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rodzinny PUnKt KonSULtaCyjny
Punkt mieści się w budynku Centrum Oświaty w Trzebownisku 
36-001 Trzebownisko 946 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!

Przedkładam Państwu pierwsze w tym 
roku wydanie Naszej „Gazety Gminnej”. Nieste-
ty, w dalszym ciągu jesteśmy w stanie pandemii. 
Świat nie poradził sobie jeszcze z koronawiru-
sem i wszyscy mamy wrażenie, że nasze życie 
zmieniło się diametralnie. Mimo oczywistych 
utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność 
inwestycyjną gminy i wszystko, co było moż-
liwe do zrobienia, zrealizować. Zdajemy sobie 
sprawę, że obecna rzeczywistość odbiega od 
normalności. Widzimy to po zamkniętych szkołach, ograniczeniach w ośrod-
kach zdrowia, ośrodkach sportu, sklepach czy też relacjach między nami sa-
mymi. Cieszę się, że mimo ograniczenia tych kontaktów społecznych, są w tym 
numerze również artykuły o tym, jak lokalna społeczność radzi sobie w tym 
trudnym dla nas wszystkim czasie, jak powstają nowe projekty, nowe inwe-
stycje, czy też inicjatywy. W tym wydaniu znajdą Państwo wiele dowodów na 
to, że rozwój Gminy nie zwolnił ani na chwilę – wiele modernizacji i remon-
tów zostało w ostatnim kwartale sfinalizowanych, równie wiele – udało nam 
się rozpocząć. Niezmiennie przybywa nam nowych mieszkańców, co jest naj-
lepszym dowodem na to, że Gmina Trzebownisko jest właściwym miejscem 
do życia. Życząc Państwu przede wszystkim zdrowia, w dalszym ciągu z na-
dzieją, że wróci normalność, zapraszam Państwa do lektury.

Wójt Gminy Trzebownisko
 Lesław Kuźniar

ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, strony przyjmowane są 
w Urzędzie Gminy na sali posiedzeń (wejście z tyłu budynku).
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warto wieDzieĆ

 Urząd Gminy Trzebow-
nisko informuje, że od dnia 
22.01.2021 roku możliwe 
jest korzystanie z mobil-
nej aplikacji „Kiedy śmieci”. 
Aplikacja służy do powiada-
miania mieszkańców o ter-
minach wywozu odpadów.

 Aby skorzystać z apli-
kacji należy zainstalować ją na swoim telefonie. Po zainstalowa-
niu i uruchomieniu wprowadzamy województwo, powiat, gminę 
i wybieramy miejsce odbioru, które nas interesuje. Po określeniu 
miejsca odbioru odpadów aplikacja dyskretnie przypomni użyt-
kownikowi o tym, że „jutro odbiór odpadów”.

W aplikacji dostępne są również zasady prawidłowej segrega-
cji odpadów oraz kolory worków. Zachęcam do korzystania z pro-
ponowanego rozwiązania.

 Wójt Gminy Trzebownisko
 Lesław Kuźniar

Aplikacja mobilna 
„kiedy śmieci” 

 W listopadzie 2020 roku w Gminie Trzebownisko w dro-
dze postępowania przetargowego wyłoniono firmę świad-
czącą usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania od-
padów komunalnych, pochodzących od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w Gminie Trzebownisko, którą jest Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej w Rzeszo-
wie Sp. z o.o. 

W dniu 22.12.2020 r. została podpisana umowa na świad-
czenie tego rodzaju usług. Umowa została zawarta na okres od 
01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W związku z tym, że złożona oferta nie była wyższa niż 
w ubiegłym roku stawki za odpady w 2021 r. nie zostaną pod-
wyższone.

UG Trzebownisko

opłaty za śmieci 
bez zmian

30 listopada 2020 r. zakończył się Powszechny 
Spis rolny – najważniejsze badanie dla polskiego 
rolnictwa, realizowane raz na dziesięć lat. 

Na terenie Gminy Trzebownisko 34 % gospodarstw 
rolnych skorzystało z możliwości samospisu przez Inter-
net, dzięki czemu Gmina zajęła IV miejsce w wojewódz-
twie w konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go na gminę o największym odsetku gospodarstw spisa-
nych w kanale Samospisu. Ten wynik pokazuje, że rolnicy 
chętnie korzystają z nowoczesnych technologii. 

Gmina Trzebownisko bez wątpienia jest tego dobit-
nym przykładem. Zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym 
dane, pozwolą na szeroką analizę zmian, jakie zaszły w rol-
nictwie na przestrzeni ostatnich lat. Na ich podstawie będą 
mogły powstawać nowe projekty rozwojowe dla polskich 
rolników i terenów wiejskich uwzględniające także specy-
fikę rozdrobnionego podkarpackiego rolnictwa.

Powszechny Spis Rolny 2020 został przeprowadzo-
ny w trudnym czasie stanu pandemii. Pomimo tego, udało 
się spisać 98% gospodarstw rolnych z całego kraju. Jest to 
duży sukces, na który zapracowali swoim zaangażowaniem 
rolnicy, rachmistrze, pracownicy Urzędów Statystycznych 
i Gminne Biura Spisowe. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Barbara Łańcucka

iV miejsce 
na Podkarpaciu

dla Gminy trzebownisko

Zakończyliśmy Powszechny
Spis Rolny! 
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warto wieDzieĆ

od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowa-
dza narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. 
jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź naj-
bliższy urząd gminy. Więcej informacji na załączonym plakacie.

Zmiana 
kont bankowych

W związku z polece-
niem Wojewody Podkar-
packiego, nakładającym 
na gminy realizację za-
dania pn. transport osób 
mających trudności w sa-
modzielnym dotarciu do 
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
informuję, iż do takiego transportu uprawnione są na-
stępujące osoby:
a. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym, o kodzie R lub N lub odpowiednio 1 grupę 
z w/w schorzeniami

b. osoby mające obiektywnie i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakresie trudności w sa-
modzielnym dotarciu od miejsca zamieszkania do 
najbliższego wskazanego punktu szczepień (po 
wcześniejszej weryfikacji przez GOPS).
W sprawie transportu proszę kontaktować się 

z numerem 667 840 645, po ustaleniu konkretnego 
terminu szczepienia.

 Wójt Gminy Trzebownisko
 Lesław Kuźniar

rachunki bankowe 
Urzędu Gminy trzebownisko

Aktualne rachunki bankowe 
Urzędu Gminy Trzebownisko, 
obowiązujące od dnia 1 stycz-
nia 2021 r.

1. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, czynszów, wie-
czystego użytkowania, zakupu działek oraz pozo-
stałe opłaty, należy dokonywać na rachunek ban-
kowy dochodów Urzędu Gminy Trzebownisko.
Bank Spółdzielczy w jasionce
nr 11 9191 0000 2001 0000 0143 0102

2. Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi
Według indywidualnych rachunków bankowych

3. Wpłaty z tytułu podatków od osób prawnych i fi-
zycznych oraz opłat lokalnych:
Według indywidualnych rachunków bankowych

4. Wpłaty depozytów (wadium, kaucje, zabezpiecze-
nie należytego wykonania robót inwestycyjnych)
Bank Spółdzielczy w jasionce
nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062

komunikat 
wójta Gminy 
trzebownisko

Warsztaty fotograficzne już wkrótce!
zapraszamy do udziału w bezpłatnych 

warsztatach fotograficznych
 organizowanych przez Gminę trzebownisko

w ramach projektu pn.
 „Trzebownisko – odkrywamy dziedzictwo”.

warsztaty kierowane są do amatorów, 
hobbystów i początkujących fotografów, 

chcących uporządkować i poszerzyć 
swoją wiedzę na temat fotografii 

i uwiecznić w formie obrazu 
lokalną kulturę, tradycję i obyczaje. 

szczegóły dotyczące naboru: 
www.trzebownisko.pl zakładka eDUkaCJa

nie zwlekaj, lista miejsc ograniczona!

„europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
europa inwestująca w obszary wiejskie”
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bezPieCzeŃstwo
Uwaga!

 Z początkiem roku 2021 
w Komisariacie Policji w Trzebownisku 

miała miejsce zmiana dzielnicowego 
w rejonie służbowym nr 3.

 st. sierż. Macieja Buryło zastąpił 
 sierż. szt. tomasz Myszak

Jak co roku Dzielnicowi z Komisariatu w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi, 
na podstawie interwencji i odbieranych zgłoszeń przygotowują Plan działań priory-
tetowych dla poszczególnych rejonów. W tej sytuacji na okres pierwszego półrocza 
2021 r. pod uwagę wzięto najczęściej pojawiające się problemy. W przypadku 4 sołectw 
naszej Gminy (Jasionka, Nowa Wieś, Stobierna, Trzebownisko) jest to spożywanie al-
koholu w miejscach publicznych. Zdarzenia te występują głównie w okolicach sklepów, 
placów zabaw czy parkingów i Domów Ludowych. Każde takie wykroczenie wiąże się 
również z zaśmiecaniem wymienionych powyżej miejsc, niszczeniem sprzętu na pla-
cu zabaw i zakłócaniem spokoju, gdyż incydenty te zachodzą w godzinach wieczor-
nych i nocnych. Według raportów naszych dzielnicowych wykroczeń tych dokonują 
zarówno osoby w młodym wieku jak i dorośli, sporadycznie nieletni. Powyższe zacho-
wania powodują niezadowolenie osób zamieszkujących w najbliższym sąsiedztwie ta-
kich miejsc, które oczekują podjęcia zdecydowanych działań, mających na celu wyeli-
minowanie tego problemu.

By zapobiegać w/w sytuacjom nasi policjanci we współpracy ze Strażą Gminną pla-
nują częściej kontrolować newralgiczne miejsca. Osoby odpowiedzialne za wykrocze-
nia czy łamanie porządku będą legitymowane i pociągane do odpowiedzialności w za-
kresie przepisów obowiązującego prawa. 

W rejonie służbowym nr 3, obejmującym teren Łukawca, główną nieprawidłowością 
jest złe parkowanie pojazdów wzdłuż drogi powiatowej, co powoduje utrudnienia w ru-
chu drogowym dla innych kierujących, jak również zagrażają bezpieczeństwu pieszych.

Działania proponowane w realizacji powyższych zadań to: 
• zwiększenie patroli Policji oraz Straży Gminnej na w/w terenie
• prowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców 
• skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie o podjęcie sto-

sownych działań poprawiających bezpieczeństwo na danym odcinku drogi.
O planach pracy, podjętych działaniach i osiągniętych wynikach mieszkańcy będą 

zwyczajowo informowani na zebraniach wiejskich za pośrednictwem sołtysów i radnych.
Agnieszka Rogala

 Straż Gminna w Trzebownisku została powołana do życia 
Uchwałą Rady Gminy w Trzebownisku 23 listopada w 2007 r. do 
ochrony ładu i porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Trzebownisko. Straż Gminna działa w składzie dwuosobo-
wym, komendant Lesław Chmiel oraz inspektor Rafał Filipek. Jak 
zostało zapisane w art. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra-
żach gminnych (miejskich), straż spełnia służebną rolę w stosun-
ku do społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszano-
waniem godności i praw obywateli. Taką rolę wypełniają funkcjo-
nariusze Straży Gminnej w Trzebownisku poprzez codzienne pa-
trolowanie terenu naszej gminy, oznakowanym pojazdem służbo-
wym. Strażnicy mają również obowiązek reagowania na wszel-
kiego rodzaju nieprawidłowości dotyczące porządku i spokoju 
publicznego. Mają obowiązek natychmiastowej reakcji w związ-
ku z ujawnieniem zdarzeń związanych z bezpieczeństwem pu-
blicznym i natychmiastowe informowanie odpowiednich służb 
o ujawnieniu takich okoliczności. Działalność straży gminnych 
(miejskich) wynikają z szeregu aktów prawnych rangi ustaw, roz-
porządzeń i aktów prawa miejscowego. Strażnicy Straży Gminnej 
w Trzebownisku oprócz codziennego patrolowania terenu gmi-
ny, przyjmują liczne zgłoszenia od mieszkańców. Każde z takich 
zgłoszeń starają się załatwić w ramach posiadanych uprawnień 
lub wskazać osobie zgłaszającej możliwy sposób jej załatwienia. 
Interwencje zgłaszane do Straży Gminnej w Trzebownisku doty-
czą: spalania odpadów w piecach c.o. lub w innych miejscach, ładu 

tel.: 47 82 137 00, 47 82 137 16, 572 908 496,
dzielnicowy.trzebownisko3@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 3 obejmuje:
Łukawiec, Łąka

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt 
z dzielnicowym, ale nie służą do 

składania zawiadomienia o przestępstwie, 
wykroczeniu, 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.

