrnym 
za Długoletnią Służbę. 

Otrzymanych nagród i odznaczeń gratulowali naszym zacnym 
pedagogom włodarze Gminy Trzebownisko. W Łukawcu gościł Pan 
Wójt Lesław Kuźniar, który dziękował wszystkim nauczycielom za 
ich pracę i zwrócił uwagę na to jak ważna i odpowiedzialna jest pra-
ca na rzecz dzieci. Zaś w Wólce Podleśnej gratulacje składał Zastęp-
ca Wójta Pan Sławomir Porada. 

„Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne 
i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za pokazanie, że 
porażki mogą nas czegoś wartościowego nauczyć, że w przeżywa-
nych trudnościach możemy odkrywać swoją siłę.” 

Agnieszka Rogala
Fot. Archiwum własne osób odznaczonych

skupa Henryka Tomasika. Bezpośrednio po Mszy Świętej odczy-
tany został akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz list 
do Ojca Świętego Franciszka. Na zakończenie odśpiewany został 
hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

ZS w Jasionce
Fot. Paweł Wiktor

Małgorzata Proskura – Buczak
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Laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych

Gmina Trzebownisko stawia na rozwój, dlatego też wspiera 
merytorycznie, a także finansowo zdolną młodzieżą. W minionym 
roku szkolnym mogliśmy się cieszyć z osiągnięć uczniów naszych 
Szkół Podstawowych, którzy zdobywali tytuły Laureata i Finali-
sty Przedmiotowych Konkursów Kuratoryjnych.
• Uczeń Szkoły Podstawowej w Trzebownisku, Mikołaj Bie-

niek uzyskał tytuł laureata Konkursu Kuratoryjnego z fizyki. 
Do konkursu przygotowała go pani Beata Chlebowicz. 

• Uczeń klasy VIII a Zespołu Szkół w Jasionce - Hubert Lech - 
uzyskał tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Kuratoryj-
nego z chemii. 
Do konkursu przygotowała ucznia pani Marta Wyskiel. 

• Hubert uzyskał również tytuł finalisty Przedmiotowego Kon-
kursu Kuratoryjnego z biologii. 
Ucznia przygotowała do konkursu pani Krystyna Łania. 

Warto dodać, że Hubert jest również laureatem Konkursu Ku-
ratoryjnego z matematyki - tytuł ten uzyskał w klasie VII pod opie-
ka pani Renaty Poźniak. 
• Z Zespołu Szkół w Łukawcu uczennica kl. VIII Agata Żywiec 

została finalistką Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego 
z języka polskiego. 
Do konkursu uczennicę przygotowała pani Anna Czajka 

• Wiktoria Ryś uczennica kl. VII ZS w Łukawcu została Fina-
listką Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego „W mocy Ducha 
Świętego” 
Do konkursu uczennicę przygotowała pani Dominika Bia-

lic-Cislo.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Rogala

W maju br. w Zespole Szkół w Łukawcu odbył się Gminny Konkurs „Wiedzy o Sejmie” pod patronatem Mar-
szałka Sejmu, organizowany przez Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha oraz Biuro Komunikacji Społecz-
nej Kancelarii Sejmu. Konkurs skierowany był do uczniów klasy VIII SP i III Gimnazjum z terenu Gminy Trze-
bownisko, nagrody zaś ufundował Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch.

Gminny konkurs „wiedzy o sejmie”

Uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami 
przygotowującymi uczniów do konkursu otrzy-
mali również nagrodę niespodziankę ufundowa-
ną przez Wójta Gminy Trzebownisko pana Lesła-
wa Kuźniara i Posła na Sejm RP Kazimierza Goło-
jucha w formie wycieczki do Warszawy połączonej 
ze zwiedzaniem Sejmu. ZS w Łukawcu we współ-
pracy z Biurem Poselskim w Łańcucie reprezento-
wanym przez panią Bernadettę Woś i panią Kin-
gę Bytnar zorganizował wyjazd uczniów z tere-
nu Gminy Trzebownisko – uczestników Gminne-
go Konkursu Wiedzy o Sejmie do Warszawy. Zwie-
dzanie Sejmu, udział w obradach Sejmu przygoto-
wał pan Poseł Kazimierz Gołojuch. 

 Panu Posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi oraz 
panu Wójtowi Lesławowi Kuźniar składamy ser-
deczne podziękowania za wspaniałe chwile spę-
dzone w Warszawie.

ZS w Łukawcu

Urząd Gminy Trzebownisko był organizato-
rem międzyszkolnego konkursu poetyckiego na 
haiku „Miniatura poetycka”. Zadaniem uczestni-
ków było napisanie maksymalnie trzech minia-
tur poetyckich, spełniających określone reguły. 
Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, a lau-
reaci spotkali się 4 czerwca 2019 r. na uroczystym 
wręczeniu nagród.

I miejsce zajął uczeń Zespołu Szkół w Łukaw-
cu Marcin Kokoszka. 

Gratulujemy.
ZS w Łukawcu

międzyszkolny konkurs poetycki na haiku 
„miniatura poetycka”
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Ministerstwo Cyfryzacji, przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim 
uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, od 2016 roku re-
alizuje program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączą-
cą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści 
edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci. Rolę Operatora OSE powierzono Naukowej i Aka-
demickiej Sieci Komputerowej (NASK) – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, mające-
mu wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych dla edukacji. 

W sierpniu 2019 roku Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK Polska zorganizowało 
konkurs „#OSEwyzwanie”. Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczą-
cych do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się 
szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przy-
słać przygotowaną specjalnie na nasz konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szan-
sę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE 
Hero oraz CodeWeek. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Komi-
sja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród – w naszym województwie pra-
cownie trafią do 71 placówek. 

Miło nam poinformować, że zaczerski Zespół Szkół znalazł się w gronie laureatów kon-
kursu Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Dyrekcji oraz p. Jadwigi Faszczowy i p. Ju-
styny Kurowskiej-Widak, która odpowiadała za przygotowanie pracy plastycznej. Plakat 
dotyczyć miał edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki 
i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką.

W środę 2 października 2019 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Pani Dyrek-
tor Barbara Stępkowska z rąk dyrektora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Łukasza Karda-
sa w obecności p. Wojewody Ewy Leniart, p. Kurator Małgorzaty Rauch, i wiceprzewodni-
czącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia, odebrała oficjalne po-
twierdzenie otrzymania przez szkołę nagrody – 16-stanowiskowej mobilnej pracowni kom-
puterowej. Sprzęt ma się pojawić do końca roku 2019/2020, ale już teraz śmiało możemy 
powiedzieć: Jesteśmy SMART J

UG Trzebownisko

nasza szkoła jest smart

Uczennica z naszej Gminy na co dzień 
uczęszczająca do Szkoły Podstawowej 
w Trzebownisku Aleksandra Noworól zdo-
była I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie 
Literackim „WOLNOŚĆ JEST W NAS. KU PA-
MIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” pod pa-
tronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Do konkursu przygotowała ją p. Pauli-
na Pachorek.

Serdecznie gratulujemy!
SP w Trzebownisku

wojewódzki 
konkurs 
Literacki

wieczór Gier Planszowych
W środowe popołudnie szkoła w Łukawcu znów wypełniła 

się uczniami. Od godziny 15.00 uczestnicy warsztatów kulinar-
nych pod okiem p. Anastazji Porady i Pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Łukawca Dolnego i Górnego przygotowali poczęstunek 
dla uczestników popołudniowej imprezy. Powodem całego za-
mieszania był Wieczór Gier Planszowych zorganizowany z inicja-
tywy p. Wojciecha Hałuchy, nauczyciela informatyki i fizyki. Gry 
planszowe, wcześniej zapomniane, teraz wróciły w zupełnie no-
wej odsłonie. W naszej szkole stały się alternatywną, dla kompu-
tera, telewizji, smartfona, ciekawą formą spędzania wolnego cza-
su. Na imprezę przybyło ponad 100 uczniów, którzy przynieśli 
ze sobą ulubione gry planszowe. W atmosferze zdrowej rywali-
zacji i uśmiechu, uczniowie spędzili 3 godziny. Gry planszowe za-
pewniły naszym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom dobrą za-
bawę, umożliwiły odreagowanie szkolnych stresów, rozładowały 
w bezpieczny sposób nagromadzone napięcie emocjonalne. Pod-
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Ponad setka uczniów Zespołu Szkół w Łukawcu przez trzy godziny rywalizowała o zwycięstwo w kilkunastu planszówkach, m.in. Grzybobra-
niu i Eurobiznesie.

Projekt „Serce od serca” ma na celu zapewnienie komfortu 
pacjentom z rakiem piersi. Ten nowotwór atakuje głównie kobie-
ty, ale występuje też u mężczyzn.

Jak przy wielu takich projektach, trudno znaleźć źródło po-
chodzenia poduszki w kształcie serca, ale pomysł narodził się, gdy 
w 2001 roku u Janet Kramer-Mai, pielęgniarki zajmującej się on-
kologią w Erlanger Medical Center w Chattanooga w stanie Ten-
nessee, zdiagnozowano raka piersi. Trzy z jej ciotek zrobiły dla 
niej poduszkę w kształcie serca, do użytku po operacji. Podusz-
ka, która wygodnie mieści się pod pachą, może łagodzić ból na-
cięcia chirurgicznego, chronić przed przypadkowymi uderzenia-
mi, pomagać w łagodzeniu obrzęku i zmniejszać napięcie barku. 
Poduszki-serca są podawane pacjentom natychmiast po zabiegu, 
aby pomóc im w odzyskaniu sił.

 23 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Wólce Podleśnej od-
była się charytatywna akcja szycia poduszek w kształcie serca dla 
kobiet po mastektomii pod patronatem fundacji „Serce od serca”. 

Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym odzewem nie tylko ze 
strony uczniów, ale także społeczności lokalnej . Ponad 30 uczniów 
wraz z rodzicami i babciami przez kilka godzin intensywnie pra-
cowało nad „wyprodukowaniem” 204 pięknych kolorowych po-
duszek, które trafiły na szpitalne oddziały w Jarosławiu, Krośnie 
i Rzeszowie. Koordynatorem akcji była pani Katarzyna Pleśniak , 
która w trakcie pracy służyła wolontariuszom dobrą radą, udzie-
lała instrukcji. Ta szlachetna inicjatywa mogła zostać zrealizowana 
dzięki wsparciu finansowemu sołtysa wsi Wólka Podleśna – Pana 
Józefa Lecha, Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku oraz 
Samorządu Uczniowskiego ZS w Wólce Podleśnej. Radosna i ser-
deczna atmosfera, jaka towarzyszyła wszystkim, którzy włączy-
li się do tej akcji jest dowodem na to, że „pomagając innym sami 
stajemy się szczęśliwymi”. 

W akcji uczestniczyli uczniowie: Aleksandra Pilecka, 
Wiktoria Pilecka, Laura Bogusz, Weronika Gołojuch, Oliwia 
Obara, Mateusz Bońkowski, Milena Pietrzyk, Zuzanna Jakubowska, 

Eryk Piekło, Jagoda Mazur, Sylwia 
Małecka, Aleksandra Piekło, Anna 
Sworszt, Justyna Ruszak, Julia Miś, 
Kacper Trzyna, Jakub Piekło, Karo-
lina Ziobro, 

absolwenci: Magdalena Skóra, 
Martyna Jakubowska, 

rodzice, dziadkowie, nauc-
zyciele: Dyrektor Renata Poźniak, 
Halina Baran, Maria Wołek, Bar-
bara Piekło, Danuta Lech, Bea-
ta Bońkowska, Wiesława Kłoda, 
Danuta Drzał, Jolanta Kuźniar, Anna 
Mitał, Agnieszka Możdżeń, Justyna 
Polanowska, Sylwia Kozdroń, Iwo-
na Dziągwa, Katarzyna Pleśniak, 
Mateusz Kozdroń, Dariusz Czyjt, 
Piotr Nowicki, Lucyna Kępa, Józef 
Lech.

ZS w Wólce Podleśnej

„serce od serca” w zespole szkół w wólce Podleśnej

czas wieczoru uczestnicy posilali się przygotowanymi 
przekąskami oraz zamówioną pizzą w myśl zasady: sy-
temu myśli się lepiej. Z okazji tego wydarzenia odwie-
dziła nas Pani Redaktor Iwona Piętak z Radia Rzeszów.

Zorganizowany po raz pierwszy wieczór gier plan-
szowych spotkał się ze świetnym odbiorem wśród mło-
dych ludzi, którzy z przejęciem przesuwali pionki, rzu-
cali kostką, czy przeliczali zdobyte punkty.

Jak powiedział nam pomysłodawca wieczoru nauczyciel informaty-
ki Wojciech Hałucha, planszówki są alternatywą dla innych zajęć absorbu-
jących dzieci. „Skutecznie odciągają od komputera, telefonu i telewizora, 
a przy tym uczą sztuki wygrywania i przegrywania” - przekonywał pedagog.

Z kolei uczniowie podkreślają, że niektóre gry, oprócz rozrywki, dostar-
czają też wiedzy geograficznej, czy historycznej. Młodzież zwraca również 
uwagę na walor spotkania „oko w oko” z rówieśnikami i wspólnego przeży-
cia czegoś pasjonującego.

ZS w Łukawcu
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Szkoła w Wólce Podleśnej stawia na bezkonflikto-
we i życzliwe rozwiązywanie problemów. W listopadzie 
uczniowie świętowali Międzynarodowy Dzień Mediacji 
i Międzynarodowy Dzień Życzliwości. 

Z tej okazji wykonali gazetki ścienne, informujące 
o przebiegu mediacji, wymaganiach, które należy speł-
nić, by zostać mediatorem rówieśniczym. Przedstawili 
korzyści płynące z takiego sposobu rozwiązywania kon-
fliktów. 21 listopada szkolni mediatorzy rówieśniczy za-
planowali i przeprowadzili wiele „uśmiechniętych” akcji. 
Z korytarzy szkolnych uczynili prawdziwą „Aleję Życzli-
wości”. Na ścianach i oknach zawiesili złote myśli i sen-
tencje. Pani dyrektor i wicedyrektor, nauczyciele, ucznio-
wie i pracownicy obsługi losowali z kosza „życzliwych 
sentencji” jedną, która miała towarzyszyć im przez cały 
dzień, czyniąc go milszym.

Samorząd Uczniowski przygotował również drzewo życzliwości pod hasłem: „Za co komuś dziękuję”, gdzie chętni uczniowie i na-
uczyciele mogli zawieszać swoje podziękowania, pozdrowienia i życzenia.

ZS w Wólce Podleśnej

„skrzydlatorium 2019”
W Klubach Młodego odkrywcy młodzież i dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem 

opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa już ponad 
700 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO 
przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

We wrześniu nauczyciele wraz z uczniami reprezentującymi Kluby Młodego Odkryw-
cy działające przy Zespole Szkół w Łukawcu, uczestniczyli jako współorganizatorzy, a zara-
zem wolontariusze w Pierwszym Podkarpackim Festiwalu KMO połączonym z V Rzeszow-
skim Zlotem Owadów – „Skrzydlatorium 2019”.

Na Pikniku Naukowym, który odbył się na Bulwarach w Rzeszowie, naszą szkołę re-
prezentowały dzieci z trzech klubów KMO:
• „Neuronki” – pod opieką Pani Katarzyny Urban
• „Ciekawscy Tropiciele” – pod opieką Pani Doroty Czyrek
• „Klub Pytalskich” – pod opieką Pani Katarzyny Kamińskiej-Ka-

zak
Dzieci przebrane za owady, przygotowały swoje autorskie sto-

isko, na którym można było się dowiedzieć między innymi:
• jak zrobić: „sztuczny śnieg”, „zimną porcelanę” czy slimy;
• dlaczego pozory mylą a czarny tusz wcale nie jest czarny;
• jak w jednej bańce zrobić inne;
• jak i dlaczego można utopić Nurka Kartezjusza.

Nasi uczniowie z zaangażowaniem, przez kilka godzin dzielili się 
wiedzą z innymi uczestnikami Festiwalu, za co zostali wyróżnieni. 

Otrzymaliśmy Dyplomy oraz nagrody z rąk organizatorów:
• Prezes Stowarzyszenia „Ekoskop” – Pani Katarzyny Ruszała
• Prezesa Stowarzyszenia „Explores” – Pana Tomasza Michal-

skiego
• Pani Moniki Boreckiej – reprezentującej Centrum Nauki Ko-

pernik
Patronat nad Festiwalem objął Marszałek Województwa 

Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa a całe wyda-
rzenie promowało powstanie Podkarpackiego Centrum Nauki.