Plan pracy policji

straż Gminna w trzebownisku
i porządku na posesjach, 
zaniedbanych działek, 
wszelkiego rodzaju mię-
dzysąsiedzkich konflik-
tów. Kontrole obowiąz-
ków mieszkańców, któ-
re to obowiązki wynika-
jące z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmi-
ny oraz aktów prawa miejscowego. Interwencje dotyczące realne-
go zagrożenia wynikające z braku zachowania zwykłych lub na-
kazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów, dotyczące 
psów bezdomnych, czy trzymania zwierząt w nieodpowiednich 
warunkach bytowych, można zgłaszać również zwierzęta ran-
ne lub padnięte, zakłócanie ładu i porządku publicznego tj. spo-
żywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dewastację mie-
nia publicznego czy prywatnego, zaśmiecanie i zanieczyszcza-
nie miejsc publicznych i prywatnych. Wszelkiego rodzaju zanie-
czyszczanie dróg publicznych, kontrola ruchu drogowego, w za-
kresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Każda spra-
wa zgłoszona do Straży Gminnej w Trzebownisku zostanie przy-
jęta i w miarę posiadanych uprawnień załatwiona lub przekaza-
na odpowiednim referatom Urzędu Gminny w Trzebownisku lub 
innym instytucjom do rozpatrzenia. 

Kontakt telefoniczny do Straży Gminnej: 
17 77 13 744, 667 840 645 lub 785 011 049

Oprac. i fot. Lesław Chmiel
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historia

tereny naszej Gminy oraz okoliczna ludność w latach 1607-1610 były świadkami 
jednego z najkrwawszych w historii i rzeczypospolitej sporów sąsiedzkich. Bynaj-
mniej, nie chodzi tu o konflikt, jaki znamy m.in. z komedii „zemsta” aleksandra hr. 
Fredry, a prawdziwą wojnę podjazdową, z ogromną liczbą ofiar i tragicznym zakoń-
czeniem. zacznijmy jednak od początku. 

Jak diabeł na Łąkę chodził…

nicki, który poszedł za cio-
sem i następnie splądrował 
zamek w Łące oraz Leżajsk, 
a okoliczną ludność wymor-
dował bądź też wziął w niewolę 
na zamek w Łańcucie. Stadnickie-
mu było mało i nadal pustoszył m.in. 
Palikówkę, Łukawiec, Trzebownisko 
czy Zaczernie. Zachowały się przekazy, jak w Terliczce i Stobier-
nej Stadnicki maltretował mieszkańców: kazał obciąć ręce kilku 
chłopom, a z jednego nieszczęśnika darł żywcem pasy skóry. Na 
sam koniec kazał poddanego żywcem zakopać w ziemi. Szacu-

je się, że w swoim zamku zwanym nie-
kiedy piekiełkiem, więził dziesiątki lu-
dzi, tylko dlatego, że mieszkali w klu-
czu dóbr Opalińskiego. W lochach zam-
ku poddawał ich nieludzkim torturom. 
Całe wsie leżały pustkami lub dosłow-
nie w popiele, trupy nie pogrzebane 
były pastwą psów i kruków. W koście-
le dominikańskim zajętym przez Stad-
nickiego bito podobno fałszywą mone-
tę wprowadzając ją następnie w obieg. 
Opaliński w grudniu 1608 roku napadł 
koło Świlczy wozy Stadnickiego z wi-
nem i pieniędzmi, które zmierzały ze 
Śląska do Łańcuta. Następnie najechał 
i podobno spalił Łańcut, a uwolnieni 
tam więźniowie złapani wcześniej w do-
brach starosty leżajskiego, pałający chę-
cią zemsty, dokonali reszty zniszczeń. 
Stadnicki uciekł i schronił się u swego 
brata Marcina na zamku w Rybotyczach. 
W połowie 1609 roku po dwóch latach 
wyniszczającej wojny, która niczego nie 
rozstrzygnęła, obydwaj panowie zaczę-
li podejmować kroki prawne, aby w ten 
sposób wykończyć swego przeciwnika. 
Stadnicki na sejmie w Warszawie odczy-
tał z kartki przeprosiny za swoje daw-
ne przewiny. Ciężko w to dzisiaj uwie-
rzyć, ale uzyskał przebaczenie, a jedy-

nym warunkiem była zgoda z Opalińskim. Stadnickiemu się odwi-
działo i do ugody nie doszło. Diabła Łańcuckiego wezwano w koń-
cu przed Trybunał Koronny w Lublinie. Przybył na niego z licz-
nym oddziałem, który od razu zaatakował gospodę, w której prze-
bywał Opaliński. Walki przeniosły się na ulicę, gdzie jednak Stad-
nickiego nie okazały się wystarczająco silne. Tu znów Trybunał 
okazał się nad wyraz wyrozumiały dla warchoła i zasądził wo-
bec niego jedynie wydalenie z miasta. Takich zagrywek ze strony 
Diabła było więcej, dlatego też zniecierpliwiony Opaliński posta-
nowił wziąć sprawy we własne ręce. Starostę leżajskiego w wal-
ce wspierała księżna Anna Ostrogska z Jarosławia. Wojska Opa-
lińskiego rozpoczęły pościg za Stadnickim ruszając z Jarosławia. 
Sam Stadnicki udał się na Węgry z zamiarem werbunku sabatów. 

Stanisław Stadnicki (1551-1610) starosta zygwulski, rot-
mistrz, był jednym z najgłośniejszych awanturników i postra-
chem w swoich łańcuckich dobrach. Zwano go „Diabłem Łań-
cuckim”. Jako zagorzały kalwin pustoszył w okolicy kościoły, za-
mieniał je w stajnie, zajmował zboże i spichlerze sąsiadów. Czar-
na strzała wbita w drzwi dworu, któregokolwiek ze szlachciców, 
zapowiadała, że niebawem zjawi się w okolicy straszny warchoł 
Rzeczypospolitej ze swoją świtą. Zanim zaczął wydobywać sza-
bli dla swoich prywatnych celów, przysłużył się królowi Stefano-
wi Batoremu w wojnie ze zbuntowanym Gdańskiem i w wypra-
wie na Moskwę. Byłby to zapewne początek pięknej wojskowej 
kariery, gdyby gwałtowny szlachcic się nie obraził, za zbyt małe 
jego zdaniem, apanaże z nadań królew-
skich. Ze stronnika króla, został stron-
nikiem jego śmiertelnego wroga cesa-
rza Rudolfa II Habsburga, a po śmier-
ci Batorego poparł jako kandydata do 
polskiej korony brata cesarza – Mak-
symiliana. W roku 1606 przyłączył się 
do rokoszu Zebrzydowskiego, kiedy 
to szlachta zbuntowała się przeciwko 
nowemu królowi Zygmuntowi III Wa-
zie. W czasie rokoszu spustoszył Lwów 
i prawie całą Małopolskę, gwałcił, palił 
i mordował, a przejęty kilka lat wcze-
śniej Łańcut wraz z zamkiem zamienił 
w prawdziwe koszary i schronienie dla  
żołnierzy-rozbójników (znajdujący się 
na dzisiejszym wzgórzu plebańskim). 
Rosła cały czas liczba jego przewin. 

Wtedy też rozpoczął zatarg z Łu-
kaszem Opalińskim (1581-1654) sta-
rostą leżajskim, który przerodził się 
z czasem w otwartą i krwawą woj-
nę. Jest kilka legend opowiadających 
o początkach tego konfliktu. Wiado-
mym jest, że Stadnicki za nic miał 
sądy, prawa i własności innych. We-
dług najbardziej wiarygodnej historii, 
starosta leżajski pewnego razu spra-
wił sobie karła. Trzeba tutaj dodać, że 
osoby bardzo niskie traktowano wów-
czas jako zabawiaczy, błaznów, nazywano ich zazwyczaj nizioł-
kami. W 1607 r. z dworu w Leżajsku ów karzeł w podarunku po-
wędrował do rezydencji w Lachowicach, należącej do pana So-
jeckiego. Niedługo jednak ten szlachcic cieszył się tak oryginal-
nym prezentem. Stadnicki, najechał Lachowice i porwał nizioł-
ka na Łańcut. Starosta leżajski uznał, że to tak, jakby ktoś „dał mu  
w pysk”. Do tego doszły sprawy wyznaniowe. Łukasz Opaliński był 
katolikiem, podczas gdy Stadnicki był zagorzałym kalwinem i jako 
jeden z nielicznych w rodzinie, nie przeszedł na katolicyzm. Opa-
liński, poprzez ożenek z Anną Pilecką został właścicielem klucza 
łąckiego, sąsiadującego z dobrami „Diabła”. Dla tutejszej ludności 
rozpoczął się prawdziwy dramat. Pierwsze poważne starcie miało 
miejsce pod Łukowem - w listopadzie 1607 roku. Wygrał je Stad-

Łukasz Opaliński

Stanisław Stadnicki 
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historia
Wracając, zaskoczony przez wrogie wojsko Stadnicki schronił się w Tar-
nawie koło Chyrowa 20 sierpnia 1610 roku. I tu jeden z tatarskich najem-
ników nazywany Persa Tatarzyn, zabił Diabła. Mimo żalu Opalińskiego, że 
nie wzięto „Diabła” żywcem, najemnika księżnej Ostrogskiej, który zabił 
Stadnickiego wynagrodzono nobilitacją – przyjął on nazwisko Macedoń-
ski. Klucz łącki i inne dobra starosty Opalińskiego jeszcze długo podnosi-
ły się z doznanych krzywd i nieszczęść. 

Najlepiej o ogromie nieszczęść tych ziem świadczy fakt, że Łukasz Opa-
liński złożył ślubowanie, w którym obiecał, że wystawi wspaniały kościół 
w Leżajsku, kiedy uwolni miasto i swe dobra od niebezpiecznego najeźdź-
cy. Po wygranej wojnie wraz ze swoją żoną Anną z Pileckich w hołdzie za 
zwycięstwo nad Diabłem Łańcuckim, ufundowali monumentalny zespół 
klasztorny oo. Bernardynów z obrazem Matki Bożej Pocieszenia oraz zna-
nymi w całym świecie organami.  

Tomasz Wójcik
fot. domena publiczna

Kapliczka słupowa w Leżajsku na drodze do Łańcuta upa-
miętniająca konflikt

Od ponad roku świat, Polska, a więc i mieszkańcy gminy Trze-
bownisko zmagają się z koronawirusem COVID-19. To drama-
tyczne, historyczne wprost doświadczenie. Światowa Organiza-
cja Zdrowia ogłosiła pandemię i najwyższy stopień zagrożenia. 
Jak twierdzą znawcy tematu, taka sytuacja miała ostatni raz miej-
sce sto lat temu, kiedy to Europę dosięgła epidemia grypy „hisz-
panki”. Wówczas, jak się szacuje, zmarło ponad 30 mln chorych. 
Śmiertelnymi ofiarami COVID-19 jest dotąd 2,6 mln osób, tyle, że 
sto lat temu inne były warunki życia, jakże inne warunki sanitar-
ne mieszkańców, inne możliwości ówczesnej służby zdrowia, dla 
której szczepionki na wiele groźnych chorób były lekiem wciąż 
nieosiągalnym. Młodym zaś warto uzmysłowić, że przed wiekiem 
możliwości dotarcia do ludzi z informacją i fachową poradą zdro-
wotną, były wciąż skąpe; telefon podłączony do stacjonarnego ka-
bla dostępny był tylko dla wybranych. 