Katarzyna Urban

operacja mediacja
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R o k  2 0 1 9  w  Ł u k a w c u 
zaczął się naprawdę obiecująco. 
Działające od 67 lat Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Łukawcu Dol-
nym wpisało do swej kroniki ko-
lejną znaczącą datę. W styczniu 
2019 roku, panie z „Dołu” otrzy-
mały do dyspozycji nową siedzi-
bę KGW. Wprawdzie obiekt ten 
otrzymał rangę domu ludowego, 
trzeciego w rozległym Łukawcu, 
to właśnie panie z KGW odebrały 
od sołtysa Mariusza Więcka przy-
słowiowe klucze. Jednakże szefowa koła Anna Kuźniar, wciąż po-
wtarza: - Dom będzie służył całej społeczności, wszystkim organi-
zacjom. Już w trakcie ferii szkolnych chcemy zaprosić najmłodszych 
łukawian na kursy kulinarne. Powstały znakomite warunki dla spo-
tkań ludzi o wspólnych zainteresowaniach, przykładowo, chętnych 
do wspólnego śpiewania, czy nauki tańca… A może uda się też ze-
brać amatorów gry w szachy czy warcaby, nie mówiąc już o bry-
dżu sportowym. Wszak w latach sześćdziesiątych ub. wieku Łu-
kawiec słynął z turniejów w tych dyscyplinach; do klubokawiarni 
w Domu Ludowym na Golonkówce oraz do Klubu Młodego Rolni-
ka w starym Domu Ludowym na „Dole”, z całej okolicy ścigali pa-
sjonaci szachowo – brydżowych zmagań….

społeczność Łukawca ma nowy dom ludowy

Tradycyjnym zwyczajem przecięto wstęgę, zaś ksiądz pro-
boszcz nowy dom ludowy poświecił. Taki ceremoniał odprawio-
no również przy pamiątkowych tablicach zawieszonych tuż przy 
drzwiach wejściowych, upamiętniających jubileusze Odzyskania 
Niepodległości. Jedną, jak widać na powyższej fotografii, wmuro-
wano już w roku 1928, kilka lat po wybudowaniu obiektu. Wtedy 
to bowiem na Łukawcu Dolnym stanął murowany budynek na uży-
tek jednoklasowej szkoły im. królowej Jadwigi; podobny obiekt, 
staraniem ówczesnego wójta Łukawca Jana Kuźniara, wzniesio-
no na Golonkówce; ta placówka nosiła imię Władysława Jagiełły. 
Obydwa budynki służyły łukawskiej oświacie aż do roku 2015. 
W latach 1925-1977 prowadzono tu zajęcia szkolne, przy czym 
po II wojnie, gdy w pełni uruchomiono nową szkołę na tzw. Gro-
madzówce, w szkołach staruszkach spotykali się jedynie ucznio-
wie klas pierwszych. W następnych dziesięcioleciach (1978-2015) 

korzystały z nich przedszkolaki, aż do chwili, gdy Łukawiec otrzy-
mał nowe supernowoczesne przedszkole wzniesione obok Zespo-
łu Szkół. Dawną szkółkę na Golonkówce dosięgły w ubr. spycha-
cze przygotowujące teren pod rondo komunikacyjne, zaś dawna 
szkoła – przedszkole na „Dole”, po gruntownej modernizacji, od 
stycznia 2019 roku pełni rolę domu ludowego. Remont, umożli-
wiający wyposażenie niemal stuletniego budynku w urządzenia 
eksploatacyjne godne XXI wieku, stał się możliwy dzięki środkom 
uzyskanym ze sprzedaży starego domu ludowego, Uroczystość od-
dania do użytku nowej placówki zgromadziła cały wiejski aktyw 
z sołtysem Mariuszem Więckiem oraz proboszczami na czele; na 
zdjęciu poniżej m.in. ks. Jerzy Kowal i ks. Marek Chorzępa. Zapro-
szenie na spotkanie przyjęli wójtowie Lesław Kuźniar i Sławomir 
Porada, a także przewodnicząca Rady Gminy Bernadetta Świątek.

Domy Ludowe, obecne w krajobrazie niemal wszystkich 
sołectw gminy Trzebownisko, są niekwestionowaną wizytówką 
naszej lokalnej społeczności. Dzięki systematycznym pracom re-
montowo-adaptacyjnym, w pełni spełniają warunki nowoczesnych 
obiektów użyteczności publicznej. Przykładem takich przedsię-
wzięć jest choćby obecny stan Domu Kultury w Zaczerniu, które-
go metryka sięga roku 1933. Po gruntownej modernizacji w la-
tach 2013-2015 zaczerski Dom jest m.in. siedzibą Muzeum Re-
gionalnego i fili Biblioteki Gminnej. Duża sala na piętrze, niegdyś 
goszcząca pierwsze w powiecie kino panoramiczne, po przebu-
dowie gromadzi zaczernian na wiejskich zebraniach oraz środo-
wiskowych imprezach kulturalnych. Obok ćwiczy orkiestra, spo-
tykają się uczestnicy kursu tańca, miłośnicy zumby czy seniorzy 
na zajęciach z aerobiku. Jeden z najokazalszych domów ludowych 
w okolicy stanął w 2011 roku w najmniejszej miejscowości gmi-
ny – w Tajęcinie. Wykorzystano środki ze sprzedaży mienia wiej-
skiego pod działki budowlane. Również w Tajęcinie organizowa-
ne są masowe imprezy kulturalne o zasięgu gminnym, w tym fe-
stiwal ciasta świątecznego. 

Ryszard Bereś
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Od pierwszego września 2019 r. można korzystać z nowego parkin-
gu, który powstał przy drodze dojazdowej do szkoły od wschodniej stro-
ny budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi. Kilkanaście miejsc postojowych 
w pełni rozwiązało problem, z jakim borykali się kierowcy w ubiegłym 
roku szkolnym (szczególnie przed godziną ósmą). Teraz rodzice uczniów 
szkoły podstawowej i rodzice wychowanków przedszkola bez zbędne-
go zdenerwowania mogą postawić swój samochód na starym parkingu 
i odprowadzić dziecko do przedszkola czy szkoły. Wszyscy są zadowole-
ni z takiego rozwiązania. 

Wykonawca dołożył wszelkich starań, bo oprócz dwukolorowego par-
kingu z kostki powstało nowe ogrodzenie z bramami wjazdowymi i furt-
kami. Po zaparkowaniu samochodu wybrukowanym chodnikiem można 
dotrzeć do budynku szkoły.

Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę i można ją zaliczyć do tych udanych realizacji, które zaspokajają potrzeby miesz-
kańców Nowej Wsi.

Grzegorz Szczepan

Pani Sołtys Maria Rzucidło wraz z Radą Sołecką uradzili, że 
na byłym pastwisku zdewastowanym po budowie autostrady A-4 
urządzi się wiejski park i nazwie go „Parkiem 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości” Zebranie wiejskie w tym względzie było jed-
nomyślne.

Miejscowi społecznicy i młodzież szkolna czynem społecznym 
uprzątnęli teren z zakrzaczeń i kamieni. Ze środków funduszu so-
łeckiego ogrodzono działkę i zasiano trawę. Następnie zasadzono 
100 szt. drzew miododajnych które zakupił Urząd Marszałkow-
ski w ramach projektu „100 drzew na 100-lecie dla Niepodległej”

Założono, że park będzie miejscem wypoczynku i rekreacji 
miejscowej społeczności.

Obszar o pow. 1,45 ha został podzielony na część parkową 
i sportowo –rekreacyjną . I tak jesienią 2018roku w części rekre-
acyjnej urządzono plac zabaw dla dzieci i napowietrzną siłownię. 
Plac zabaw w 2019 roku został doposażony o zjazd linowy, a dla 
starszych urządzono boisko do piłki plażowej i altankę z grillem. 
Zainteresowanie parkiem jest duże, mieszkańcy widząc jak z mie-
siąca na miesiąc park pięknieje, chcą mieć swój udział w jego urzą-
dzaniu. Zakupują i sadzą w nim swoje drzewa i krzewy. Z pomo-
cą finansową Urzędu Gminy w maju 2019 roku powstał skwerek 
obsadzony trawami ozdobnymi i krzewami.

Prace na obiekcie nadzoruje i wykonuje społecznie „Zespół 
ds. zagospodarowania parku” przy pomocy KGW, OSP oraz miesz-
kańców sołectwa. Prowadzona jest kronika w której zapisuje się 
z imienia i nazwiska ofiarodawców, którzy w formie finansowej 

Park na wsi ? a czemu nie!!!

jak i rzeczowej przyczynili się do powstania tak potrzebnego miej-
sca w naszej miejscowości. 

W pierwszą niedzielę lipca odbył się piknik dla mieszkańców. 
Były kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem , ciasto, żurek, wata cu-
krowa, oraz gry i zabawy dla dzieci. Pomimo niesprzyjającej po-
gody mieszkańcy chętnie przeszli na piknik i z dużym zaintereso-
waniem pytali o dalsze plany zagospodarowania parku.

A plany mamy ambitne. Pragniemy bardzo aby w roku 2020 
park posiadał już alejki, ławeczki i oświetlenie. Mamy nadzieję, że 
osiągniemy zamierzony cel.

Irena Pudło

nowy parking przy zespole szkół w nowej wsi
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 W sobotę 27 lipca br. Wójt Gminy Trzebownisko, pan Lesław Kuź-
niar oficjalnie otworzył nowy plac zabaw „Lesio” w Trzebownisku. 
Wstęgę przecięli także pan Janusz Koń – Przewodniczący Komisji Go-
spodarczej Rady Gminy Trzebownisko oraz ks. Michał Czeluśniak – pro-
boszcz parafii pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trze-
bownisku. Po część oficjalnej, przemówieniach i poświeceniu placu, 
kraina przygód LESIO została przekazana dzieciom.

Plac zabaw w trzebownisku już otwarty!

W uroczystym otwarciu placu zabaw licznie uczestniczyli naj-
młodsi mieszkańcy gminy Trzebownisko wraz z rodzicami, za-
planowano bowiem szereg atrakcji. Dzieci nie tylko mogły sko-
rzystać z nowoczesnego i kolorowego placu zabaw oraz siłow-
ni zewnętrznej, ale również z prowadzonych przez cały czas ani-
macji, gier i zabaw oraz malowania twarzy. Każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Aby nie zabrakło energii, na uczestników czekała 
wata cukrowa, popcorn i napoje. Przy dźwiękach muzyki zaba-
wom nie było końca. Dzieci aktywnie i z wielką radością korzy-
stały z zaplanowanych atrakcji, a dzięki zastosowaniu elastycz-
nej bezpiecznej powierzchni korzystanie z zamontowanych urzą-
dzeń jest komfortowe.

 Kompleksowa budowa placu zabaw w Trzebownisku nie by-
łaby możliwa bez wsparcia ze środków zewnętrznych uzyskanych 
w ramach realizacji dwóch projektów:
• „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie 

Gminy Trzebownisko”. Projekt zrealizowany w ramach pod-
działania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ 
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakre-
sie podejmowania działalności gospodarczej objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

• „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebownisko”. Pro-
jekt zrealizowany w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ opera-
cji: „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.
Plac zabaw został wyposażony w duży zestaw sprawnościowy 

ze zjeżdżalniami, różnego typu huśtawki, bujaki, karuzelę dosto-
sowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, stół do te-
nisa, stół do chińczyka, elementy siłowni zewnętrznej, ławki i ko-
sze na śmieci. Nasadzono zieleń, zamontowano oświetlenie i mo-
nitoring. Teren placu zabaw został ogrodzony.

 Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom łatwy dostęp 
do obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej przyczyniając 
się do poprawy komfortu życia mieszkańców Gminy. Obiekt jest 
ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 Z placu można korzystać codziennie w godzinach od 9.00 
do 21.00.

UG Trzebownisko
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Tak to często bywa, iż po przecięciu wstęgi przez stołecznych polityków oraz telewi-
zyjnej relacji w TVP, most czy drogę trzeba zamknąć, by usunąć niedoróbki. Samorządowcy 
gminy Trzebownisko starają się postępować racjonalnie i gospodarnie; gdy tylko, tak długo 
oczekiwana inwestycja na Wisłoku, łącząca brzegi Łukawca oraz Wólki Podleśnej, została 
odebrana od wykonawcy – fachowców z firmy Skanska, wójt gminy natychmiast udostępnił 
ją kierowcom i pieszym. Już 10 kwietnia 2019 r. przejechali (przeszli) po nim pierwsi użyt-
kownicy. Huczna impreza związana z uroczystym poświeceniem przeprawy oraz radosną 
zabawą mieszkańców, miała miejsce 3 tygodnie później, w ub. sobotę i niedzielę, 1 i 2 czerw-
ca. Szczególne atrakcje czekały zwłaszcza na najmłodszych obywateli gminy. Wszak „zaślu-
biny z mostem” połączono z obchodami Dnia Dziecka. Nic więc dziwnego, iż wśród uczest-
ników zorganizowanych z tych okazji festynów: w sobotę na stadionie LKS w Wólce Podle-
śnej, zaś następnego dnia na placu przed łukawiecką remizą, dominowała właśnie dziecięca 
i młodzieżowa publika. Impreza w Łukawcu przebiegała pod hasłem „mostowe poprawiny”.

Od wieków funkcjonuje przeprawa mostowa w Trzebownisku. O drugi w okolicy most 
na rzece Wisłok zabiegano od dziesięcioleci. Pierwsze plany kreślono już w chwili utworze-
nia w 1934 roku dużej gminy zbiorowej. Jednakże marzenia te stały się realne dopiero w XXI 
wieku, wówczas gdy tak liczne inwestycje infrastrukturalne w gminie zaczęła współfinan-
sować Unia Europejska. Także z tego źródła udało się pozyskać część środków na realiza-
cję arterii Łukawiec-Wólka; projekt zakładał budowę mostu o długości 166 m, oraz obiek-
tów towarzyszących, m.in. drogi gminnej o długości 1,2 km ze ścieżką rowerową i chodni-
kiem a także dwu rond na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi w obydwu miejscowo-
ściach. W sumie, inwestycja ta kosztowała 26 mln zł, w tym 9 mln to właśnie dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, zaś 17 mln wy-

zaślubiny z mostem Łukawiec-wólka Podleśna
asygnowano z budżetu gminy. Publiko-
wane wyżej zdjęcia prezentują pokrót-
ce sprawny przebieg robót; od podję-
cia prac w grudniu 2017 r., po prace fi-
nalne w br.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali wójt gminy – Lesław Kuź-
niar i jego zastępca Sławomir Pora-
da, a także poseł RP Kazimierz Go-
łojuch, starosta rzeszowski Józef Jo-
dłowski, dyr. Wydziału Infrastruktu-
ry PUW Krzysztof Sopel, dyr. Oddzia-
łu Skanska S.A. Mirosław Gucwa, pro-
jektant mostu inż. Piotr Kopczyk oraz 
gospodarze Wólki i Łukawca. Następ-
nie proboszczowie odprawili cele-
brę poświecenia mostu. Zaraz potem 
w górę poszybowały kolorowe balony, 
zaś w stronę stadionu w Wólce ruszy-
ła spora kolumna pojazdów oraz pie-
szych. Otwierała ją głośna ekipa mo-
tocyklowa. Za rumakami harleyow-
ców podążali rowerzyści finalizujący 
właśnie 60-km trasę w ramach V raj-
du „Wskocz na rower”. Zaraz za nimi 
przedefilowały wozy strażackie po-
szczególnych jednostek OSP z terenu 
gminy. Za pojazdami, w rytm marszów 
orkiestry dętej z Zaczernia, kroczyli go-
ście i mieszkańcy. 

Radosny czerwcowy festyn w Wól-
ce Podleśnej otworzyła cześć oficjalna. 
W wystąpieniach wójta i zaproszonych 
gości przypomniano historię i oko-
liczności budowy mostu oraz znacze-
nia tego przedsięwzięcia dla integra-
cji społeczności gminy, a także dalsze-
go korzystnego rozwoju naszej małej 
Ojczyzny. Inwestycja zrealizowana zo-

stała w ramach partnerskiego projektu wraz ze Związkiem 
Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. Praktycz-
nie ma służyć usprawnieniu gminnego transportu publicz-
nego, w tym dojazdu do pracy w specjalnej strefie ekono-
micznej, oraz uruchomieniu nowych połączeń autobuso-
wych PKS, w tym linii tzw. gminnego koła. Niebagatelna 
jest też kwestia ochrony środowiska, w tym czystości po-
wietrza, dzięki realizacji w ramach projektu tzw. gospo-
darki niskoemisyjnej.
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W dniu 28 maja Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar pod-
pisał umowę, która gwarantuje dofinansowanie dla remontu dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych w miejscowości Sobierna. Planowane mo-
dernizacje są kontynuacją inwestycji z roku 2018. Wartość inwestycji dla 
dwóch dróg dojazdowych to koszt ok. 400 000,00 zł, w tym 150 000,00 
zł dofinansowania.

W podpisaniu dokumentów z gospodarzami lokalnych wspólnot 
uczestniczyli wicemarszałkowie województwa: Piotr Pilch i Ewa Draus 
oraz członkowie zarządu województwa: Maria Kurowska i Stanisław 
Kruczek. 

Zarząd województwa podkarpackiego rozdzielił ponad 13 mln zło-
tych na budowę i modernizację dróg dojazdowych na terenach rolniczych, 
zakup sprzętu do pomiaru gruntów oraz odkrzaczanie gruntów rolnych. 

Każdy z członków zarządu województwa podkreślał podczas uro-
czystego podpisania znaczenie wsparcia dla lokalnych wspólnot oraz 
rozwoju rolnictwa na Podkarpaciu. Marszałkowie gratulowali wójtom 
i burmistrzom gmin, które uzyskały dofinansowanie.

Środki przekazane właśnie gminom przez zarząd woje-
wództwa pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019.