Warto o tym wszystkim wiedzieć i pamiętać. Choćby po to, aby 
doceniając zdobycze cywilizacji i nauki XXI wieku, maksymalnie 
wspierać działania władz oraz lekarzy w celu szybkiego pokona-
nia groźnego wirusa. Jakich więc zagrożeń zdrowotnych doświad-
czali nasi przodkowie zamieszkujący w dorzeczu Wisłoka – nad 
Czarną i Świerkowcem? Jak sobie radzili z chorobami, na co mo-
gli liczyć? Pozwolę sobie sięgnąć do zapisów jakie na ten temat za-
warłem na łamach monografii Gminy Trzebownisko, której druk 
trwa właśnie w rzeszowskiej firmie poligraficznej.

Pod datą: Lata 1830-1831, czytamy: CHOLERA I TYFUS ZBIE-
RAJĄ ŻNIWO. Mieszkańców Galicji zdziesiątkowała epidemia cho-
lery. Jak zapisano w kronice parafii zaczerskiej: Cały czerwiec i li-
piec ludzie codziennie do kościoła się schodzili, wszyscy się spowia-
dali, aby na śmierć gotowymi byli. Do Rzeszowa przyszła cholera 
1 sierpnia i prawie przez jeden tydzień kilkaset ludzi zmiotła, a oso-
bliwie Żydów. Umyślnie do wywożenia trupów z miasta zrobiony był 
wóz na kształt skrzyni, do którego zmarłych kładli i na błonie wy-
wozili… W całej parafii łąckiej zmarło wtedy 458 mieszkańców 
tj. 12 proc. całej populacji. W Stobiernej cholera zabiła 90 miesz-
kańców, podczas gdy w tym samym roku zanotowano 20 urodzeń. 
W wydanej we Lwowie przez austriacki rząd broszurze zalecano: 
„unikanie spożywania surowych owoców, piwa z niepewnego źró-
dła, surowego mleka, a przede wszystkim spania przy otwartym 
oknie, grożącego utratą ciepłoty ciała”. Nawrót cholery nastąpił 
w roku 1854 (zmarło 82 stobierzan przy 38 urodzeniach) oraz 
w roku 1855, kiedy to epidemia zabrała 80 mieszkańców; urodziło 
się tylko 36 dzieci. 5 sierpnia 1855 roku na cholerę zmarła m. in. 
33-letnia Maria ze Staszewskich Jędrzejowiczowa, żona Jana Kan-
tego Jędrzejowicza, od 1846 roku dziedzica Zaczernia. Inną okrut-

Jak to z epidemiami bywało...

ną plagą był tyfus głodowy, który szalał w latach 1847-1849, po-
chłonął życie aż 550 łąckich parafian; z tej liczby prawie połowę 
ofiar (263 osoby) stanowili mieszkańcy najludniejszego Łukawca. 

Pod hasłem KARIERA ZNACHORKI zapisano: W przypadku 
choroby jedyną pomoc świadczyły na wsi znachorki i „babki wiej-
skie”. Składały kości, złamania zabezpieczały lupkami. Często sku-
tecznie. Już mniej skuteczne okazywały się zioła, serwowane na 
wszystkie inne choroby. Stanisław Rząsa, spisując wspomnienia 
przodków, odnotował: Ból głowy uważano za rzucony urok i tako-
wy przechodził dzięki zaklęciom. Ból w okolicy żołądka nazywano 
chorobą brzucha; stosowano smarowanie lub picie ziół. Zapuchnię-
cie twarzy od zęba, zaczerwienienie skóry od rany, a nawet zakaże-
nie diagnozowano jako „różę" stosowano wtedy spalanie. Na ranę 
kładziono białą szmatkę, na nią garstkę włókien lnu, który zapala-
no woskową świecą. Po spaleniu się lnu i odmówieniu pacierzy cho-
roba powinna ustąpić… 

Nieco lepsza sytuacja ukształtowała się w zakresie pomocy 
przy porodzie. Z zachowanych metryk parafii w Łące można po-
znać działalność tzw. wiejskich babek, to jest miejscowych aku-
szerek. Rolę te mogły pełnić kobiety zamężne o nieposzlakowa-
nej reputacji. W ŁĄCE akuszerkami były: Zofia Wierciochowa, 
Agnieszka Wiszka, w ŁUKAWCU: Agnieszka Koniowa, Franciszka 
Wiercioszka, Zofia Więckowa, Agnieszka Wołoszka, w TERLICZ-
CE: Jadwiga Kulina i Zofia Pieczonkowa. Odbierały one kilkadzie-
siąt porodów rocznie. Od lat 60. XIX wieku akuszerki zobowiąza-
ne były do zdawania egzaminów z zakresu położnictwa, ale egze-
kwowanie tych wymogów w warunkach wiejskich było nierealne.
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historia
W roku 1873 znów szalała epidemia ospy i cholery, w latach 

1903-1904 szkarlatyna. Szczególnie wysoki wskaźnik zgonów 
dotyczył niemowląt i dzieci. W niektórych latach sięgał połowy 
wszystkich zgonów w danej gromadzie czy parafii. Najczęstsze 
choroby uśmiercające najmłodszych to szkarlatyna, ospa praw-
dziwa, koklusz, odra i czerwonka. Szczegółowe dane statystyczne 
w tej grupie mieszkańców zebrali autorzy opracowania „Stobierna 
w latach 1409-1914” Barbara Urban i Sławomir Wnęk. Jak stwier-
dzili, w roku 1788 odnotowano 41 zgonów stobierzan, w tym aż 
21 zmarłych to dzieci do lat dziesięciu, w roku 1825 – odpowied-
nio: 35 i 26, w roku 1869: 32 i 24. 

Jak wynika ze sprawozdań inspektora sanitarnego za lata 
1873-1875, w rzeszowskim szpitalu powszechnym dysponują-
cym ok. 80 łóżkami warunki były bardzo złe, zwłaszcza brak wody 
ograniczał leczenie chorych. Ok. 60 proc. leczonych stanowili sy-
filitycy (osoby zarażone kiłą), ponadto w okresie jesienno-zimo-
wym stwierdzano dużo przypadków duru, wiosną ospy, a latem 
czerwonki. Plagą wśród osób w wieku 25-35 lat, obok innych cho-
rób zakaźnych, stawała się też gruźlica. 

W 1921 roku przeprowadzono pierwszy w RP spis powszech-
ny. W 9 miejscowościach wchodzących dziś w skład gminy zbior-
czej Trzebownisko (Tajęcina była przysiółkiem Zaczernia) miesz-
kało ogółem 10 930 osób. Wojna poczyniła znaczące straty. W po-
równaniu z rokiem 1914 ubyło 701 osób; potwierdzeniem strat 
wojennych była też znaczna dysproporcja między liczbą kobiet 
i mężczyzn - na całym tym terenie spisano 4957 mężczyzn i 5973 
kobiety. W miesiącach zimowych w okresie 1919-1921 odnoto-
wano zwiększoną liczbę zgonów spowodowanych epidemią grypy 
hiszpanki. Z rejestru zgonów w parafii Łąka wynika, iż ofiarami tej 
choroby mogło być ok. stu mieszkańców Łąki, Łukawca i Terliczki. 

Bezsporną zasługą władz w powojennej Polsce było podjęcie 
nadzwyczajnego wysiłku na rzecz zapewniania obywatelom do-
tkniętym pożogą II wojny i eksterminacją niemieckiego okupanta, 
podstawowej opieki zdrowotnej. Wyzwaniem stało się zwłaszcza 
podjęcie walki z groźnymi plagami społeczno-zdrowotnymi jak 
gruźlica, choroby weneryczne i inne choroby zakaźne. Wpraw-
dzie ubezpieczeniem zdrowotnym objęto tylko cześć obywateli 
(w 1960 r. było to ok. 60 proc. ludności; rolnicy otrzymali bezpłat-
ną opiekę zdrowotną dopiero w 1971 r.), to nawet na zryczałto-
wane symboliczne opłaty w wiejskich ośrodkach stać było prak-
tycznie każdego. Za leki obowiązywała jedna stawka – 30 proc. 
odpłatności, bezpłatnie otrzymywali je emeryci, kombatanci wo-
jenni a także służby mundurowe wraz z członkami swych rodzin). 
Stopniowo uporano się z szeroką plagą chorób wenerycznych („Ak-
cja W”), zorganizowano powszechną opiekę lekarską w szkołach, 
podjęto skuteczna walkę z gruźlicą (masowe obowiązkowe bada-
nia radiologiczne i szczepienia). Wskaźnik umieralności na gruźli-
cę oceniany w okresie międzywojennym na ok. 18 zgonów na 10 
tys. ludności, już w roku 1960 spadł do 3,9. Po zorganizowaniu 
sieci stacji sanitarno – epidemiologicznych przystąpiono do sys-
tematyczne walki z chorobami zakaźnymi. W pierwszej kolejno-
ści władze Polski Ludowej postawiły na akcje masowych szcze-
pień ochronnych. Akcje te dotyczyły – obok gruźlicy – takich cho-
rób jak: dur brzuszny, czerwonka, ospa, błonica, polio. Już w 1962 
r. szczepieniami na gruźlicę objętych było ponad 87 proc. nowo-
rodków. Za wielki sukces tamtych lat uznać też trzeba zdecydowa-
ne ograniczenie zachorowalności na polio (tzw. choroba Heinego-
Medina). W r. 1958 zarejestrowano w całym kraju ok. 6 tys. przy-
padków polio, w 1962 r. już tylko 51 zachorowań. Równie groź-
na była błonica Jeszcze w 1954 r. epidemia błonicy objęła prawie 
44 tys. dzieci, zmarło 2 tys. Dzięki obowiązkowym szczepieniom 
w ciągu 10 lat udało się obniżyć wskaźnik zachorowalności na tę 
chorobę do 3 tys. Dziś, właśnie dzięki sczepieniom ochronnym, 
choroby te w Polsce praktycznie nie występują. 

 Pora powrócić do roku 2021. Wszystkie cytowane fakty i do-
świadczenia z minionych dziesięcioleci nie budzą wątpliwości. 

Podstawową bronią w zwalczaniu epidemiami celem pokonania 
groźnego wirusa jest SZCZEPIONKA. Tak dzieje się i dziś, gdy cały 
już świat zmaga się z koronawirusem COVID-19. Trwająca rów-
nież w Polsce od początku br. akcja szczepień obejmuje kolejne 
środowiska i roczniki. Na pierwszy ogień poszli medycy i służby 
pokrewne, także ze wszystkich przychodni i aptek działających na 
terenie gminy Trzebownisko. Po nich do szczepień stanęli senio-
rzy 70+. Zdecydowana większość zainteresowanych zarejestrowa-
ła się na miejscu – do macierzystych punktów, które przystąpiły 
do akcji. Przypomnę, że w wyznaczonych gabinetach i przychod-
niach na terenie gminy szczepienia realizują cztery podmioty me-
dyczne: NZOZ PRO FAMILIA, NZOZ ALFAMED, rzeszowski ZOZ nr 2 
oraz Centrum MEDYK z Jasionki. Niestety, zapowiadana na począt-
ku akcji informacja o tym, że każdy z punktów przyjmie i zaszcze-
pi co najmniej 30 osób tygodniowo, pozostaje wciąż na papierze. 
Przyczyna? Zmniejszone niemal o połowę dostawy od producen-
tów. Sytuacja ma ulec zdecydowanej poprawie już w kwietniu. To 
dla wielu osób kwestia życia i śmierci. Wiem o tym sam. Jestem po 
pierwszej dawce Pfizera, niebawem stawię się po drugą. Czuję się 
tak, jakbym się urodził po raz drugi. I tego samego życzę wszyst-
kim. Także wszystkim nauczycielom, których szczepienia z wia-
domych względów przyspieszono. Gdy na początku zapisów chęt-
nych, zapytałem dyrektorów naszych szkół o zainteresowanie ak-
cją, nie dowierzałem: wprawdzie w większości placówek zgłosili 
się niemal wszyscy, to, niestety, w kilku – nawet nie połowa. Mam 
nadzieję, że rychło i oni zmienią zdanie. W przeciwnym razie gro-
zi nam kompromitacja, która, nie przystoi ludziom wiernym na-
uce, mądrości i zdrowemu rozsądkowi.