Źródło: Biuro prasowe UMWP
Fot. Sebastian Kieszkowski 

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości stobierna

Oprócz bogatego bloku atrakcji dla dzieci i młodzieży, przy-
gotowanego przez organizatorów obydwu festynów, zebrani mie-
li okazję oklaskiwać występy znanych grup muzycznych i dysko-
tekowych. Ciepło przyjęto również popisy grup tanecznych GOK 
- „Largo” i „Promyki”. Gwiazdą wieczoru w Wólce była niewątpli-
wie grupa „Brathanki”; po półtoragodzinnym koncercie, jakby na 
deser, widzowie otrzymali fantastyczny pokaz ogni sztucznych. 
W Łukawcu natomiast na scenie dominował folklor; tańce ludowe 
zaprezentowała grupa „Mały Łukawiec”, wystąpiła kapela z grupą 
śpiewaczą z Lubeni, a następnie zespół „Łukawianie”. Wieczorem 
zaś rozbrzmiewała muzyka disco. Warto podkreślić, iż powodze-
nie obydwu imprez, czego potwierdzeniem - udział w nich tysięcy 

mieszkańców gminy i okolic, to efekt atrakcyjności i różnorodno-
ści programu oraz jego sprawnej koordynacji przez specjalistów 
z Gminnego Ośrodka Kultury. Nade wszystko, to rezultat ofiar-
ności i wysiłku aktywu społecznego Wólki i Łukawca: sołtysów 
i członków rad sołeckich, druhów z OSP, gospodyń z KGW, działa-
czy klubów sportowych. Za ten trud, wszystkim, serdeczne dzię-
ki. Za kilka dni na Facebooku na społecznościowej stronie „Gmi-
na Trzebownisko” opublikujemy obszerny fotoreportaż z impre-
zy „Zaślubiny z mostem”.

Ryszard Bereś, Joanna Błażej i Wojciech Błażej. 
Fot. Michał Krudysz, arch. własne UG
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W roku szkolnym 2019/2020 oddano do użytku pierwszy 
Gminny Żłobek „Wesołe Krasnoludki” oraz nowe przedszkole 
w Zespole Szkół w Jasionce. Nowoczesny parterowy budynek ma 
powierzchnię ponad 1700 m2. Mieszczą się w nim czterooddzia-
łowe przedszkole i dwuoddziałowy żłobek, jadalnia, zaplecze ku-
chenne, gabinet dyrektora, sekretariat i pokój nauczycielski, gabi-
net intendentki, a także toalety i szatnie dla dzieci oraz pomiesz-
czenia techniczne. Sale i korytarze są jasne, przestronne i ko-
lorowe, wyposażone na miarę XXI wieku. A co najważniej-
sze – bezpieczne. Przy nowo otwartym kompleksie po-
wstał też plac zabaw i parking. Wszystkie sale wy-
posażone są w sprzęty najwyższej jakości, ate-
stowane i przystosowane do użytkowania 
przez dzieci. Wartość inwestycji to pra-
wie 8 milionów 400 tysięcy złotych.

Gminny Żłobek „Wesołe Kra-
snoludki” w Jasionce to pla-
cówka opiekuńczo-wy-
chowawcza oraz edu-
kacyjna dla dzie-
ci od 6 miesięcy do 
3 lat. Kadra żłobka to 
wykwalifikowany per-
sonel z wykształceniem 
pedagogicznym i medycz-
nym. Oprócz pań opiekunek 
nad dziećmi czuwają dwie panie 
położne. W nowym budynku zna-

Gminny Żłobek „wesołe krasnoludki”

lazło miejsce 150 dzieci – 100 w przedszko-
lu i 50 w żłobku.

Wszystkie grupy przedszkolne reali-
zują aktualną Podstawę Programową 
Wychowania Przedszkolnego, a treści 

nauczania oparte są na programie „ Wo-
kół przedszkola” autorstwa M. Kwaśniew-

skiej, J. Lendzion i W. Żaby – Żabińskiej. Od po-
czątku września przedszkolaki brały już udział 

w kilku wydarzeniach. Były to: Międzynarodowy Dzień 
Kropki, dzień Chłopaka. Dzieci uczestniczyły też w spotka-

niu z przedstawicielami Straży Gminnej z Trzebowniska oraz 
w warsztatach patriotycznych „Polska – moja ojczyzna”. Korzysta-

jąc z ładnej pogody przedszkolaki dużo spacerują poznając okolicę 
i utrwalając zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Joanna Porada

W dniu 31 lipca br. Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę 
z Firmą Budowlano- Usługowo-Handlową „WAL MAR” Krzysztof Marecki ,na reali-
zację zadania pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń parteru w budynku Szko-
ły Podstawowej w Trzebownisku, związana z przeniesieniem istniejącej kuchni”.

Przebudowa związana jest z przeniesieniem kuchni na parter najstarszego 
skrzydła budynku, częściowo podpiwniczonego, o dwóch kondygnacjach nadziem-
nych. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń kuchni i zaplecza, jadalni wraz koryta-
rzem i klatką schodową wynosi 414,82 m2. Zakres przedmiotu zamówienia obej-
muje także dostawę urządzeń i wyposażenia technologicznego kuchni oraz zago-
spodarowanie terenu: budowa chodników i dojazdów do wejścia do kuchni i do 
wejścia ewakuacyjnego.

W trakcie realizacji robót dojazd do placu budowy odbywał się będzie od strony wejścia głównego do szkoły w Trzebownisku.
Koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 964 265,61 zł brutto. Całość inwestycji realizowana jest ze środków własnych. Plano-

wany termin zakończenia realizacji przebudowy to 30.09.2019 roku.
UG Trzebownisko

Przebudowa budynku szkoły Podstawowej w trzebownisku
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informujemy, że w 2019 roku, podobnie jak w roku ubie-
głym na mocy rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. będzie realizowany rządowy program „dobry start”.

W ramach programu świadczenia w wysokości 300 zł będą 
mogli otrzymać rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do 
szkoły (począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej) do 
ukończenia 20 roku życia (jeżeli kontynuują naukę w szkole), a tak-
że rodzice uczniów do 24 roku życia, jeżeli posiadają oni orzecze-
nie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 roku drogą 
elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz ban-

świadczenia Dobry start 300+

Celem wsparcia rodzin wychowujących dzieci w wieku szkol-
nym w 2018 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 
maja 2018 r. został wprowadzony program „dobry start”. Świad-
czenie w wysokości 300 złotych mogą otrzymać 1 raz w roku ro-
dzice dzieci uczęszczających do szkoły do ukończenia 20 roku 
życia, a także rodzice uczniów do 24 roku życia, jeżeli posiada-
ją oni orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu nie-
pełnosprawności.

W 2018 r. w Gminie Trzebownisko ze świadczenia „dobry 
start” skorzystało 2040 rodzin dla 3033 uczniów.

W roku 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
rozszerzyło krąg osób uprawnionych do świadczenia „dobry start”. 
Od sierpnia 2019 r. mogą składać wnioski również rodzice dzie-
ci rozpoczynających rok szkolny w szkołach policealnych i szko-

łach dla dorosłych. Świadczenie w dalszym ciągu jest wypłacane 
bez względu na dochód. 

Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną 
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elek-
tronicznej, natomiast w formie tradycyjnej w budynku Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku na I piętrze do koń-
ca listopada 2019 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2019 r. będą 
pozostawiane bez rozpatrzenia.

Dotychczas w naszej gminie zostało złożonych ponad 2050 
wniosków o wypłatę świadczenia „dobry start” dla 3000 dzieci. 
Świadczenia przekazywane są na konta bankowe rodziców już 
od połowy lipca br. 

Maria Fluda
Kierownik GOPS w Trzebownisku

kowości elektronicznej. 
Wnioski w formie trady-
cyjnej (papierowej) moż-
na składać od 1 sierpnia 
2019 roku do 30 listopa-
da 2019 roku.

Podobnie jak w roku 
ubiegłym obsługę świadczeń z programu „Dobry start” dla miesz-
kańców Gminy Trzebownisko będzie prowadził Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Trzebownisku. Tel. kont. 17 771 37 82

 Lesław Kuźniar
 Wójt Gminy Trzebownisko

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, na okres za-
siłkowy od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. będzie można skła-
dać w dwóch formach:

Świadczenia wychowawcze 500+
Od 1 lipca 2019 r., po znowelizowaniu ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pro-
gram 500+ będzie przysłu-
giwał na wszystkie dzieci 
do 18 roku życia, bez wzglę-
du na dochód rodziny. Pra-
wo do świadczenia zyskają 
również dzieci umieszczo-
ne w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych (do 18 
roku życia).

Wnioski o przyznanie 
świadczenia na nowych zasa-
dach, czyli bez kryterium do-
chodowego, na okres świad-
czeniowy od 01.10.2019 r. do 
31.05.2021 r. będzie można 
składać w dwóch formach:
• w wersji elektronicznej 

- od 1 lipca 2019 roku,
• w wersji papierowej - od 

1 sierpnia 2019 roku. 

świadczenia rodzinne
W przypadku złożenia 

wniosku do 30 września 
2019 roku świadczenie 
zostanie przyznane z wy-
równaniem od 1 lipca 2019 
roku (dot. dzieci, na które 
do tej pory nie było pobie-
rane świadczenie). Złożenie wniosku po 30 września 2019 roku 
oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia 
wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, 
sierpień i wrzesień.

Rodzice nowonarodzonych dzieci (zgodnie z art. 18 ust. 2a) 
składając wniosek w okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziec-
ka, zachowują prawo do przyznania im świadczenia wychowaw-
czego od dnia urodzenia dziecka. 

W przypadku wyjazdu członka rodziny poza granice państwa 
(UE, Szwajcaria, EOG) w celu zarobkowym, świadczenia wycho-
wawcze podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego. Złożone w tut. Ośrodku wnioski są przekazywane do Woje-
wody Podkarpackiego, w celu ustalenia państwa właściwego do 
wypłaty świadczenia.

 
W Gminie Trzebownisko realizacją świadczeń wychowaw-

czych 500+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kontakt telefoniczny – 17 77 13 781.

 Lesław Kuźniar
 Wójt Gminy Trzebownisko
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Informuję, że od 1 stycznia 2019 r. zgod-
nie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny, o przy-
znanie KDR mogą ubiegać się rodzice, którzy 
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, 
bez względu na wiek tych dzieci w chwili skła-
dania wniosku.

Wnioski można składać w GOPS w Trze-
bownisku.

Potrzebne informacje i wnioski do pobra-
nia znajdują się pod linkiem:

https://www.mrpips.gov.pl/bip/oglosze-
nia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-
lub-wydanie-duplikatu/

karta 
Dużej rodziny

 Program „Rodzina 500+” wkroczył w kolejny rok działania. Wzorem lat 
ubiegłych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku z dniem 01 
lipca 2019 roku rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowaw-
cze 500+ od mieszkańców naszej Gminy. Zgodnie ze zmianami wprowadzony-
mi w Programie od 01 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługu-
je na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osią-
gnięty przez rodzinę. Wnioski o świadczenie 500+ można składać w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem portali: Emp@tia, PUE ZUS; poprzez bankowość 
elektroniczną lub w formie papierowej w GOPS Trzebownisko (I piętro). Kom-
pletne wnioski złożone do 30 września 2019 roku zostaną rozpatrzone i środ-
ki wypłacone najpóźniej do końca października br., natomiast wnioski złożone 
w październiku 2019 roku będą zrealizowane do końca listopada br. z wyrów-
naniem za październik. 

W przypadku nowo narodzonego dziecka, rodzice mają 3 miesiące (od dnia 
jego urodzenia) na złożenie wniosku i jeśli zrobią to w terminie, otrzymają wy-
równanie za miesiąc od narodzin dziecka. Na podstawie wniosków składanych 
od 01 lipca 2019 r. świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Kolejny 
wniosek trzeba będzie złożyć od 01.02.2021 r. do 31 maja 2021 r., w celu uzy-
skania świadczenia od 01 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r. 

Od lipca 2019 roku nie wydaje się decyzji o przyznaniu świadczenia wy-
chowawczego 500+, a jedynie na wskazany na wniosku adres e mail wysyłana 
jest informacja. W przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę, w celach za-
robkowych, świadczenie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego i w tym przypadku Wojewoda Podkarpacki ustala państwo właściwe 
do wypłaty świadczenia. W 2018 roku wypłacono świadczenia wychowawcze 
na kwotę 15.955.182,53 zł dla 2028 rodzin wychowujących 2630 dzieci. Od po-
czątku lipca 2019 roku w naszej gminie zostało złożonych ponad 2800 wnio-
sków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+, a ze świadczeń korzy-
sta już ponad 2700 rodzin. 

Maria Fluda
Kierownik GOPS w Trzebownisku

16 czerwca przy pięknej, słonecznej pogodzie odbył się Pik-
nik Rodzinny w naszej szkole. Rada Rodziców wspólnie z dyrekcją 
i nauczycielami przygotowała sporo atrakcji. Do dyspozycji było 
wiele atrakcji tj. dmuchana zjeżdżalnia, gigantyczne piłkarzyki, 
zabawa ze szkołą muzyczną Yamaha, zabawa z klockami LEGO 

Piknik rodzinny w zs nr 1 w stobiernej
oraz malowanie twarzy. Do atrakcji możemy dodać jeszcze pokaz 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kilka samochodów zabytkowych. 

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, oraz rodzi-
com którzy włączyli się w przygotowanie Pikniku Rodzinnego.

Katarzyna Ożóg

stowarzYszenia
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Stowarzyszenie Stobierna „Wieś Aktywna” z pomocą Zespołu Szkół Nr1 
i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej w dniach 24.06- 
28.06.2019 roku zorganizowały półkolonie pod hasłem „Bądź – kreatywny!” dla 
dzieci ze szkół w Stobiernej. Półkolonie w Stobiernej i Łukawcu finansowane były 
ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy-
jetego na rok 2019. W trakcie zajęć kolonijnych w przystępnej dla dzieci formie 
poruszano niektóre aspekty profilaktyki uzależnień. W półkolonii uczestniczy-
ło 91 dzieci, które podzielone zostały na sześć grup. Większość z nich pochodzi-
ła z rodzin wielodzietnych i mało zamożnych. Półkolonia rozpoczęła się ogólnym 
spotkaniem, przedstawieniem wychowawców. Grupy wykonały plakaty, wymyśli-
ły nazwę i hasło dla swojej grupy. Uczniowie brali udział w warsztatach: z udzie-
lania pierwszej pomocy – Klinika Doktora Misia, rozwijającej logiczne myślenie 
i kreatywność – Robotyce, a także doświadczalnych z chemii. Podczas półkolonii 
zachęcaliśmy uczestników do aktywnego spędzania wolnych dni, poprzez upra-
wianie sportu, dlatego też mnóstwo czasu dzieci spędziły na zabawach na świe-
żym powietrzu Uważamy, że już od najmłodszych lat należy kształtować i propa-
gować prozdrowotne nawyki, niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci. Koloni-
ści byli również na basenie w Nowej Wsi – i ten wakacyjny czas spędzili na rewe-
lacyjnej zabawie: pływali, zjeżdżali rurami wodnymi, bawili się na wodnym placu 
zabaw. Rzeczą oczywistą jest, iż nie obyło się bez gry w piłkę nożną na Orliku. Wy-
chowankowie odwiedzili Stobierną, koło Dębicy, zwiedzili Osadę Słowiańską, po-
znali historię Doliny Wisłoki oraz brali udział w warsztatach: z garncarstwa, łucz-
nictwa i kuchni słowiańskiej (wykonali samodzielnie i piekli podpłomyki). Odby-
ła się także wyprawa do kina Helios na film pt. „Aladyn” . Dzieci wspaniale bawiły 
się i brały aktywny udział w zabawach przygotowanych przez animatorów z firmy 
Passio: malowały twarze, szczudlarz prezentował jak wyczarować zabawki z balo-
nów. Nauczycielka historii Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej przedstawiła uczniom 
żywą lekcję historii, którą był rys historyczny z Kroniki wydarzeń pacyfikacji wsi 
Stobierna (lipiec 1943). Zaproszeni „włodarze” Gminy Trzebownisko wzięli udział 
we wspólnych zabawach integracyjnych, konkursach z dziećmi, m.in. odbyło się 
wspólne i uroczyste wykonanie tradycyjnego tańca polskiego- poloneza. Delega-

Półkolonia 2019

cja uczniów złożyła wiązankę kwiatów oraz zapa-
liła znicze pod pomnikiem upamiętniającym mord 
na mieszkańcach Stobiernej podczas pacyfikacji 
w czasie II wojny światowej. 

Uroczyste zakończenie półkolonii odbyło się 
na Orliku Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej. Dzie-
ciom zostały wręczone dyplomy uczestnictwa oraz 
rozdane słodkie nagrody za udział we wszystkich 
w konkursach. 
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Wakacje to czas zasłużonego odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. 
W tym roku po raz pierwszy z inicjatywy Pani Dyrektor we współpracy 

z Parafialnym Zespołem Caritas p/w Miłosierdzia Bożego w Zespole Szkół 
w Łukawcu zaraz po zakończeniu roku szkolnego została zorganizowana 
półkolonia pod hasłem „Aktywne wakacje”. 

 Półkolonia była trafnym pomysłem na spędzanie wolnego tygodnia 
wśród rówieśników pod okiem profesjonalnej i doświadczonej kadry: 
• kierownik - pani mgr Małgorzata Kowal – dyrektor ZS w Łukawcu 
• z-ca kierownika – pani mgr Katarzyna Słuja – wicedyrektor ZS w Łu-

kawcu 
WYCHOWAWCY – nauczyciele w Zespole Szkół w Łukawcu 

• pani mgr Lidia Ludorowska 
• pani mgr Katarzyna Kamińska – Kazak 
• pani mgr Katarzyna Urban 

oraz nauczyciele doraźnie wspomagający pracę wychowawców 
na półkolonii: mgr Ewa Magnowska, mgr Magdalena Grygiel, mgr 
Ewa Maślanka, mgr Krystyna Wójcik, mgr Agata Plizga, mgr Teresa 
Wnęk, mgr Dorota Czyrek, mgr Jolanta Cupryś, mgr Dorota Pudło, 
mgr Katarzyna Hałys. 