 Dramatyczne skutki pandemii dotknęły również społeczność 
naszej gminy. Niedostępne są szczegółowe dane. Przy założeniu, 
że na Podkarpaciu od początku pandemii wśród przetestowanych 
stwierdzono łącznie (dane na 8 marca) ponad 48 tys. przypadków 
zakażeń wirusem COVID-19, można by szacować, iż dodatni wy-
nik testu otrzymało ponad 500 mieszkańców gminy Trzebowni-
sko. W wyniku tej ciężkiej choroby w całym kraju zmarło 45 tys. 
osób; analizy statystyczne sugerują, że w tej tragicznej liczbie jest 
około 25 naszych obywateli. Wirus nie szczędzi żadnego środowi-
ska. Za jego sprawą czasowo zamykano firmy w jasioneckiej stre-
fie, wysyłając załogi na kwarantannę. Wśród śmiertelnych ofiar 
były też osoby duchowne. Mimo nadzwyczajnych rygorów w pra-
cy urzędów, choroby doświadczyli pracownicy UG i innych insty-
tucji, nie wyłączając ich szefów. 

Wieści nadchodzące z przychodni i szpitali napawają jednak 
optymizmem: szczepionka zaczyna działać! Wśród chorych ma-
leje liczba seniorów, średnia wieku osób hospitalizowanych ob-
niżyła się do lat 60. Pandemia sięga po coraz młodsze roczniki, 
na szczęście, są to ludzie bardziej odporni na infekcje, nie obar-
czeni innymi schorzeniami. Oby owo zielone światełko błyszcza-
ło coraz jaśniej. Jeśli firmy farmaceutyczne dotrzymają słowa, ro-
śnie nadzieja na przyśpieszenie szczepień już w pierwszych tygo-
dniach kwietnia. Co wcale nie upoważnia nas do luzowania sani-
tarnej dyscypliny, do lekceważenia obowiązujących zasad, naka-
zów i zakazów. Dlatego i tym razem podarujmy sobie rodzinne 
zjazdy i spotkania przy wielkanocnym stole. Kierownictwo Urzę-
du Gminy zdecydowało o odwołaniu corocznych zebrań wiejskich, 
celem podziału środków i uchwalania budżetów sołectw. Zrobią 
to, w zastępstwie, radni i członkowie rad sołeckich. 

W wiejskich aptekach można już kupić licencjonowane ma-
seczki FFP2. Kosztują w granicach 5 zł, ale warto je nabyć i zało-
żyć, lepiej zabezpieczają usta i nos; sprężynka nad nosem ułatwia 
korzystanie z maseczki „okularnikom”. 

Wiosna 2021 może nam dać już więcej radości i spokoju niż 
ta sprzed roku. 

Ryszard Bereś
fot. domena publiczna
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W grudniu 2020 r. zorganizowano przy współpracy z Cen-
trum ogrodniczym agrico z trzebowniska i GMinny KonKUrS 
KoLĘd i PaStoraŁeK - „zaŚPieWajMy MaLeŃKieMU”. 

Celem konkursu było zachęcenie do korzystania z dorobku kultury 
polskiej i kultywowanie tradycji śpiewania kolęd, wdrażanie do aktywne-
go uczestnictwa w kulturze muzycznej, a także wspieranie uzdolnionych 
wokalistów i umożliwienie im prezentacji ich umiejętności artystycznych. 

Konkurs wokalny odbył się w formie on line. Uczestnicy mieli za za-
dnie nagrać filmik z przygotowaną kolędą lub pastorałką w języku pol-
skim.

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych obej-
mujących klasy szkoły podstawowej. Zaprezentować mogły się także 
zespoły rodzinne. 

Jury dokonało oceny nadesłanych filmów biorąc pod uwagę warunki 
głosowe, muzykalność, interpretację, a także ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne pamiątki, 
a nagrodzonym i wyróżnionym zostały przyznane nagrody i upominki.

Protokół z obrad Jury I Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek - „Za-
śpiewajmy Maleńkiemu” w Trzebownisku.

Jury w składzie:
•	 Ewa	Jaworska-Pawełek – od ponad 25 lat instruktor wokalny w Klu-

bie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
•	 Małgorzata	Boć – animator kultury, instruktor muzyczny Miejskiego 

Centrum Kultury w Boguchwale, wokalistka.
•	 Jacek	Laska	–	muzyk, dyrygent chóralny, wokalista, kierownik mu-

zyczny Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej 
„POŁONINY”, nauczyciel w ZSM nr 2 w Rzeszowie.
Po przesłuchaniu 41 solistów i 9 zespołów rodzinnych postanowi-

ło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria	I	(Klasy	0-III	SP)

I miejsce – Emilia Łyczko (Cicho, cicho pastuszkowie)
II miejsce – Lena Drozd (Aniołeczki)
II miejsce – Antonina Kiełbasa (Pastorałka od serca do ucha)
III miejsce – Klara Bednarz (Pójdźmy wszyscy do stajenki)
III miejsce – Michalina Cieśla (Pastorałka od serca do ucha)
Wyróżnienie: Jan Szary (Przybieżeli do Betlejem pasterze)

Kategoria	II	(Klasy	IV-VI	SP)
I miejsce – Szymon Chmiel (Lulajże Jezuniu)
I miejsce – Oliwia Kula (Pójdźmy wszyscy do stajenki)
II miejsce – Amelia Borkowska (Jezus malusieńki)
II miejsce – Aleksandra Kołodziej (Oj, Maluśki, Maluśki)
Wyróżnienie: Milena Kiełbasa (Maleńka Miłość)
Wyróżnienie: Kornelia Bednarz (Gdy Śliczna Panna)

Kategoria	III	(Klasy	VII-VIII	SP)
I miejsce – Maja Bańkowska (Mario, czy ty wiesz)
II miejsce –Julia Tracz z Tajęciny (Lulajże Jezuniu)
II miejsce –Julia Tracz ze Stobiernej (Pastorałka od serca do ucha)
III miejsce –Wiktoria Janik (Mario, czy ty wiesz)

Kategoria	IV	(Zespoły	rodzinne)
I miejsce – Rodzina Traczów z Tajęciny (Mario, czy ty wiesz)
II miejsce – Rodzina Kulów (Przybieżeli do Betlejem)
II miejsce – Rodzina Chyłków (Gore gwiazda Jezusowi)
III miejsce – Rodzina Janików (Skrzypi wóz)
III miejsce – Rodzina Bednarzów (Chwała na wysokości)
Linki do występów laureatów:
https://www.facebook.com/CentrumOgrodniczeAGRICO

GminnY konkUrs kolĘD i PastoraŁek 
- „zaŚPiewaJmY maleŃkiemU”

Sylwia Tomaka, GOK
Fot. Eryk Dembowski
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Bogumił Korzyński rozpoczyna 
pracę w warszawskim Szpitalu Dzie-
ciątka Jezus. Jest rok 1850. Siedem lat 
wcześniej świat odrzuca Horacego Wel-
lsa i jego wynalazek – znieczulający eter 
– doprowadzając nieszczęsnego denty-
stę do szaleństwa i samobójczej śmier-
ci. Dwa lata wcześniej pod kołami po-
ciągu ginie Gustav Michaelis, bezsku-
tecznie próbujący wprowadzić zasady 
aseptyki na sale porodowe. Szpital poło-
wy XIX wieku wciąż spływa ropą, krwią 
i brudem, a najlepszym chirurgiem jest 
ten, który potrafi w jak najkrótszym czasie wykonać operację i nie 
zabić przy tym pacjenta.

W powieści prawdziwe odkrycia światowej medycyny prze-
platają się z osobistą historią rodzinną bohaterów, co pokazu-
je trudności, przed jakimi stawali polscy lekarze w drugiej poło-
wie XIX wieku.

Brawurowa, błyskotliwa, porusza-
jąca i pełna akcji nowa powieść jedne-
go z najpopularniejszych polskich pisa-
rzy. „Kwestia ceny” to thriller przygodo-
wy na nowe czasy. To zuchwały, niepo-
zostawiający nikogo obojętnym thril-
ler o naszych największych marzeniach 
i o cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić 
za spełnienie tych pragnień. O nauce, 
o religii, głodzie wiedzy, genie ryzyka, 
roli wspomnień i o wielkiej przygodzie 
ludzkości. Która być może właśnie do-
biega końca.

Zakazany układ i seria tajemni-
czych zbrodni. Wciągający thriller 
psychologiczny Alicji Sinickiej. Ma-
rek Skalski szuka stażystki. Pomaga 
mu w tym Ewa Skalska, która bardzo 
dobrze zna swojego męża. Wie, któ-
ra kandydatka go zaintryguje. Wie, ja-
kie będzie miała włosy i kolor oczu. 
Wie, że Marek ponownie ją zdradzi. 
Klaudia Neter nie ma wątpliwości, że 
ten staż jest jej szansą na lepszą przy-
szłość. Z czasem odczuwa jednak co-
raz większy niepokój. Zostaje uwikłana 
w niebezpieczny trójkąt, lecz zamierza się z niego wycofać. 
W Oławie zostaje znalezione ciało jednej z dwóch zaginionych mło-
dych kobiet. Każda z nich wcześniej odbywała staż u Skalskiego. 
Klaudia zaczyna obawiać się o własne życie. Nie wie jednak, z któ-
rej strony może nadejść niebezpieczeństwo.

Alice czuje się jak wybrakowana wersja samej siebie. Szybki 
ślub z przystojnym Amerykaninem okazuje się pomyłką. W domu 
rządzi teść, który książki inne niż Biblia uznaje za stratę czasu. 
Na dodatek plotkuje o niej całe Baileyville, tylko dlatego że przy-
była z dalekiej i równie nudnej Anglii. Otwarcie konnej biblioteki 
prowadzonej przez kobiety burzy spokój miasteczka. Na jej cze-

le staje Margery, która brzydzi się hipo-
kryzją i, o zgrozo, ma własne zdanie na 
każdy temat. Alice rusza na dzikie gór-
skie szlaki z lekturami wzbudzającymi 
kontrowersje. Oliwy do ognia dolewa 
fakt, iż wśród kobiet zaczyna krążyć za-
kazana książeczka, która – jak twierdzą 
niektórzy – mąci im w głowach i budzi 
grzeszne myśli… Choć od Margery róż-
ni ją prawie wszystko, Alice odważy się 
iść za głosem wolności w świecie peł-
nym zakazów. A dzięki przyjaźni z Fre-
dem zrozumie, że nigdy wcześniej na-
prawdę nie kochała.

Komedie romantyczne są do bani 
– twierdzi Natalia Lisek. Może i racja, 
ale jej życie zaczyna niepokojąco przy-
pominać jedną z nich. Tu niespodzian-
ka goni niespodziankę, a śmiech wal-
czy ze wzruszeniem!

Gdy Natalia znajduje pracę w fir-
mie Macieja Garnickiego, wkracza 
w świat zamożnych klientów, zabój-
czo przystojnych mężczyzn, olśnie-
wających klejnotów i… zuchwałych 
kradzieży! Życia nie ułatwia jej fakt, 
że między nią a Garnickim zdecydo-
wanie iskrzy. Ale czy w pogoni za tajemniczym złodziejem znaj-
dzie się czas na miłość?

Przejmująca biografia człowieka, 
którego życie to gotowy scenariusz fil-
mowy. Himalaista, przewodnik górski, 
ratownik TOPR, artysta malarz, grafik 
i scenograf związany z Teatrem im. S.I. 
Witkacego w Zakopanem. Maciej Berbe-
ka pierwszy człowiek, który zimą prze-
kroczył wysokość 8000 metrów w Kara-
korum, zdobywca pięciu ośmiotysięcz-
ników, w tym Broad Peaku zimą – dwu-
nastej pod względem wysokości góry na 
świecie, która w marcu 2013 roku za-
brała go na zawsze.

Kolejna odsłona niesamowitych 
przygód kultowych już Skarpetek Justy-
ny Bednarek. Cykl książek o odważnych 
i ciekawych świata tekstylnych bohater-
kach stał się prawdziwym fenomenem: 
pierwsza część zdobyła nagrodę w kon-
kursie Przecinek i Kropka i Nagrodę Li-
teracką m. st. Warszawy, a także trafi-
ła na listę lektur szkolnych. Skarpetki 
podbiły już całą Europę - kochają je też 
czeskie, hiszpańskie, włoskie, greckie, 
rosyjskie i ukraińskie dzieci. A to jesz-
cze nie koniec!

najlepsze książki roku 2020 wg strony lubimyczytać.pl 
dostępne również w bibliotekach publicznych naszej Gminy
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 Autorka bestsellerowej Dziew-

czynki z atramentu i gwiazd powraca 
z piękną, magiczną opowieścią o przy-
jaźni i tolerancji. Dokoła przejrzysty 
ocean, błękitny jak niebo, w którym 
pływają żółwie i delfiny. Pagórki poro-
śnięte lasami. Śpiew ptaków. Taka jest 
wyspa Culion, ale „nikt nie przybywa 
tu z własnej woli”… Czy dzieci wyjdą 
cało z tej przygody? Czy Ami zobaczy 
jeszcze mamę? Czy zdoła sprowadzić 
dla niej na Culion wielobarwne moty-
le, o których obydwie marzyły?

„Kicia Kocia” to seria książeczek 
stworzona z myślą o najmłodszych. 
Opowiada o rezolutnej kotce i jej 
przyjaciołach. Wspólnie z Kicią Kocią 
dziecko odkrywa świat i uczy się po-
ruszać w codziennym życiu.

oprócz księgozbioru w naszych bibliotekach udostęp-
niamy również prasę. Co roku zamawiamy roczne prenu-
meraty czasopism dla dzieci i dorosłych. Biorąc pod uwa-
gę preferencje czytelników każda biblioteka posiada wła-
sny zestaw czasopism:

Dostępne tytuły prasy:
Łukawiec: Polityka, Poradnik domowy, Świat wiedzy, Kom-

puter świat, National Geographic Kids.
Stobierna: National Geographic, National Geographic Kids, 

Poradnik domowy, Twój styl, Pani.
zaczernie: Przyjaciółka, National Geographic, National Geo-

graphic Traveler, National Geographic Kids, Focus.

Już trzeci rok z rzędu Biblioteki Publiczne naszej Gminy biorą udział w akcji promu-
jącej czytelnictwo wśród najmłodszych Mała książka – wielki człowiek. Organizatorem 
tego przedsięwzięcia jest Instytut Książki. Kampania ta, ma na celu zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dziec-
kiem. Przypomina również o korzyściach wynikających 
ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych 
miesięcy życia dziecka.

Wszystkich chętnych 
zapraszamy do biblio-
tek Publicznych w Łu-
kawcu, Stobiernej oraz 
Zaczerniu. Zachęcamy, 
by zapisać swoją pocie-
chę do biblioteki, a przy 
okazji odebrać upominek 
w postaci książki. Malu-
chy otrzymują również 
Kartę Małego Czytelni-
ka, na której gromadzą 
naklejki. Po zdobyciu 10 
wizerunków zwierzątek 
otrzymują Dyplom i Od-
znakę Małego Czytelnika. 

mała książka - wielki Człowiek

Każda z naszych książnic dysponu-
je ok. „tysięczną armią” bajek dla naj-
młodszych. Są to nowości wydawnicze, 
ale nie jeden z rodziców znajdzie na na-
szych półkach także bajki swojego dzie-
ciństwa w starym lub nowym wydaniu.

Agnieszka Rogala

Agnieszka Rogala

• –
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19 lutego 2021 roku został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs pt. „NAM HENRYK SIEN-
KIEWICZ PATRONUJE". Organizatorem był Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce, którego Szkoła 
Podstawowa nosi imię Henryka Sienkiewicza. Patronat nad konkursem sprawował Podkar-
packi Kurator Oświaty w Rzeszowie oraz Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. Ry-
walizacja toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV - VI i kl. VII - VIII. Uczniowie mo-
gli przygotować pracę literacką, plastyczną lub prezentację multimedialną.

W tym roku siódmoklasiści wybierali prace przestrzenne inspirowa-
ne utworem noblisty i witraże. Na uwagę zasługuje to, że zaangażowana 
była cała klasa, uczniowie pracowali w trybie zdalnym, co nie przeszka-
dzało w poszukiwaniu twórczych rozwiązań.

Laureatkami zostały następujące uczennice klasy VII: Maja Bujak, 
amelia Horodecka, aleksandra Krzyśko, Gabriela Kunior, 
Żaneta Kunior, oliwia Mierzwa (podwójną) i natalia Pudło. 
Ponadto wyróżnione zostały prace: Gabrieli Bechty, arka-
diusza Mierzwy i izabeli Porady. Wychowawczyni kla-
sy siódmej dorota Książek starała się promować twór-
czość pisarza, zachęcała uczniów do inwencji twórczej, 
wskazując utwory o szczególnym znaczeniu dla dziedzic-
twa narodowego. Efekt tych działań widoczny jest na za-
łączonych zdjęciach.

Dorota Książek
fot. zsnowawies.edupage.org.pl

laUreaCi konkUrsU woJewÓDzkieGo

Czy trzebownisko będzie miało swoją kolejną gwiazdę na wielkiej muzycznej scenie? 
Kto wie, ale to jest możliwe, bo w naszej gminie nie brakuje prawdziwych talentów muzycznych. 

Czy wschodzi nam kolejna gwiazda?

a efektem był wyjątkowy koncert w TVP Po-
lonia pt. „Powiedz, jak mnie kochasz. Mło-
dzi śpiewają Majdaniec”, emitowany 1 listo-
pada 2020 r.

Na pięknej scenie, w towarzystwie świet-
nej orkiestry festiwalowej Gabrysia zaśpie-
wała po francusku w ciekawej aranżacji nie-
znaną piosenkę Heleny Majdaniec. Już sam 
udział w tym wydarzeniu jest ogromnym 
sukcesem. Warto zaznaczyć, że tylko 11 mło-
dych wokalistów zakwalifikowało się do Fi-

nału. Większość z nich to uczestnicy telewizyjnych programów 
muzycznych.

Gabrysia, mając na swoim koncie szereg nagród, pozostaje 
wrażliwą i skromną 16-latką (i pewnie z tego powodu nie publikuje 
na YouTube swoim piosenek). Chodzi do drugiej klasy Liceum Ogól-
nokształcącego Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Wcześniej ukończy-
ła szkołę muzyczną I stopnia w Nowej Wsi w klasie fletu, ale to wła-
śnie śpiew jest jej największą pasją. 

Gabrysia swoją wokalną przygodę zaczęła w wieku 6 lat. Wtedy 
po raz pierwszy wystąpiła przed publicznością podczas konkursu 
piosenki w Zaczerniu, gdzie zaśpiewała piosenkę „Kwiatowa wróż-
ka” (Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle…).

Od dwóch lat talent wokalny rozwija w Klubie 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, pod okiem p. Ewy Jawor-
skiej-Pawełek, która jest dla niej ogromnym wsparciem, i która, jak 
mówi Gabrysia, nie tylko uczy mądrego śpiewu, ale przede wszyst-
kim uśmiechu do świata i optymizmu. Dzięki niej Gabrysia zrozu-
miała, że scena to miejsce do przekazywania emocji. 

Oprac. i fot. Sylwia Tomaka

Niekwestionowani i najbardziej znani ar-
tyści pochodzący z naszej gminy, to znakomi-
ty tenor Kazimierz Pustelak, Bartłomiej Toma-
ka-bas, sopranistka Jadwiga Kot-Ochał, genial-
ny pianista Maciej Skarbek oraz aktorka mu-
sicalowa i teatralna, Anna Sroka-Hryń, której 
umiejętności wokalne nie mają sobie równych! 

Teraz do tego zacnego grona ma szansę 
dołączyć obdarzona pięknym głosem Gabrie-
la Tomaka, która mimo młodego wieku może 
pochwalić się licznymi nagrodami uzyskany-
mi w konkursach wokalnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopol-
skim czy międzynarodowym. 

Zwłaszcza rok 2019 obfitował w wiele nagród, które osiągnę-
ła na prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych festiwa-
lach muzycznych, o których pisał w Echu Rzeszowa Jerzy Dynia. 

Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno w ubiegłym roku szkol-
nym, jak i w bieżącym za osiągnięcia artystyczne została uhonoro-
wana nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego w posta-
ci stypendium. Każdy kolejny sukces „dodaje jej skrzydeł” i moty-
wuje do jeszcze cięższej pracy, ale też ośmiela do podejmowania 
coraz trudniejszych wyzwań artystycznych.

W listopadzie zeszłego roku w Warszawie piosenką „Sous le ciel 
de Paris” z repertuaru Edith Piaf podbiła serca jurorów na Ogólno-
polskim Przeglądzie Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”. W na-
grodę otrzymała nominację i prawo do reprezentowania Polski na 
Międzynarodowym Festiwalu na Malcie EURO STARS 2020 (nieste-
ty, odwołany z powodu pandemii) oraz zapewniła sobie udział w V 
Zjeździe Młodych Gwiazd w Szczecinie – to prestiżowy ogólnopol-
ski konkurs wokalny, którego finał odbył się w październiku 2020 r., 

oŚwiata
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W przedszkolu w Nowej Wsi pomimo tego, że z pozoru dni są do siebie podobne, to każdy jest tak naprawdę inny. Dzieci pod bacz-
nym okiem wychowawczyń kierują swoją aktywność ku wielorakim działaniom. Nauczycielki dbają o wszechstronny rozwój pod-
opiecznych. Przedszkolaki lubią zabawy w teatr. Własnoręcznie zrobione ze skarpetek pacynki stały się ulubionymi bohaterami wy-
myślonych przez dzieci historii. Dużą popularno-
ścią cieszył się też teatr kukiełkowy.

Na uwagę zasługuje też tydzień kulinarny 
w przedszkolu, który zaowocował własnoręcz-
nie zrobionymi kanapkami oraz przepyszny-
mi naleśnikami. Podczas przyrządzania potraw 
dzieci pamiętały o zachowaniu higieny i zasa-
dach kulturalnego spożywania posiłków. Było 
smacznie, kolorowo i bardzo wesoło. Natomiast 
8 marca świętowano w przedszkolu Dzień Ko-
biet. Chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia, 
wręczyli kwiaty i odśpiewali głośne „Sto lat". 
Cały dzień upłynął w miłej i radosnej atmosferze.