Zajęcia profilaktyczne prowadziła pani mgr Katarzyna Gintner. 
Zajęcia półkolonijne skierowane były do uczniów z klas III, IV, V 

i VI ZS w Łukawcu, którzy zostali podzieleni na 3 grupy 15-osobowe. 
Od strony kulinarnej zadbały o uczestników półkolonii nasze 

panie pracujące w kuchni szkolnej. 
Przygotowanie półkolonii i opieka nad uczestnikami została 

zorganizowana w ramach wolontariatu. 
Środki finansowe na organizację półkolonii zostały pozyskane 

w ramach konkursu ofert na organizację tego typu zajęć ogłoszone-
go przez Gminę Trzebownisko. 

Uczestnicy półkolonii: 
• nawiązali poprawne kontakty społeczne, nabyli pozytywnych 

zachowań i nawyków związanych z życiem w grupie społecznej 
• poznali walory czynnego wypoczynku poprzez uczestnictwo 

w zajęciach sportowych i integracyjnych 
• podnieśli sprawność fizyczną 
• uświadomili sobie wartości zdrowego stylu życia 
• rozwinęli zainteresowania turystyczne i krajoznawcze biorąc 

udział w wycieczkach pieszych i autokarowych. 
Mamy nadzieję, że pomimo tego, że półkolonia była zorganizo-

wana po raz pierwszy w Zespole Szkół w Łukawcu to na stałe zapi-
sze się to już w kalendarzu naszej szkoły…. 

Do zobaczenia na półkolonii za rok…….
ZS w Łukawcu

aktywne wakacje

Każdego dnia gwarantowaliśmy dzieciom II śniadanie, wodę oraz 
obiad na miejscu czy też na wyjeździe. Wszystkim uczniom zapewnia-
liśmy nieodpłatnie transport oraz opiekę medyczną. Zajęcia i opie-
kę sprawowali w ramach wolontariatu nauczyciele ZS Nr 1 i SP Nr 2 
w Stobiernej.

Niezależnie od tematu wybranej półkolonii, dzieci poznają nowych 
kolegów i uczą się odnajdywać w nowej grupie. Rozwijają się socjalnie 
poprzez budowanie relacji z rówieśnikami. Wychowankowie uczą się 
współpracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji i szacunku wobec 
innych osób. Półkolonie mogą być zatem świetnym miejscem do na-
uki samodzielności, która jest bezpiecznie dawkowana, ponieważ nie 
jest to jeszcze samodzielny wyjazd na obóz, ale już jego przedsmak.

 Stowarzyszenie Stobierna „Wieś-Aktywna” wraz z Dyrekcją ZS 
Nr 1 i SP Nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej serdecznie dzięku-
ją wszystkim uczestnikom i wychowawcom za wzięcie udziału w Pół-
koloniach.

Karolina Pieniążek
 Fot. Jacek Kucaba
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ośrodek sportu i rekreacji w trzebownisku
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z bogata ofertą OSiR 

w Trzebownisku poprzez odwiedzanie na bieżąco strony interne-
towej www.basen.trzebownisko.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w No-
wej Wsi funkcjonuje ponad 17 lat. Kryta Pływalnia była pierwszym 
obiektem w okolicy posiadającym nieckę sportową, nieckę rekre-
acyjną oraz nieckę zjeżdżalni.

Basen sportowy posiada sześć pasów do pływania, zaś basen 
rekreacyjny wyposażony jest atrakcje wodne typu gejzer powietrz-
ny, masaż karku, hydromasaże i sztuczny nurt. Dodatkową atrakcję 
stanowi zjeżdżalnia zewnętrzna o długości 61,5 mb.

Od początku funkcjonowania Ośrodek rozszerzał swoją dzia-
łalność. 

W 2010 roku oddano do użytku dwa kryte korty tenisowe 
wraz z zapleczem szatniowym. Korty tenisowe wykorzystywane 
są przede wszystkim dla szkółek tenisowych oraz dla klientów in-
dywidualnych. W tym samym roku wybudowano zespół boisk „OR-
LIK 2012”, z którego korzystają dzieci i młodzież ze szkół gminnych 
oraz grupy osób dorosłych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w No-
wej Wsi jest zapleczem sportowo rekreacyjnym dla dzieci i mło-

dzieży ze szkół gminnych i osób dorosłych z terenu gminy. Jest rów-
nież bardzo popularnym ośrodkiem rekreacyjnym dla mieszkań-
ców ościennych gmin i miast. 

Oprócz pływalni Ośrodek posiada bogatą ofertę dodatkowych 
usług. Klienci mają możliwość korzystania z solarium, sauny su-
chej, łaźni parowej oraz z jacuzzi, które zostało oddane do użyt-
ku w 2018 roku.

Dodatkowo Ośrodek oferuje zajęcia zorganizowane tj. aqua fit-
ness, aqua step, grupowe kursy nauki pływania, indywidualne kursy 
nauki pływania jak również zajęcia doskonalenia umiejętności pły-
wania w Szkółce ORKA. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych instruktorów OSiR.

Należy wspomnieć również o tym, że od 2016 roku Ośrodek 
cyklicznie organizuje zawody pływackie dla dzieci. Zawody organi-
zowane są w celu podsumowania pracy jaką dzieci i młodzież szkół 
podstawowych i gimnazjalnych wkłada przez cały rok podczas za-
jęć nauki pływania jak również doskonalenia pływania.

Do zawodów zgłasza się zazwyczaj ponad 100 osób. Uczest-
nicy w zależności od kategorii wiekowej mają do pokonania dy-
stans 25 m lub 50 m. Zawodnicy startują w trzech stylach: dowol-
nym, klasycznym i grzbietowym, osobno dziewczęta i chłopcy. Naj-
większą frekwencją zazwyczaj cieszy się najmłodsza kategoria wie-
kowa. Dzięki doświadczonym sędziom oraz obsłudze technicznej 
zawodów cała impreza zawsze przebiega bez zakłóceń i zgodnie 
z harmonogramem.

Zawody są bardzo emocjonujące, wielu startujących poprawia 
swoje rekordy życiowe. Dopisuje świetna atmosfera, zdrowa spor-
towa rywalizacja. Niektórzy po raz pierwszy maja okazję wziąć 
udział i sprawdzić swoje pływackie umiejętności na takich zawo-
dach. Wielkie emocje towarzyszą zarówno zawodnikom, jak rów-
nież ich rodzicom, dziadkom i babciom, którzy tego dnia stawia-
ją się licznie na trybunach pływalni. Wszyscy zawodnicy otrzymu-
ją dyplomy a najlepsi medale i nagrody rzeczowe. Nie może rów-
nież zabraknąć słodkich upominków dla wszystkich zawodników. 

Dominika Śliż
OSiR w Trzebownisku

W dniu 1 lipca br. Wójt Gminy Trzebownisko przyznał nagrodę 
finansową za osiągnięte wyniki sportowe w dziedzinie lekkoatle-
tyki, dla mieszkańca Zaczernia Oliwera Wdowika, siedemnastolet-
niego zawodnika klubu CWKS Resovia Rzeszów. Oliwer od sześciu 
lat jest zawodnikiem, który specjalizuje się w biegach sprinterskich 
na 60 m, 100 m i 200 m oraz sztafecie 4x100 m.

Jako junior młodszy (kategoria wiekowa U-18) jest najlep-
szym sprinterem w Polsce i jednym z czołowych zawodników Eu-
ropy i Świata. Jest członkiem Kadry Narodowej Juniorów. W bieżą-
cym roku uzyskał nominacje Polskiego Związku Lekkiej Atletyki do 
udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów na dystansach 100 m 
i 200 m, a także w sztafecie 4x100 m.

W połowie lipca w szwedzkim Boras będzie reprezentował Pol-
skę, Podkarpacie, Powiat Rzeszowski, a także Gminę Trzebownisko 
na europejskim czempionacie.

Wójt Lesław Kuźniar udzielił mu wsparcia finansowego, mając 
na względzie dalszy rozwoju jego kariery sportowej. Uprawianie 
sportu na wysokim poziomie oprócz wyrzeczeń indywidualnych 
sportowca, niesie za sobą także duże koszty finansowe. Mamy na-
dzieję, że przyznana nagroda będzie dla młodego zawodnika dal-
szą motywacją do osiągania coraz lepszych wyników sportowych.

nagroda dla lekkoatlety

Oliwer Wdowik poprzez swoje osiągnięcia sportowe promuje 
również naszą jednostkę i mamy nadzieję że w niedługim czasie sta-
nie się rozpoznawalny przez miłośników sportu nie tylko z naszego 
kraju oraz będzie stanowił jedną z ważnych wizytówek naszej gminy. 