Anna Horodecka
fot. zsnowawies.edupage.org.pl

twórcze Przedszkole 
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Grupa uczniów z klas 7a i 7b Zespołu Szkół w Łukawcu pod 
opieką nauczycielki języka niemieckiego pani Lidii Ludorowskiej 
bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w ramach 
europejskiego programu e -Twinning. Uczestniczy w nim 38 szkół 
z całej Polski. Tytuł projektu to „Fiktive Familie” („Fikcyjna Rodzi-
na”), jego realizacja przewidziana jest od lutego do maja 2021 roku.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych 
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie wykonują 
poszczególne zadania w języku niemieckim: przedstawią się oraz 

Fiktive Familie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Nabielaka re-
alizuje cały szereg projektów eTwinning. Na wyróżnienie 
zasługuje projekt „Nasze drzewa" założony i prowadzony 
przez nauczyciela tej szkoły, panią Katarzynę Hałys. Wspo-
mniany projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości, co jest 
najwyższym polskim wyróżnieniem w tego typu projek-
tach. Brało w nim udział 18 polskich szkół i 202 uczniów. 
Ze szkoły w Stobiernej brało w nim udział aż 60 uczniów. 
Podczas realizacji projektu uczniowie uczyli się rozpozna-
wać polskie pospolite drzewa, fotografowali je, wykony-
wali kolaże (uczniowie naszej szkoły wykonali ich ponad 
500). W ramach projektu przeprowadzono również akcję 
sadzenia drzew, za co szkoła składa serdeczne podzięko-
wania panu Piotrowi Traczowi za zorganizowanie sadzo-
nek. Ponadto współpracowali z kolegami z innych szkół 
pracując aż w 20 zespołach uczniowskich:

nasze Drzewa

ZESPÓŁ 1 – e-book „Znaczenie lasu"
ZESPÓŁ 2 – Profile drzew - lapbooki
ZESPÓŁ 3 – Prezentacja „Mieszkańcy lasów" 
ZESPÓŁ 4 – Drzewa NAJ...
ZESPÓŁ 5 – Drzewa w piosenkach
ZESPÓŁ 6 – prezentacja, drzewa do nasadzeń miejskich
ZESPÓŁ 7 – ciekawostki o drzewach, padlet

ZESPÓŁ 8 – gry interaktywne 
ZESPÓŁ 9 – wspólny e-zielnik 
ZESPÓŁ 10 – przysłowia/sentencje nt. drzew
ZESPÓŁ 11 – pomniki przyrody - prezentacja w programie SWAY
ZESPÓŁ 12 – właściwości lecznicze drzew
ZESPÓŁ 13 – Gry interaktywne,
ZESPÓŁ 14 – drzewa w literaturze – prezentacja
ZESPÓŁ 15 – kształty liści 
ZESPÓŁ 16 – Mieszkańcy naszych drzew
ZESPÓŁ 17 – Drzewa w bajkach
ZESPÓŁ 18 – Martwe drewno
ZESPÓŁ 19 – wspólny wiersz – zumpad:
ZESPÓŁ 20 – nasze skojarzenia z drzewami

Warto obejrzeć podsumowanie działań projektowych:
https://view.genial.ly/5fce111a185a0d0d977ccade/presentation-podsumowanie-nasze-drzewa
e-zielnik: https://issuu.com/kasiahalys2020/docs/zielnik.docx

Oprac. i fot. Katarzyna Hałys

tworzą fikcyjną rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Ucznio-
wie wspólnie wymyślają postacie członków rodziny oraz infor-
macje o nich. W trakcie realizacji projektu rozwijają umiejętność 
opowiadania o sobie i własnej rodzinie oraz uczą się przeprowa-
dzać wywiad. Bardzo ważne jest również poznanie wielu aplikacji 
służących efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaiceniu lekcji 
języka niemieckiego w trakcie edukacji zdalnej. Wiedza ta może 
być wykorzystana również na innych przedmiotach, jak również 
w późniejszej edukacji.
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Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie zostały podzie-

lone na 6 grup. Każda z grup opracowuje poszczególne części 
zadań. Uczniowie stworzyli jak dotąd własne awatary z opisem 
w języku niemieckim, opracowali własne logo projektu. Zgro-
madzili słownictwo, które zostanie wykorzystane przy opisie 
poszczególnych członków rodziny. W celu utrwalenia zebra-
nych treści przygotowali interaktywne zadania i quizy. Poszcze-
gólne grupy umawiają się na spotkania live, w celu sprawdze-
nia własnej wiedzy i wprowadzenia elementu rywalizacji po-
między uczniami.

 Główny cel jaki wiąże się z realizacją projektu to zwiększe-
nie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego. Uczniowie 
biorący udział w projekcie są bardziej zmotywowani do nauki 
oraz wykorzystują dodatkowe narzędzia informatyczne. Ucznio-
wie bawią się aplikacjami, które już znają (bitmoji, snapchat), 
jak również poznają wiele nowych narzędzi (canva, padlet, qu-
izlet, answer garden itp.) Sami chętnie szukają nowych infor-
macji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby w ciekawej formie 
zaprezentować swoją wiedzę innym szkołom. 

Efektem końcowym projektu będzie stworzenie w grupach 
międzyszkolnych książeczki „Fiktive Familie” (obrazki, opisy pi-
semne i nagrania), oraz wideokonferencja, podczas której uczniowie przedstawią efekty swojej pracy. Zadania i quizy przygotowane 
w ramach projektu będą wykorzystane na lekcjach języka niemieckiego z innymi klasami, gdyż treści te wiążą się z podstawą progra-
mową z języka niemieckiego. Zarówno kolekcja książeczek jak i interaktywnych zadań będzie mogła stanowić materiał lekcyjny do 
wykorzystywania zarówno przez nauczycieli biorących udział w projekcie jak i innych nauczycieli języka niemieckiego. Opracowa-
nie ich w atrakcyjnej formie z pewnością wpłynie na większe zainteresowanie uczniów przedmiotem. 

Uczniowie uczestniczący w projekcie:
kl. 7a Martyna dragan, 

Paula Gaweł, 
aleksandra nykiel, 
Hanna nosek, 
tymoteusz Świątek, 
Paulina zdun

kl. 7b Hubert dubiel, 
julia Kasiak, 
Grzegorz rogala, 
oktawia Świątek, 
Barbara Wawrzoła

Oprac. i fot. Lidia Ludorowska

Chcemy być zdrowi
Dwie najstarsze grupy „Bie-

dronki" i „Tygryski" z Przedszko-
la w Jasionce wzięły udział w pro-
jekcie „Zdrowo jem, więcej wiem" 
organizowanym przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska. Jest 
to program skierowany do dzieci 
z zerówek i klas 1-3 szkół podsta-
wowych. Wpisuje się w rytm roku 
szkolnego. Składa się z trzech eta-
pów (jesień, zima, wiosna), z któ-
rych każdy stanowi kompilację za-
jęć lekcyjnych i konkursów z na-
grodami, pobudzających kreatyw-
ność najmłodszych uczestników. 

Głównym celem projektu jest 
wykształcenie u dzieci postaw 
prozdrowotnych poprzez uczenie 
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Przedszkole w Łukawcu przystąpiło do drugiej edycji Międzynarodowego Projektu Czytel-
niczego „Magiczna moc bajek”, która została zatytułowana: „Bajkowa podróż do krainy warto-
ści i dziecięcej wyobraźni”. organizatorem przedsięwzięcia jest Bajkowe Prywatne Przedszko-
le w jaśle, a Fundacja aBCXXi udzieliła projektowi swojego patronatu.  

 międzynarodowa „magiczna moc bajek” 

zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie 
wiedzy na temat produktów służących zdrowiu 
i produktów dla zdrowia szkodliwych. 

Ważnym zadaniem jest również ukazanie 
związku pomiędzy żywieniem a występowa-
niem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreśle-
nie roli codziennej aktywności fizycznej w pro-
filaktyce zdrowotnej. 

Zadania projektu zrealizowane podczas eta-
pu jesienno-zimowego: 
• Poznajemy owoce i warzywa. Cukier? Nie, 

dziękuję!
Etap wiosenny jest w trakcie realizacji 

i obejmuje zadania:
• Piramida Zdrowia ucznia
• Źródło życia i zdrowia – woda!

Oprac. i fot. Monika Wilk
 Elżbieta Dąbrowska

 Elżbieta Maciąg

mi (domowe przedszkole), które wyrażą chęć wzięcia udziału w organizowa-
nym przedsięwzięciu.

Jak piszą pomysłodawczynie projektu: anna zielińska i Ludmiła Łabiszew-
ska: „Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małe-
go człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz 
podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. (…) Dzięki czytaniu odpowiedniej 
literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze 
tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspo-
kaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bez-
pieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.”

Poprzez czytanie bajek, prace plastyczne czy teatrzyki dzieci poznawały, 
a czasem przypominały sobie bajki lub baśnie i uczyły się o tym, czym jest przy-
jaźń, dobre maniery lub rozwijały się aktorsko.

Źródło: http://szkolalukawiec.pl

Celem inicjatywy jest promocja wartości mo-
ralnych i kształtowanie postaw prospołecznych 
u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania 
edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni.

Roczny projekt jest adresowany do wszyst-
kich placówek przedszkolnych, szkolnych (naucza-
nie zintegrowane) i wychowawczych, edukacyj-
nych oraz osób prywatnych pracujących z dzieć-
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Lp. nazwa zadania zakres/opis/ Wartość inwestycji
I. Sołectwo Jasionka

1. Wiata przystankowa przy drodze gminnej 108805 
(pętla-Gęsiówka) 

dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 
0,9 x 3,6m

7.380,00

II. Sołectwo Łąka
2. Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza.

Dobudowana część obiektu pełni funkcję komunikacji oraz zaple-
cza higieniczno-sanitarnego dla budynku, natomiast w obrysie ist-
niejącego obiektu zostały wydzielone pomieszczenia administra-
cyjne oraz sale wielofunkcyjne.
W podpiwniczeniu budynku wykonano pomieszczenia magazyno-
we oraz techniczne.

4.530.193,21

3. Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr. 3947; 
3913; 389 („za rowem” od piekarni do szkoły)

oświetlenie drogowego typu LED 51.940,44

4. Budowa oświetlenia drogi powiatowej 1383R 
(w stronę Łukawca)

oświetlenie drogowego typu LED 82.988,57

6. Wiata przystankowa przy drodze powiatowej 
1384R 

dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 
0,9 x 3,6m wraz z budową peronu

17.180,00

6. Remont pomieszczenia w budynku remizy OSP Remont pomieszczenia kuchennego w budynku remizy OSP z wy-
posażeniem 

74.243,02

iii. Sołectwo Łukawiec 
7. Budowa odcinka oświetlenia przy drodze powiato-

wej 1383R (od ronda w kierunku Łąki)
oświetlenie drogowego typu LED 76.655,70

8. Wiata przystankowa przy drodze powiatowej 
1372R (kółko rolnicze) 

dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 
0,9 x 3,6 m + demontaż i utylizacja starej wiaty

8.917,50

9. Remont w budynku remizy OSP Remont podłogi w Sali głównej 24.640,59

10. Remont w budynku Domu Kultury Malowanie dachu – DK Golonkówka 14.800,00

IV. Sołectwo Nowa Wieś
11. Budowa oświetlenia drogi gminnej (osiedle przy 

boisku Orlik)
oświetlenie drogowego typu LED 22.933,35

V. Sołectwo Stobierna
12. Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr. 786 oświetlenie drogowego typu LED 41.647,80

13. Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr. 2161 
oraz uzupełnienie istniejącego oświetlenia na słu-
pach PGE nr 8/10, 25/6 - dz. 2356, 2121 

oświetlenie drogowego typu LED 25.922,25

14. Remont w budynku Domu Ludowego Remont zaplecza kuchennego w budynku domu ludowego 
(Podedwór) wraz z wyposażeniem 

116.091,32

VI. Sołectwo Tajęcina
15. Budowa oświetlenia drogi gminnej 

na dz. nr. 459/6 
oświetlenie drogowego typu LED 29.504,82

16. Budowa oświetlenia drogi gminnej 
na dz. nr. 602, 601/12, 601/13 

oświetlenie drogowego typu LED 36.543,16

17. Wiata przy drodze powiatowej 1373R (pętla) dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 
0,9 x 3,6m

7.380,00

VII. Sołectwo Terliczka
18. Remont w budynku Domu Ludowego Remont części podłogi i wymiana stolarki okiennej w Sali głównej 9.999,90

VIII. Sołectwo Trzebownisko
19. Budowa oświetlenia przy odcinku drogi woje-

wódzkiej 878 – etap I
oświetlenie drogowego typu LED 68.560,00

20. Budowa oświetlenia przy odcinku drogi we-
wnętrznej dz. 417/2

oświetlenie drogowego typu LED 61.414,90

IX. Sołectwo Wólka Podleśna
21. Przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP wraz 

z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej, 
wody, centralnego ogrzewania, gazową i wentylacji mechanicznej, 
przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, przebudowę 
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zagospodarowa-
nie terenu wokół budynku tj. wykonanie dojazdu do obiektu oraz 
miejsc postojowych

2.528.069,31

infrastruktura komunalna
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22. Budowa oświetlenia dróg gminnych wewnętrz-

nych na dz. nr. 1096/65, 1096/21 
oświetlenie drogowego typu LED 130.380,00

X. Sołectwo Zaczernie
23. Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr. 2504 oświetlenie drogowego typu LED 35.877,15

24. Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr. 3682 oświetlenie drogowego typu LED 34.122,43

25. Wiata przystankowa przy drodze powiatowej 
1377R (pętla) 

dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej o wymiarach 0,9 x 
3,6m

7.380,00

budowa i rozbudowa sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Lp. nazwa zadania zakres/opis/zdjęcia Wartość inwestycji
1. Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Nowa Wieś-Zaczernie oraz 

odcinka sieci wodociągowej w rejonie cmentarza w Zaczerniu.
- Sieć magistralna – 4423 m
- Sieć rozdzielcza – 780 m

1 000 0000,00

2. Rozbudowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci przy potoku Szuwarka w Jasionce 
do granicy między miejscowościami Jasionka-Stobierna.

- Sieć magistralna – 2519 m 550 000,00

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w miejscowości Łukawiec.

- Sieć wodociągowa – 83 m
- Sieć kanalizacyjna – 55 m

40 000,00

4. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w miejscowości. Zaczernie. - Sieć wodociągowa – 181 m
- Sieć kanalizacyjna – 126 m

65 000,00
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Lp. nazwa zadania nr ewid. działki/nr 
drogi

długość drogi
w m.b.

Wartość inwestycji
PlN

 Sołectwo jasionka
1. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (Kamionka – osiedle) 3249/49 90 35 475,20
2. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (Grond) 2288/1 248 67 882,54

 Sołectwo jasionka w liczbach ogółem 338 103 357,00

 Sołectwo Łąka
1. Przebudowa dróg gminnych od skrzyżowania przy stacji CPN do sklepu 

„GROSZEK” z budową chodników dla pieszych oraz budową kanalizacji 
deszczowej 

108836 i 108835 980 1 773 104,00

2. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (droga do cmentarza) 3699 252 67 250,79
3. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (droga do cmentarza) 3699 442 126 502,72
4. Przebudowa wjazdu przed brama główną do budynku spichlerza 1195/10, 1611 10 16 538,63

 Sołectwo Łąka w liczbach ogółem 1684 1 983 396,14

 Sołectwo Łukawiec
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej 108841

i drogi wewnętrznej (pętla – Łukawiec Dolny)
2892/2, 2893/2, 2894/2 365 96 917,22

48 772,89
Sołectwo Łukawiec w liczbach ogółem 365 145 690,11

 Sołectwo nowa Wieś 
1. Przebudowa odcinka drogi – do placu zabaw przy A4 191 223 95 294,19

 Sołectwo nowa Wieś w liczbach ogółem 223 95 294,19
 Sołectwo Stobierna

1. Remont odcinka drogi wewnętrznej (Stobierna Dolna) 4628/1 325 82 018,38
2. Przebudowa placu przy ośrodku zdrowia 250 21 596,68
3. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ze zjazdami (Zagrody) 905 185 60 384,70
4. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (Krzywe „Diesel-Tracz”) 1700 130 42 378,69
5. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (Podedwór) 2121 75 29 163,63
6. Przebudowa drogi poscaleniowej do pól (przed Szkołą nr 1) 3638, 32639 500 121 879,16
7. Przebudowa drogi poscaleniowej do pól (odcinek drogi na Poręby) 182 272 61 461,11

 Sołectwo Stobierna w liczbach ogółem 1 737 418 822,35
 Sołectwo tajęcina

1. Odnowa nawierzchni na odcinku drogi gminnej (od skrzyżowania z drogą 
wojewódzka w kierunku Domu Ludowego)

108801 348 93 517,79

2. Peron pod wiatę przystankową przy drodze powiatowej (EME - AERO ) 1373R 11 250,99
3. Remont pętli autobusowej – skrzyżowanie dróg powiatowych 1373 i 1374 

(Tajęcina Piaski)
1373R 46 502,79

 Sołectwo tajęcina w liczbach ogółem 348 151 271,57
 Sołectwo trzebownisko

1. Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz 
zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej (Beresiówka)

679/32, 679/34 679/36, 
679/38

250 504 708,08

 Sołectwo trzebownisko w liczbach ogółem 250 504.708,08
 Sołectwo Wólka Podleśna

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108831 (pod las) 130 180 68 599,38
Sołectwo Wólka Podleśna w liczbach ogółem 180 68 599,38
 Sołectwo zaczernie

1. Przebudowa drogi wewnętrznej – (Graniczka i pętla autobusowa) 4589 i 4623 320 206 295,00
2. Przebudowa drogi wewnętrznej (Podkościół) 1819 289 88 295,12
3. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (Podkościół) 1798 223 68 042,54
4. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (osiedle za szkołą) 3903 135 40 251,69
5. Remont odcinka drogi wewnętrznej (Podkościół) 1808 120 41 496,27

Sołectwo zaczernie w liczbach ogółem 1 087 444 380,62

Łącznie inwestycje drogowe w 2020 6 212 3 915 580,18 

rozbudowa infrastruktury drogowej
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jasionka:
1. Pod koniec roku zakończono prace przy budowie boiska re-

zerwowego w Jasionce za klubem sportowym o nawierzchni 
z trawy naturalnej.
Koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy zł.

2. Zamontowano monitoring na placu zabaw i przy budynku 
OSP Jasionka, który jest zasilany na panele fotowoltaiczne 
oraz turbinę wiatrową. 
Koszt przedsięwzięcia to ponad 42 tysiące zł.

inwestycje 
w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w 2020 roku

Łąka:
1. Pod koniec roku rozbudowano plac zabaw gdzie zamontowano 

ławki oraz piramidę linową wraz z wykonaniem nawierzchni 
z kostki oraz piasku. Zasadzono drzewa, a także w części prze-
budowano istniejące ogrodzenie oraz dobudowano nowe. 
Koszt 50 tysięcy zł.

 Łukawiec:
1. Przygotowano plac zabaw przy rondzie wraz z wykonaniem 

ogrodzenia. Położono nawierzchnię z kostki betonowej oraz 
z maty przerostowej. Zamontowano urządzenie zabawowe, 
huśtawki, bujak oraz zasadzono drzewa. 
Koszt ponad 100 tysięcy zł.

2. Zainstalowano siłownię zewnętrzna przy domu ludowym 
gdzie zamontowano 4 urządzenia siłowe oraz wykonano na-
wierzchnie z kostki betonowej.
Koszt prawie 25 tysięcy zł. 

 W minionym roku wykonano także remont części pomiesz-
czeń w Zespole Szkół w Jasionce pozostałych po przedszkolu 
i kuchni. Dostosowano je na świetlicę.

W zakres remontu wchodziło wykonanie pochyli dla niepeł-
nosprawnych oraz platformy przyschodowej. Dzięki temu dzieci 
niepełnosprawne będą mogły korzystać z wcześniej niedostępnych 
dla nich pomieszczeń usytuowanych na parterze szkoły. 

Po remoncie szkoła zyskała nową sale świetlicową wraz z za-
pleczem szatniowo- sanitarnym 

Koszt remontu to ponad 550 tysięcy zł.
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W Trzebownisku i Zaczerniu przy budowach placów zabaw 
korzystaliśmy również z dofinansowania PROW.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 
w miejscowości Trzebownisko i Zaczernie” mająca na celu „Umoż-
liwienie mieszkańcom Gminy Trzebownisko dostępu do atrakcyj-
nych miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz wzmocnienie ak-
tywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez utworzenie 
strefy rekreacyjno-turystycznej” współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

trzebownisko: 
1. Dofinansowane placu zabaw przy stadionie sportowym. Wy-

konano nawierzchnię z kostki betonowej i piasku, zamonto-
wano urządzenia zabawowe w tym karuzelę dla osób nie-
pełnosprawnych oraz zestaw gimnastyczno-sprawnościowy, 
4 urządzenia siłowe, stół do tenisa stołowego i stolik do gry 
w szachy i chińczyka. Zasadzono krzewy i drzewa ozdobne. 
Zamontowano również nowe ogrodzenie.
Koszt ok. 150 tysięcy zł z czego: 63,63% z dofinansowania
36,37% wkład własny 
 

zaczernie:
1. Rozbudowa placu zabaw i montaż urządzeń siłowni zewnętrz-

nej przy budynku Alfamed. Położono nawierzchnię z kostki be-
tonowej i piasku, zamontowano urządzenia zabawowe w tym 
karuzelę dla osób niepełnosprawnych, 4 urządzenia siłowe, 
stół do tenisa stołowego i stolik do gry w szachy i chińczyka. 
Dosadzono krzewy ozdobne, a także uporządkowano istnie-
jący teren zielony. Zamontowano również nowe ogrodzenie.
Koszt ok. 120 tysięcy zł z czego: 63,63% z dofinansowania
 36,37% wkład własny 

 tajęcina:
1. Zagospodarowano tereny nieużytkowane pod rekreację znaj-

dujące się przy pętli autobusowej. W ramach zadania zosta-
ły wykonane chodniki oraz ścieżka rowerowa. Zamontowano 
zestaw gimnastyczno-sprawnościowy, urządzenia zabawowe 
oraz kręgle. Wykonano oświetlenie terenu oraz instalacje mo-
nitoringu. Dokonano nasadzeń oraz przebudowę części ogro-
dzenia.
Koszt prawie 950 tysięcy zł.

Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

nowa Wieś:
1. Dokonano modernizacji placu zabaw przy basenie montując 

nowy zestaw zabawowy oraz nową huśtawkę. 
Koszt ponad 25 tysięcy zł.

2. Na Placu zabaw przy autostradzie wykonano ścieżkę z kost-
ki betonowej.
Koszt to ponad 42 tysiące zł.

terliczka:
1. Dokonano remontu kładki gdzie wymieniono deski i po-

malowano konstrukcję.
Koszt 50 tysięcy zł.
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W roku 2020 pomimo pandemii koronawirusa prace na tere-
nie parku trwały przez cały rok. Aby obiekt nabrał nieco ciekaw-
szego charakteru, z bardzo dużych i nieco mniejszych kamieni po-
wstał kamienny skwer. Trochę dalej ogródek japoński z pagodą po-
środku. Wśród drzew i traw ozdobnych umieszczone zostały wła-
snoręcznie zrobione kule betonowe. Stoi też tam rower pełniący 
rolę kwietnika. Największą w chwili obecnej atrakcją w parku jest 
stojący pośrodku samolot PZL-110 który to po okresie użytkowa-
nia został nam przekazany nieodpłatnie przez Ośrodek Kształce-
nia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W 2020 roku prowadzi-
liśmy dalsze nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (jarzębiny 
i jaśminy, tamaryszek). Ze środków funduszu sołeckiego zakupili-
śmy kosiarkę ciągnikową z przyczepką do koszenia trawnika i pie-
lęgnacji terenu. Koszenia dokonywali w czynie społecznym straża-
cy z OSP Nowa Wieś. Na przełomie października i listopada trwały 
prace przy układaniu na alejce w parku kostki chodnikowej. Koszt 

Co ciekawego w nowowiejskim parku ?

smaki i kolory wielkanocnego stołu w nowej wsi

inwestycji to ok. 43 tys. są to środki finansowe pozyskane z Urzędu 
Gminy za co jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Wójtowi.

W roku 2020 postawiono 4 lampy hybrydowe oświetlające plac 
zabaw, oraz położono nawierzchnię asfaltową na drodze do par-
ku. Koszt nawierzchni wyniósł 93 tys. które również otrzymaliśmy 
z Urzędu Gminy. Wszystkie nasadzenia, oraz wszelkie prace pielę-
gnacyjne w parku wykonane były nieodpłatnie. Zagospodarowanie 
terenów po pastwisku pozwala na organizowanie wolnego czasu 
dla dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu. Przyczynia się też do 
rozwoju fizycznego mieszkańców i integracji międzypokoleniowej.

W roku 2021 chcemy doposażyć plac zabaw w nowe urzą-
dzenia tj. karuzela obrotowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, stół do 
pin-ponga, boisko do piłki nożnej dla dzieci, posadzić krzewy i drze-
wa wzdłuż powstałego chodnika. 

Inwestycje po byłym pastwisku należy zaliczyć do bardzo uda-
nych. 

Oprac. i fot. Irena Pudło

Również w tym roku święta Wielkiej Nocy przebiegną pod zna-
kiem rygorów groźnej epidemii. Niestety, znów zasiądziemy przy 
świątecznym stole jedynie w gronie najbliższej rodziny; świątecz-
ne eskapady i towarzyskie spotkania przyjdzie odłożyć na lepsze 
i bardziej spokojne czasy. Aż nie chce się wierzyć, że doroczne spo-
tkanie kół KGW oraz stowarzyszeń gminy Trzebownisko organizo-
wane od 10 lat pod hasłem „W bukszpanowej ozdobie”, także przy-
szło odwołać, ale z nadzieją, że ta kolorowa, radosna impreza znaj-
dzie się już bez przeszkód w kalendarzu roku przyszłego. 

 Choć spotkamy się przy stole w mniejszym gronie, to będzie 
on pięknie przystrojony i w miarę bogato zastawiony. Znajdą się 
na nim świąteczne barany i własnoręcznie ozdobione pisanki. Nie 
zabraknie, pachnącej wędliny, pysznej szyneczki i kiełbaski. Nade 
wszystko, oczy cieszyć będą wielkanocne baby, makowce, serniki 
i inne rarytasy. Kochana gospodyni nie zapomni o krzepkim chrza-
niku i wiosennej sałatce. Tak będzie – mamy nadzieję – w każdym 
nowowiejskim domu, w każdym domu gminy Trzebownisko.

Z myślą o tym podsuwamy młodszym gosposiom kilka spraw-
dzonych przepisów na świąteczne jadło. 

jaja na różne sposoby:
jaja faszerowane kremem musztardowym: Ugotowane i ob-

rane ze skorupek jajka kroimy na pół, wyjmujemy żółtko. Żółtko 
ucieramy z serkiem topionym, musztardą i czosnkiem. Doprawia-
my do smaku solą i dekorujemy.

jaja faszerowane szynką: Ugotowane i obrane ze skorupek 
jajka kroimy na pół, wyjmujemy żółtko. Żółtka ucieramy z twaroż-
kiem, ze zmieloną gotowaną szynką i chrzanem. Przyprawiamy 
słodką papryką i dekorujemy.

Sosy na zimno do jajek i mięs pieczystych.
Sos ziołowy: Płuczemy, osuszamy i drobno siekamy pół pęcz-

ka koperku i bazylii. Dodajemy ząbek czosnku przeciśniętego przez 
praskę. Składniki łączymy z jogurtem i majonezem.

Sos żurawinowy z chrzanem: Starty chrzan mieszamy z majo-
nezem, gęstą śmietaną i żurawiną do mięs. Dodajemy 2 łyżki czerwo-
nego półsłodkiego wina. Przyprawiamy cukrem i białym pieprzem. 

roladki z farszem serowo-chrzanowym: Jaja obieramy, drob-
no siekamy łączymy z twarożkiem i chrzanem. Doprawiamy do sma-
ku solą i pieprzem. Powstałą masą smarujemy plastry szynki i zwi-
jamy w ruloniki. Ruloniki układamy na półmisku, zalewamy uprzed-
nio przygotowaną żelatyną. Wstawiamy do lodówki na godzinę

Barszcz biały na zakwasie: Zakwas na barszcz przygotowu-
je się kilka dni przed użyciem. Kilka łyżek mąki pszenno-razowej 
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wsypujemy do kamionkowego naczynia, zalewamy letnią przegoto-
waną wodą. Czosnek obieramy, drobno siekamy dodajemy do mąki 
i dokładnie mieszamy aby nie było grudek. Naczynie przykrywamy 
lnianą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do ukiszenia mąki.

Wykonanie: wywar z boczku lub szynki podgrzewamy, cedzi-
my i dodajemy zakwas. Gotujemy na małym ogniu, doprawiamy do 
smaku solą i pieprzem. Serwujemy z jajkiem, kiełbasą i wędzonką.

Babka piaskowa
4 jajka, ¾ kostki margaryny, 2 budynie waniliowe lub śmietan-

kowe, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie: margarynę roztopić 
i wystudzić. Jajka utrzeć z cukrem, do-
dać sypkie składniki i stopioną marga-
rynę. Dobrze wymieszać, włożyć do for-
my i piec około 40 minut w temperatu-
rze 180ºC. Po wyjęciu i ostygnięciu opró-
szyć cukrem pudrem. 

Baran wielkanocny
0,5 l mleka, 2 łyżki cukru, 2 dkg 

drożdży, 0,5 kg mąki, 3 jajka, 2 łyżki ma-
sła, smalec do smarowania formy.

Wykonanie: Mleko z cukrem pod-
grzać (lekko ciepłe) dodać drożdże 
i mąkę. Wyrobić ciasto, dodać jajka i roz-

topione masło, dalej wyrabiać i zostawić do wyrośnięcia. Formy wy-
smarować smalcem. Jak ciasto wyrośnie nałożyć do przedniej czę-
ści formy i przykryć drugą częścią. Piec około 35 minut w dobrze 
nagrzanym piekarniku do 180ºC

Mazurek kajmakowy
350 g mąki pszennej, 200 g masła, 150 g cukru pudru, 3 żółtka, 

szczypta soli, puszka kajmaku, bakalie do dekoracji.
Wykonanie: mąkę mieszamy z cukrem dodajemy żółtka z jajek. 

Następnie wlewamy roztopione i przestudzone masło i dokładnie 
wyrabiamy ciasto. Ciasto zwijamy w fo-

lię i wsadzamy do lodówki na 2-3 godzi-
ny. Wyjęte ciasto z lodówki rozwałkuje-
my i wkładamy do formy wysmarowanej 
tłuszczem. Ładnie wykańczamy brzegi . 
Pieczemy na złoty kolor w temp 180ºC. 
Gdy przestygnie smarujemy kajmakiem 
i dekorujemy lukrem i bakaliami (płat-
ki migdałów, wiórka kokosowe, kandy-
zowana skórka z pomarańczy, orzechy).

Tekst ten uzupełniają zdjęcie wy-
konane w minionych latach na kolej-
nym edycjach imprez „W bukszpanowej 
ozdobie”. 

Zofia Gałucha, Maria Rzucidło
Fot. Ryszard Bereś

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku od dnia 
1 lutego 2021 r. rozpoczął przyjmowanie od mieszkańców naszej 
Gminy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 
świadczeniowy czerwiec 2021/maj 2022. Zasady Programu „Ro-
dzina 500+” nie uległy zmianie, to znaczy świadczenie wychowaw-
cze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez 
względu na dochód osiągnięty przez rodzinę. Nadal nie wydaje się 
decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+, a jedy-
nie na wskazany we wniosku adres e-mail wysyłana jest informa-
cja dotycząca świadczenia. 

W przypadku przebywania lub wyjazdu członka rodziny za gra-
nicę, w celach zarobkowych, świadczenie 500+ podlega koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i w tym przypadku Wojewo-
da Podkarpacki ustala państwo właściwe do wypłaty świadczenia.

Wnioski o świadczenie 500+ można składać w dwóch formach:
• od 1 lutego 2021 r. - drogą elektroniczną, czyli przez Inter-

net za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.
mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez por-
tal PUE ZUS, 

• 1 kwietnia 2021 r. - drogą tradycyjną (papierową), czyli osobi-
ście w tut. Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.
Złożenie wniosku w okresie luty, marzec i kwiecień 2021 r. 

oznacza, że ustalenie i wyłata przyznanego świadczenia nastą-
pi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Złożenie wniosku w maju lub 
czerwcu 2021 r. skutkować będzie ustaleniem i wypłatą przyzna-
nego świadczenia 500+ z wyrównaniem odpowiednio w lipcu lub 
sierpniu 2021 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadcze-
nie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadcze-
nie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wnio-
sku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Przypominamy, aby zachować ciągłość wypłaty świadcze-
nia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 
2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Nowym zadaniem realizowanym przez pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku jest wydawa-
nie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
do Programu „Czyste Powietrze”. 

Mieszkaniec gminy, który zamierza złożyć wniosek o przy-
znanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powi-
nien, przed złożeniem tego wniosku, uzyskać od wójta (zgodnie 
z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętne-
go miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka go-
spodarstwa domowego. Wydanie zaświadczenia następuje na żą-
danie osoby.

W Gminie Trzebownisko realizacją wydawania w/w zaświad-
czeń zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, przesłać za pośrednictwem poczty lub profilem zaufanym prze-
kazać za pomocą platformy ePUAP. Wniosek należy złożyć na obo-
wiązującym formularzu, który dostępny jest na stronie interneto-
wej naszej gminy: www.trzebownisko.pl, w zakładce GOPS – wnio-
ski do pobrania.

Szczegółowe informacje nt. Programu „Czyste Powietrze” znaj-
dują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl. 

Korzystając z możliwość podania mieszkańcom naszej gminy 
informacji za pośrednictwem „Gazety Gminnej” przekazujemy do-
datkowo ważne informacje dotyczące świadczeń rodzinnych i fun-
duszu alimentacyjnego.

W 2021 r. prawdopodobnie nie będą wprowadzone istotne 
zmiany dotyczące funkcjonowania tych form świadczeń dla rodzin. 

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 
można składać w dwóch formach: 
• od 1 lipca 2021 r. - drogą elektroniczną, czyli przez Internet 

za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.
mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez por-
tal PUE ZUS, 

• 1 sierpnia 2021 r. - drogą tradycyjną (papierową), czyli osobi-
ście w tut. Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.
Mając na względzie stan epidemii w naszym kraju, bardzo prosimy  

o korzystanie jak najliczniej ze zdalnych form składania wniosków 
w celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka zakażenia wirusem.

Maria Fluda

PomoC sPoŁeCzna



DRODZY MIESZKAŃCY,
SYMPATYCY I PRZYJACIELE GMINY TRZEBOWNISKO

NIECH RADOSNE ALLELUJA
BĘDZIE DLA WAS OSTOJĄ ZWYCIĘSKIEJ MIŁOŚCI

I NIEZŁOMNEJ WIARY.
NIECH POGODA DUCHA TOWARZYSZY WAM 

W TRUDZIE KAŻDEGO DNIA,
A RADOŚĆ SERCA W CZASIE ZASŁUŻONEGO ODPOCZYNKU.

WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO
LESŁAW KUŹNIAR

Z PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
BERNADETTA ŚWIĄTEK

WRAZ Z RADNYMI

WIELKANOC 2021 R.