UG Trzebownisko
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Od trzynastu lat na terenie Gminy Trzebownisko rozwija się 
działalność turystyczna. Jako pierwsze powstało Szkolne Koło Tu-
rystyczne nr 3 w Zaczerniu, którego założycielem był pan Marcin 
Kowalski. W chwili obecnej opiekunem jest pani Zenobia Twar-
dzik. Następnie zostało założone Koło Turystyczne w Szkole Pod-
stawowej w Wólce Podleśnej, nad którym piecze trzyma pani Mał-
gorzata Proskura – Buczak. W Szkole Podstawowej w Trzebowni-
sku powstał Klub Turystyczny z opiekunem panią Ewą Poszpie-
szil. W ostatnim roku dołączył do nas Zespół Szkół w Łukawcu. 
W działalność turystyczną zaangażowała się pani Lidia Ludorow-
ska i pani Małgorzata Kowal. 

Nasza działalność opiera się na organizowaniu przez prze-
wodnika górskiego – pana Marcina Kowalskiego wycieczek kra-
joznawczych, spływów kajakowych, wypraw w góry, zimowych 
rajdów pieszych oraz raz w roku, w okresie Wielkiego Postu, wy-
jazdów na kalwarie, między innymi Kalwarię Zebrzydowską, Pa-
cławską. 

 Organizowane wyprawy mają na celu zwiedzanie ciekawych 
zakątków Polski. Dzięki nim poznajemy krajobraz, faunę i florę 
oraz geologię naszego kraju. Dowiadujemy się jak kształtowa-
ła się religia, kultura i obyczajowość w różnych częściach nasze-
go kraju. Każda wyprawa wiąże się ze zdobywaniem przez jego 
członków odznak GOT . 

W ubiegłym roku szkolnym odbyło się czter-
naście wyjazdów, a w tym już trzy. Zwiedziliśmy 
piękne miasta naszego kraju między innymi: Bia-
łystok, Gdańsk, Zamość, Warszawę, Opatów, Wro-
cław, Przemyśl, Ćmielów, Karpacz, Kowary, a także 
uzdrowiska Rymanów i Iwonicz Zdrój. W maju od-
był się spływ kajakowy po Nidzie. W dwie soboty 
października 12 i 19 byliśmy w Pieninach. Podzi-
wialiśmy piękne widoki w porze jesiennej, które 
zapierały dech w piersiach. Niespodziewanie by-
liśmy świadkami spędzania owiec z hal.

W najbliższym czasie, już po raz piąty, jedzie-
my do Przemyśla, gdzie zwiedzimy pierścień we-
wnętrzny Twierdzy i zdobędziemy Regionalną Od-
znakę Turystyczną „Twierdza Przemyśl”. 

Nasze wyprawy cieszą się ogromną popular-
nością nie tylko wśród dzieci, absolwentów ale 
także wśród rodziców. Chętnie spędzamy razem 
wolny czas – rajdy odbywają się w soboty i nie-
dziele. Czujemy radość, że możemy spotkać się 
i aktywnie spędzić weekend. Nasze zamiłowa-
nie do turystyki, pieszych wycieczek, wspinaczek 
górskich uzależnia. Choć czasem mamy serdecz-
nie dość, to po kilku godzinach odpoczynku chce-
my znów wyruszyć w trasę. Dlatego nie czekając 
długo, zapisujemy się na kolejny wyjazd.

Zapraszamy wszystkich chętnych do spędza-
nia czasu wolnego właśnie w taki sposób – wę-
drując po górach.

Małgorzata Proskura-Buczak
Fot. Lidia Ludorowska, Grzegorz Rogala

turystyka w naszej gminie

Uczennica SP w Trzebownisku Alek-
sandra Noworól, została powołana do 
szerokiej reprezentacji Polski w rocz-
niku 2005 - u14. Koszykarka, reprezen-
tująca barwy klubu SPZ WJM, została za-
uważona przez sztab reprezentacji pod-
czas turnieju dywizji B Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Żyrardowie.

Serdeczne gratulacje!
SP w Trzebownisku

reprezentantka 
Polski 

w koszykówce
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O godzinie 9:00 dnia 1 czerwca 2019 roku, czasu lokalnego, w miejsco-
wości Wólka Podleśna leżącej na terenie podkarpackiej gminy Trzebownisko 
stanęła potężna grupa śmiałków mających za zadanie zmierzyć się z własny-
mi słabościami pokonując trudną, liczącą blisko 55 km trasę V rajdu rowero-
wego organizowanego przez Trzebowniczańską grupę rowerową „Wskocz na 
rower”. Sensacje XX wieku? Może wstęp niejednemu kojarzy się z kultowym 
programem telewizyjnym prowadzonym przez charyzmatycznego Bogusła-
wa Wołoszańskiego. Nasza wspólna impreza niewątpliwie stała się sensacją 
XXI wieku. Na starcie rajdu zameldowało się rekordowo 202 uczestników, 
ochotników do wspólnej zabawy, mającej na celu, nie tylko wspólne przemie-
rzanie kilometrów miejscowymi szlakami rowerowymi, ale wspólnego sko-
ku w przeszłość, dokładnie do lat 80 XIX wieku. Wtedy to w małej jakże uro-
kliwej miejscowości Wydrze powstaje zespół pałacowy Julin. Sięga on swą 
historią do roku 1872, kiedy to syn Alfreda II Ordynata i Marii Klementyny 
z Sanguszków – Roman Potocki (właściciel dóbr łańcuckich), rozpoczął budo-
wę dworu myśliwskiego w tzw. stylu kurortowym. Prace zakończono z oka-
zji przyjazdu do Galicji arcyksięcia austriackiego Rudolfa. Pracami budowla-
nymi kierował koncesjonowany majster ciesielski z Leżajska - Zygmunt Sze-
liga. Juliński zespół pałacowy założono w głównej mierze dla zaspokojenia 
ambicji właściciela, a w jego skład wchodziły: pałacyk, pawilon i budynek 
przy bramie. Wszystkie te obiekty wybudowano z drzewa w modnym ów-
cześnie turolsko-szwajcarskim stylu. Całość natomiast została umiejscowio-
na w 9-hektarowym parku, do którego prowadziła zachowana do dziś aleja 
modrzewiowa. Pałacyk położony na obszarze leśnym - bardzo cennym pod 
względem przyrodniczym, który stanowi pozostałość po pradawnej pusz-
czy sandomierskiej. W parku występują drzewostany bukowe i modrzewio-
we (można zobaczyć okazy drzew ponad 100 letnich o wysokości 45 m). Do 

aktywnie – szlakiem historii

pałacyku prowadzi ponad 100 letnia aleja modrzewiowa, 
a w sąsiedztwie – dawny, folwarku, mieści się prywatna 
stadnina koni. Julin leży 30 km od Łańcuta i 14 km od Le-
żajska. Po krótkiej lekcji historii i posiłku regenerującym, 
grupa rowerzystów udała się w drogę powrotną na po-
granicze dwóch miejscowości: Łukawca i Wólki Podleśnej, 
pogranicze nietypowe, bo znajdujące się na środku nowo 
powstałego mostu nad rzeką Wisłok, łączącego obje miej-
scowości. Tam o godzinie 15:00 w towarzystwie włoda-
rzy gminy Trzebownisko oraz zaproszonych gości, rowe-
rzyści uczestniczyli w uroczystym otwarciu przeprawy. 
Barwny korowód miłośników dwóch kółek, tych napędza-
nych mechanicznie (harleyowcy) jak i siłą własnych mię-
śni udał się na miejscowy stadion sportowy, aby oficjal-
nie zakończyć V rajd rowerowy. Na miejscu na wszystkich 
uczestników imprezy sportowej czekał ciepły i smaczny 
posiłek. Organizatorzy Lesław Chmiel z Straży Gminnej 
w Trzebownisku oraz Karol Ząbik z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trzebownisku rozlosowali nagro-
dy rzeczowe wśród uczestników rajdu. 

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim 
którzy przyczynili się do organizacji imprezy: władzom 
Gminy Trzebownisko, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Trzebownisku, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
gminy, jak i ekipie z Stowarzyszenia Rowery Rzeszów.pl. 
Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z bo-

gatą fotorelacją na łamach facebookowego kon-
ta: Wskocz na rower – Trzebownisko. Do zoba-
czenia niebawem na starcie VI rajdu rowerowe-
go w roku 2020. 

SZEROKIEJ DROGI.
Karol Ząbik



WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM, 

SYMPATYKOM I PRZYJACIOŁOM

GMINY TRZEBOWNISKO

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,

ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, MIŁOŚCI,

SPOKOJU DUCHA, ODPOCZYNKU W RODZINNYM GRONIE

I WYTRWAŁOŚCI 

W POKONYWANIU CODZIENNYCH TRUDNOŚCI 

W KAŻDYM DNIU NADCHODZĄCEGO 2020 ROKU.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

BERNADETTA ŚWIĄTEK
WRAZ Z RADNYMI

WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO

LESŁAW KUŹNIAR 
Z PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY


