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W każdej sekundzie Ziemia jest inna. 
W każdej minucie ewoluuje naturalny 

stan naszego kontynentu. Krok po kroku 
zmienia się przyroda towarzysząca życiu 

ludzi zamieszkujących tereny współczesnej 
gminy Trzebownisko. Tak jest od tysięcy 

lat. Pewnie tak będzie i w przyszłości. 
Znaczny zakres owej ewolucji jest wynikiem 
świadomej działalności człowieka. Dlatego, 
podejmując takie czy inne przedsięwzięcia, 

trzeba nam zawsze kalkulować na ile 
zmienią one nasze otoczenie. I czy będą to 

zmiany na lepsze. Rzecz bowiem w tym, iż 
wiele z mających miejsce przekształceń ma 

charakter nieodwracalny. 

Aby ułatwić i zoptymalizować ów wybór 
naszej drogi w przyszłość, warto więc 

wiedzieć jak było wczoraj, i co zdarzyć 
się może jutro. Chcemy w tej publikacji 

nieco przybliżyć tę wiedzę. Chcemy 
wspólnie z Państwem prześledzić obraz 
przyrodniczo - kulturowego środowiska 

w okresie minionego tysiąca lat. I rzetelnie 
zinwentaryzować, co odziedziczyliśmy 
po naszych przodkach, i co przekażemy 

następnym pokoleniom.

Naszym Czytelnikom 
na powitanie…

Od wieków dzieje Trzebowniska oraz jego mieszkańców, jak też większości sołectw 
naszej gminy, związane są z Wisłokiem. Rzeka była świadkiem wszystkich znaczących 
wydarzeń, jakimi historia obdarzała nas przez stulecia.  

Wisłok to jedna z nielicznych rzek w Polsce, która diametralnie zmieniła swe koryto. 
Po pierwotnym pozostało tzw. stare Wisłoczysko, będące dziś niecodziennym 
rezerwuarem przyrodniczym. 

Od połowy XVIII wieku rzeka płynie nowym korytem, oddalonym od pierwotnego o 
kilkaset metrów w kierunku północno-zachodnim.
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Oto streszczenie tej opowieści.

 - Bywało w dawnych czasach tak, że nikt tędy nie chciał przejechać czy przejść po zmroku. Wieść niesie, że 
przed kilkuset laty, kiedy kapryśny Wisłok płynął właśnie tam, gościńcem biegnącym wzdłuż jego brzegów, od brodu 
pod Strażowem ku Rzeszowowi podążała kareta. Powozem zaprzężonym w cztery konie jechała bogata pani ze swą 
małą córeczką i z liczną służbą – stangretami, forysiami, lokajem, dziewką służebną i nianią. Podróż krętą, wyboistą 
drogą nie sprawiała przyjemności. W pewnym momencie, pani niezadowolona  z trudów podróżowania, zaklęła: - 
Sacrable! Bodaj ta paskudna droga zapadła się pod ziemię… Ledwie to wyrzekła, kiedy olbrzymi kawał podmytego 
brzegu oberwał się wraz z karetą i podróżnymi. Wszyscy znikli w nurtach głębokiej w tym miejscu rzeki. 

Kiedy w połowie XVIII stulecia Wisłok zmienił koryto, w Starym Wisłoczysku wciąż nie brakowało ryb, 
a wokół nęciło bogactwo wodnego ptactwa i nadbrzeżnej 
zwierzyny. Pewnego lata grupa chłopów z Łąki wybrała 
się na odłów. Zarzucili sieć w wodę zakola; gdy ją ciągnęli 
napotkali spory opór. Równocześnie, jakby dały się słyszeć 
dzwonki janczarów. W wodnej otchłani pojawił się zarys 
karety. Wieśniacy czmychnęli w wielkim popłochu. Od tego 
zdarzenia, zaczęło w tym miejscu straszyć. Widać, naruszono 
spokój topielców. O Krzywym Wale stało się głośno w okolicy. 
I bywało lękliwie. Ktoś słyszał pochodzące z głębin krzyki, 
śmiech, to znowu płacz albo rżenie koni…

Którejś nocy 1929 roku jechał tędy furmanką 
Franciszek Ciasny z Łąki. W pewnym momencie konie 
stały się wielce niespokojne.. Nagle z pobliskiego wąwozu 
wybiegły na drogę dwa stwory podobne do wilków, choć 
nieporównywalnie większe, i zagrodziły drogę furmance. 
Przerażony Franciszek zeskoczył z wozu, ukląkł i zaczął się 
na głos modlić. Potwory leniwie zeszły z drogi i zatopiły się 
w ciemnościach…

Kilka miesięcy po tamtym zdarzeniu, wracał 
z Rzeszowa do domu kolejarz Michał Żółtko. Zawsze w tych 
okolicach czuł się nieswojo. Niekiedy, jakby dochodziły 
go dziwne odgłosy: jęki, podzwanianie łańcuchami, jakaś 
muzyka, niby śpiew, płacz dziecka. Mimo to, feralnej nocy, 
zamiast iść prosto w kierunku Łąki, czymś wiedziony 
wstąpił w głębinę Wisłoczyska. Opętały go moce tajemne, 
nie pozwalając wyjść na brzeg. Dopiero rano, pierwszy 
przejezdny usłyszał jęki wzywającego pomocy, i wydobył 
nieszczęśnika. Ten zaś, za radą innych, postawił w tym 
miejscu krzyż. Uwolnił on łąckiego kolejarza od następnych 
podobnych przygód. Co więcej, podobno, odtąd w ogóle 
przestało tu straszyć…

Na Krzywym Wale straszy…

Legendy i opowieści to skarb kultury oraz literatury ludowej każdej społeczności.  Niesamowite historie z życia naszych 
przodków, przekazywane z pokolenia na pokolenie, zachowali  w swej pamięci również najstarsi mieszkańcy znad Wisłoka, 
Czarnej i Świerkowca. Obok wątków iście bajkowych, historyjki te wielekroć odwoływały się do tutejszej specyfiki fauny 
i flory, do typowych dla tej ziemi zjawisk przyrodniczych. Mogą więc być one w jakimś stopniu źródłem wiedzy o zmianach 
naturalnego środowiska terenów wchodzących w skład obecnej gminy Trzebownisko.

W 2008 roku Zbigniew Trześniowski, nakładem Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu, opublikował zbiór legend 
i opowieści regionu rzeszowskiego. Wiele zebranych w książce niezwykłych historyjek dotyczy doliny dawnego Wisłoka. Pasją 
Trześniowskiego było m.in. snucie historii przydrożnych krzyży i kapliczek,  których zewidencjonował prawie pięćset. Często, 
krążą obok nich różne duchy i zjawy straszące ludzi. Jedna z takich właśnie opowieści zamieszczona na łamach cytowanej książki 
odnosi się do krzyża posadowionego przy drodze Trzebownisko - Łąka, tuż obok starego Wisłoczyska, w miejscu nazywanym 
przez trzebowniczan Krzywym Wałem. Jak pisze autor, krzyż ten ustawił w latach trzydziestych XX wieku mieszkający w Łące 
kolejarz Michał Żółtko. 

Jak głosi legenda ta woda pochłonęła karetę                                  
z podróżnymi. Ich duchy straszyły przejezdnych przez wieki.

Z chwilą wystawienia na Krzywym Wale krzyża, zjawy             
i stwory straszące podróżnych ponoć opuściły to miejsce.
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Kiedy wytrzebiono puszczę... 

Zawierzając historykom i ludziom nauki można 
bez przesady powiedzieć: jeszcze w początkach 
drugiego tysiąclecia naszej ery, ziemię, która stała 
się domem naszych ojców, porastał gęsty las. Od 
południa – Puszcza Karpacka, od północy - Puszcza 
Sandomierska, bo tak nazwano te kompleksy.  Jedynie 
pomiędzy nimi, na szerokość kilkunastu kilometrów 
rozciągał się ze wschodu na zachód pas urodzajnych 
łąk i pastwisk, bez intensywnego zalesienia, gdyż 
został wytrzebiony i zasiedlony najwcześniej. Tędy 
też biegł najstarszy szlak podróżniczy, którym 
poruszały się karawany z Rusi, w tym kupcy pędzący 
stada wołów.

Dr Janusz Kurtyka  („Dzieje Rzeszowa”, t.1, rozdział 
nt. osadnictwa średniowiecznego) ustalił, że Puszcza 
Sandomierska sięgała niemal po Staromieście. Jak 
stwierdził, jej najdalej wysuniętą częścią był las 
nazywany później Miłocinem. Jeszcze w drugiej 
połowie XVIII wieku zabagniony las olchowy 
ciągnął się wąskim pasem od Zaczernia po nowe 
koryto Wisłoka, lewym brzegiem rzeki Czarna 
(dziś nazywana Mrowla). Jeszcze do połowy XIX 
wieku las porastał piaszczyste okolice na północ od 
Zaczernia i Nowej Wsi (dziś lotnisko). Zaś Stobierna 
i Wysoka długo ukryte były w leśnej gęstwinie. Stan 
zalesienia w połowie ubiegłego tysiąclecia obrazuje 
szkic (patrz obok) wykonany przez Ryszarda 
Halickiego wg wskazówek Janusza Kurtyki. Na rysunku zaznaczono też 
trasę wpomnianej drogi na Ruś. 

Szereg cennych szczegółów, również na temat zalesienia naszych ziem 
w przeszłości, zawiera mapa Miega, wykonana przez austriackich topografów 
wojskowych tuż po wkroczeniu armii zaborczej na ziemie polskie, w latach 
1779 – 82. Lektura sekcji nr 99 oraz 115 tejże mapy, których fragmenty też 
publikujemy, może być fantastyczną przygodą historyczną. 

Dziś tereny zalesione zajmują obszar 1085 ha, tj. 12 proc. całej powierzchni  gminy. Największe kompleksy to lasy w części 
północno – zachodniej, na pograniczu z gminami Głogów Młp. oraz Sokołów Młp.; chodzi o enklawę na północ od Tajęciny 
wchodzącą w skład rezerwatu Bór oraz fragment tzw. lasu głogowskiego, za Wysoką. Opisując zasoby tych lasów botanicy 
definiują je jako siedlisko boru mieszanego (głównie sosna, dąb szypułkowy) i siedlisko lasu mieszanego (głównie: grab 
zwyczajny, dąb szypułkowy, buk, sosna zwyczajna).  

Niezwykłym modyfikacjom, i to na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat XVIII wieku, poddany został układ sieci wodnej na 
naszym terenie. Napiszemy o tym więcej w kolejnych rozdziałach. W tym miejscu dopowiemy jedynie, iż cechą charakterystyczną 
dla tych ziem były liczne bagna i starorzecza, występujące niemal nad każdym ciekiem wodnym. W tej sprawie też odsyłamy 
do publikowanych szkiców i starych map. Jak na nich zaznaczono, mokradła i podmokłe zadrzewienia odstraszały osadników 
i podróżnych wzdłuż rzeki Czarna, a zwłaszcza w okolicach Terliczki, Łukawca i Łąki. W tych stronach do dziś istnieją pola 
zwane Smugi, Stawy czy Jeziora i Ługi (Łukawiec Dolny). W opisie z 1782 roku austriaccy wojskowi odnotowali: Łąki są 
przy deszczowej pogodzie i dużej wodzie bardzo trudne do przejścia z powodu wielu wypływających z nich małych strumieni 
i rowów. Od czasu do czasu wysychają one wszystkie całkowicie. Owa łąka jednak koło stawu przy zamku jest bardzo zabagniona 
i dlatego w tym miejscu nie do przejścia.

Mimo tak specyficznych warunków topograficznych, na skraju puszczy pojawiały się kolejne lepianki. Puszcza ustępowała 
pod toporami osadników. Skutecznie trzebili oni (karczowali) las. Z tą też czynnością kojarzy się nazwy wsi Trzebownisko, 
Trzebuska, Trzeboś. Wyraźnie przyspieszenie osadnictwa przyniósł wiek XIV za sprawą króla Kazimierza Wielkiego.  Po 
kolejnej wyprawie polskiego władcy na wschód (lata 1340 – 1341) Ruś Czerwona już na wieki weszła w skład Rzeczypospolitej. 
Prawosławie ustąpiło miejsca wyznaniu rzymskokatolickiemu. Powstały kolejne parafie podległe diecezji przemyskiej 
i papieżowi rzymskiemu. W osadzie Łąka, na potrzeby drużyny królewskiej Kazimierza Wielkiego prowadzona była hodowla 
koni. W sąsiedniej Terliczce wytwarzano uprząż końską; od terlicy (drewniany szkielet siodła) wywodzi się, być może, nazwa 
tej miejscowości. Jak napisał proboszcz Łąki ks. Wawrzyciec Puchalski w „Drobnych dziejach Łąki”, książce wydanej w roku 
1892, król zaludnił te tereny osadnikami z Mazurów. Nęciła je nie mało w te strony bogata gleba tutejsza. (…) I tak gdzie były 
niegdyś tylko bory i lasy, rozsiadły się liczne osady mazurskie. I tak, życiem nowem zawrzała rychło okolica cała. Dzieło to 
Kazimierza W.

Pod koniec XIV wieku istniały już niemal wszystkie osady znane dziś na mapie gminy Trzebownisko. Lokowane na prawie 
niemieckim liczyły średnio po 30 – 40 rodzin. Wg Janusza Kurtyki ich nazwy pojawiły się w znanych źródłach (zwykle 
kościelnych) w następującej kolejności: rok 1409 – Łąka (Lanky), Łukawiec, Stobierna, rok 1416 - Jasionka, Trzebownisko 
(Trzebownycza), Slopyska (taką nazwę nosiła osada poprzedzająca Nową Wieś), rok 1439 - Zaczernie (Saczyrna).

Osadnicy nie mieli potrzeby, ale i możliwości dalekiego podróżowania. Zwłaszcza, iż nie istniały drogi w dzisiejszym rozumieniu. 
Podróżnicze karawany korzystały ze szlaków oznaczonych koleinami, później zaś kapliczkami bądź drewnianymi krzyżami 
ustawionymi na rozstajach. Przez tereny Trzebowniska wiódł najstarszy wczesnośredniowieczny szlak z zachodu na wschód 
(tzw. trakt wielkiego handlu). Trakt ten, przekraczając tu Starą Przyrwę (obecne koryto Wisłoka) skręcał do Łąki, by wzdłuż łuku 
Starego Wisłoka podążyć do przeprawy pod Strażowem. Po lokacji Rzeszowa (1354) szlak ten uległ korekcie; kupcy podążali 
już bezpośrednio na Powietną (Pobitno) i Krasne.   

Rekonstrukcja przebiegu najstarszego 
szlaku na Ruś (w.X/XI – XIII/XIV). Oprac. 
Janusz Kurtyka, rys. R. Halicki, Dzieje 
Rzeszowa, t.1, Rzeszów 1994, str. 106. 
Szkic obrazuje też stan zalesienia tego 
obszaru.



Mapa Miega ilustruje znacznie już rozwinięty układ komunikacyjny. W zasadzie, już wtedy 
przypominał on współczesny rozkład głównych dróg. Rzecz jasna, wszystkie trakty miały polne 
podłoże, jedynie najbardziej zabagnione odcinki zabezpieczano palami, łoziną, w najlepszym 
przypadku  - kamieniami skalnymi. Na to można było liczyć jedynie na dwu głównych drogach 
– trakcie na Kolbuszową i Sandomierz oraz na gościńcu na Sokołów i Nisko. W opisie map 
Miega, w 1782 roku, napisano m.in.: Droga krajowa przez bagno koło Zaczernia jest początkowo 
zła, wyłożona lichymi dylami, natomiast od folwarku do Miłocina ma podłoże piaszczyste. Przy 
nazwie Łąka austriaccy topografowie zapisali: Droga do folwarku w Łukawcu, podobnie jak 
do Czarnej, jest przy długotrwałej mokrej pogodzie bardzo zła z uwagi na gliniaste, czarne 
podłoże; do Trzebowniska jest ona jednak nieco mocniejsza, piaszczysta i lepsza. 

Główne szlaki komunikacyjne (na Głogów i na Sokołów) utwardzono dopiero gdzieś w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku; wysypano je tłuczniem i żwirem. Nawierzchnia asfaltowa 
pojawiła się w XX wieku - na wiosnę roku 1941, kiedy to niemiecki okupant w błyskawicznym 
tempie zbudował i uruchomił lotnisko Luftwaffe w Jasionce. Modernizacja i asfaltowanie dróg 
powiatowych czy gminnych to już historia wielu powojennych dziesięcioleci. Np. trasę Łąka 
– Łukawiec – Czarna najpierw stabilizowano cementem, zaś nawierzchnię  bitumiczną wylano 
fragmentami dopiero w latach siedemdziesiątych ub. wieku. Pierwszy autobus PKS zajechał do 
Łukawca Górnego w Sylwestra 31 grudnia 1967 roku.

W drugiej dekadzie XXI wieku, do wszystkich osiedli a nawet wielu zabudowań mieszkalnych 
na terenie całej gminy prowadzą wyasfaltowane dróżki. Gmina należy do najbardziej 
zmotoryzowanych w regionie. Niemal w każdej rodzinie jest, co najmniej jeden samochód. 
Sięgając zaś po statystykę można stwierdzić: mieszkańcy oraz przejezdni mają do dyspozycji 
na naszym terenie łącznie ponad 100 km dróg publicznych, w tym 48 km dróg powiatowych 
i prawie 45 km dróg gminnych. Po nowelizacji ustawy o drogach publicznych, formalnie 
taki status otrzymał też odcinek dawnej drogi krajowej S19 ze Stobiernej przez Jasionkę 
i Trzebownisko do Rzeszowa. Tymczasem, droga lubelska na odcinku od Stobiernej po 
południową granicę gminy wymaga kapitalnego remontu i wielomilionowych nakładów; 
rozwiązanie kwestii formalno - finansowych z tym związanych, to sprawa najbliższych 
miesięcy; problem ten rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny rozpatrując skargę prezydenta RP. 
Wtedy to zostanie ustalony ostateczny zarządca tej drogi.

Fragment sekcji 99 i 115 tzw. mapy Miega, nakreślonej i opisanej przez austriackich topografów wojskowych w latach 1779 - 1782. 
Oryginał józefińskiej mapy topograficznej przechowywany jest w Archiwum Wojennym w Wiedniu.
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Na zdjęciu lotniczym wykonanym w maju 2011 
roku przez Igora Bubina z Ukrainy widać 
dokładnie współczesną linię lasu – pozostałego 
po Puszczy Sandomierskiej. Roboty przy 
autostradzie były już mocno zaawansowane.

Takiego widoku w krajobrazie Łąki czy 
Łukawca już nie znajdziecie. Polną dróżkę 
i rozłożyste drzewo „połknęła” autostrada A4.

W ostatnich latach niemal wszystkie 
odcinki dróg powiatowych otrzymały nowe 
nawierzchnie. We wrześniu 2012 roku drogowcy 
odnowili m.in. trasę przez Trzebownisko.

Widok na tzw. Węzeł Wschodni A4 i najdłuższy na 
Podkarpaciu most na Wisłoku; liczy 512 metrów. 
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Gmina Trzebownisko niejako wstąpiła do „klubu” polskich gmin połączonych ze światem autostradą. We wrześniu 2012 roku 
udostępniono 7 - kilometrowy odcinek autostrady A4 łączący tzw. wschodnią obwodnicę Rzeszowa z drogą S9; ten fragment, 
mówiąc skrótowo, biegnie od Terliczki do Zaczernia. Powstało tu 8 wiaduktów, 3 mosty, kilka przepustów, dwa węzły. Wyrósł 
największy na Podkarpaciu 512 – metrowy most na Wisłoku. Nasz fragment autostrady kosztował 442 mln złotych, blisko 
60 proc. środków pochodziło z funduszy unijnych. Trwają roboty przy 41-kilometrowym odcinku od Terliczki do Jarosławia. 
Uruchomienie autostrady A4 na całym odcinku do ukraińskiej granicy w Korczowej to zapewne kwestia roku 2016.

Dopełnieniem prezentacji współczesnego układu komunikacyjnego gminy Trzebownisko, niech będzie informacja, iż 
w minionych czterech latach wszystkie najważniejsze dla wygody i bezpieczeństwa podróżowania odcinki, zwłaszcza dróg 
powiatowych, otrzymały nowe nawierzchnie bitumiczne. Równolegle, we wszystkich sołectwach przybyło ponad 20 km 
chodników. Planowaną jest budowa kolejnych chodników, m.in. w Trzebownisku (na Spiny), w Zaczerniu (dalszy ciąg wzdłuż 
drogi powiatowej w kierunku Nowej Wsi zaczerskiej), w Łukawcu (od środka w stronę Łukawca Dolnego), w Nowej Wsi  
i w Jasionce (m.in. kolejne fragmenty w ciągu dawnej drogi S19).

Budowniczowie autostrady A4 mocno 
nadwyrężyli dotychczasowy układ 
komunikacyjny wokół magistrali. 
Wiele fragmentów dróg wymagało 
generalnego remontu. Na wiosnę 2014 
roku odremontowane trasy otrzymali 
mieszkańcy Terliczki.

Każdego roku kolejne odcinki dróg 
gminnych i wewnętrznych pokrywa się 
asfaltem. Zdjęcie wykonano na jesieni 
2013 roku w Zaczerniu.

Choć prace przy budowie nowych 
odcinków chodników nie ustają, 
społeczne oczekiwania są wciąż 
niezaspokojone. 

Widok w stronę zachodnią i tzw. Węzeł 
Centralny A4 w Zaczerniu. Zdjęcie 
wykonano w październiku 2012 roku.  
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Wisłok zmienił koryto

Wisłok to jedna z najbardziej kapryśnych polskich rzek, głównie dlatego, że swe źródła posiada w górach; bierze swój początek 
z góry Kanasiówka (823 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim na granicy ze Słowacją.  Jest do tego stopnia kapryśna i nieprzewidywalna, 
iż pewnej nocy zupełnie zmieniła koryto (patrz na dołączony szkic). To niewyobrażalne, aby kilkudziesięciometrowej szerokości 
rzeka (autorzy mapy Miega odnotowali w 1760 roku: zwykła szerokość Wisłoka wynosi około 50 kroków, głębokość 3 stopy, dno 
piaszczyste) przeniosła się w inne miejsce oddalone o kilkaset a nawet więcej metrów. Stało się to w sierpniu 1744 roku (albo 
w 1750, jak zapamiętali inni kronikarze).

Ów nadzwyczajny przypadek był konsekwencją katastrofalnej czterodniowej ulewy. Wisłok wystąpił z brzegów zalewając 
Rzeszów i wszystkie osady położone poniżej. Ustępujące wody wyżłobiły nowe łożysko. Główny nurt Wisłoka opuściwszy 
Staromieście obrał miejsce dawnej rzeczki Stara Przyrwa, minął Trzebownisko i za Nową Wsią „wdarł się” w koryto Czarnej. 
Jeśli więc przed 1744 rokiem wsie Terliczka, Łukawiec i Łąka leżały na lewym brzegu Wisłoka, dziś zajmują tereny po prawej 
stronie rzeki. Ponadto, nowy potężny Wisłok odciął od dworu oraz macierzystej parafii w Łące mieszkańców lewobrzeżnej 
Wólki. Nie była to, jak wcześniej, skromna rzeczułka Czarna, którą dało się pokonać w bród. W tej sytuacji, z chwilą powołania 
w 1789 roku parafii w Stobiernej, zostali do niej przypisani także wólczanie.

Reliktem poprzedniego średniowiecznego systemu wodnego jest do dziś Stare Wisłoczysko, będące zarazem naturalną oazą 
rzadkich już obecnie gatunków fauny i flory (ale o tym, w innym rozdziale). Cenną dokumentację starego układu hydrologicznego 
zawiera przywoływana mapa Miega, sporządzona, jak wiadomo, zaledwie trzy dekady po „przeprowadzce” Wisłoka. Zresztą 
do dziś pozostały ślady po starych strumieniach i stawach, widoczne zwłaszcza w Jasionce oraz w Terliczce, Łące i Łukawcu. 
W tych ostatnich wioskach są to rowy po Starej Przyrwie. Ponadto, jeszcze do niedawna jedno ze starorzeczy w Łukawcu 
nazywano Starą Przyrwą, w Łące zaś jedno z pól – Zaprzyrwie. 

Wisłok przez wieki był rzeką spławną. Fakt ten udokumentował Jan Długosz w swojej kronice; ponadto, rzeka znalazła się 
w wykazie z 1456 roku „via navigantinum”. Rzeką pływały tzw. szkuty oraz galary. Przewożono nimi głównie zboże, ale 
też płótna, kaszę, mąkę, suszone owoce, itp. Spław – do Sanu, i dalej Wisłą w kierunku Sandomierza i Gdańska, odbywał 
się dwa razy w roku: wczesną wiosną, po spłynięciu kry lodowej, i na początku lipca, po opadach świętojańskich. 
W Trzebownisku, na lewym brzegu istniał w XVIII wieku przystanek flisacki. Pozostałe po nim pale cumownicze 

zachowały się do początku XX wieku. W pobliżu, jak 
głosiły ustne przekazy, na potrzeby flisaków stała 
karczma. Spłonęła z początkiem XIX wieku. Jak 
twierdzą niektórzy, przysiółek Spiny ma swoją nazwę 
od spinania pni w większe tratwy.

Źródło: Zmiany biegu Wisłoka wg B. Strzeleckiej - Dzieje Rzeszowa,        
t. 1, Rzeszów 1994, str.106. Oznaczenia:1 - najstarsze  łożysko Wisłoka: 
2 - zrekonstruowany bieg rzeki Czarnej; 3, 4, 5 - przekopy dawnych 
dopływów Wisłoka Starego do Nowego Wisłoka; 8 -przypuszczalna droga 
z Rzeszowa do Łańcuta (dawny trakt ruski – do połowy XIV wieku).

Choć rzeka nieraz przysparzała szkód i strachu, nikt nie 
wyobraża sobie krajobrazu gminy bez jej widoku. 
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Wisłok straszył powodziami i zatorami lodowymi niemal 
co kilka lat. Kroniki XX wieku odnotowują m.in. powódź 
z lata 1929 roku.  Za największą powódź tego stulecia  
uważa się jednak kataklizm z końca lipca 1934 roku. 
Po kilkudniowych intensywnych opadach poziom lustra 
podniósł się do 730 cm. W Trzebownisku woda przelała 
się niziną od mostu po Spiny i popłynęła 2-metrowej 
wysokości falą na pola między Łąką a Łukawcem. 
Ludzie z trwogą obserwowali porwane kłody drzewa, 
zżęte dopiero co snopy, potopione zwierzęta, fragmenty 
porwanych zabudowań. Równie groźna okazała się 
powódź w sierpniu 1966 roku. Kaprysy rzeki nieco 
ustały, kiedy w 1973 roku w Rzeszowie oddano do 
użytku sztuczny zalew wraz z betonową zaporą. 
Współczesne parametry tej rzeki fachowcy definiują 
następująco: Wisłok płynie w korycie wciętym na 
głębokości ok. 3 - 10 m i osiągającym szerokość ok. 
30 -50 m. Anomalie pogodowe początku XXI wieku 
znów przypomniały mieszkańcom gminy, co znaczy 
siła natury; zwłaszcza w latach 2003, 2005 i 2010 woda 
podtapiała łąki a nawet zabudowania, angażując do walki 
z żywiołem strażaków niemal z każdej wiejskiej OSP.  
Powódź w maju i w czerwcu 2010 roku, porównywalna 
z tą z 1934 roku, szczególnie mocno dała się we znaki 
budowniczym autostrady, kiedy to wczesną wiosną 2010 
roku przystąpili oni do prac ziemnych.

Rzeczne kataklizmy to trudny rozdział współżycia 
z Wisłokiem. Ale zawsze, od stuleci rzeka była też 
sprzymierzeńcem, który żywił, niektórym dawał 
pracę, pomagał w utrzymaniu higieny, był też ważnym 
miejscem zabawy i… życia towarzyskiego młodych. 
Jeszcze do połowy ub. stulecia rzeka toczyła wody 
czyste, niemal przeźroczyste. Z wysokiego brzegu można 
było obserwować przesuwające się pod prąd ławice 
ryb, głównie świnek, brzan i jelców. Charakterystyczną 
rybą dla naszego fragmentu rzeki były miętusy - ryby 
dorszowate. Część ryb konsumowano w domu, resztę 
sprzedawano.

W malownicze zakola starego Wisłoczyska wtargnęły zupełnie nowe elementy. W tle: elewator na Załężu i obwodnica Rzeszowa (w realizacji).

19 maja 2010 roku Wisłok znów potwierdził, że jest rzeką 
groźną i dziką. Okolice Jasionki i Nowej Wsi.

Powódź mocno „poturbowała” też budowniczych 
autostrady.

Podobnej skali powódź w 1934 roku zniosła drewniany 
most na Wisłoku. W 2010 metalowa konstrukcja oparła 

się żywiołowi.

Znaczne tereny obecnej Nowej Wsi leżą na rozległych 
bagnach okalających niegdyś Czarną. Co kilka lat 

przyroda upomina się o swe prawa.
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Rozwój budownictwa murowanego po II wojnie spowodował 
duże zapotrzebowanie na piasek i kruszywo. Intratnym 
źródłem pozyskiwania tego surowca był właśnie Wisłok. 
Piasek pobierano z piaszczystych płacht zwanych ispami 
oraz z dna rzeki. Na odcinku od Trzebowniska po łańcucką 
Czarną powstało kilkanaście stałych miejsc wydobywania 
żwiru, co spowodowało szybką degradację rzeki, w tym 
znaczne pogłębienie jej koryta. Lustro wody opadło, a brzegi 
jakby urosły o kilka metrów.  Na wysokiej lessowej skarpie 
w okolicach Nowej Wsi i Jasionki, po prawej stronie rzeki 
swoje gniazda miały jaskółki „brzegówki”. 

Maria Czyrek, dziś 95 – letnia mieszkanka Nowej Wsi, 
w swym pamiętniku zanotowała wspomnienia z dzieciństwa: 
Woda w Wisłoku była czyściusieńka. Widać było kamyki na 
dnie i pływające rybki. W takiej wodzie od świętego Jana, 
gdy święty pokropił już wszystkie strumyki, kąpała się cała 
wieś. W rzece prało się też bieliznę i odzież. Wcześniej, 
ubrania zgrzebne i płachty mama układała w „polewarce”. 
Była to okrągła beczka z dziurą w dnie zatykana czopem. Na 

to wszystko kładła worek z popiołem drzewnym, a następnie 
zalewała wrzącą wodą i szczelnie zamykała. Po 2-3 godzinach 
wypuszczano ług i „pranie” wieziono nad rzekę. Tam, 
wszystko lądowało na deskach i było okładane kijonkami aż 
puścił brud. Na koniec, pozostało tylko rzeczy przepłukać…

Sobotni wieczór młodzi spędzają dziś przy grillu, inni 
zaś preferują komputer czy program TV. Natomiast 
życie towarzyskie naszych dziadków kwitło latem nad 
brzegiem Wisłoka. Nieodżałowany Edward Szczepanik 
z Trzebowniska, tak to zapamiętał:  - Ja i moi rówieśnicy 
spotykaliśmy się po prawej stronie mostu – w okolicy  wjazdu 
na prom, naprzeciw Trzyny, na wysokości drogi na Załęże. 
Dziewczyny zaś zajmowały kawałek „plaży” koło domu 
Wilkowej. Starsi, dorośli kawalerowie, mieli swoją enklawę 
na ispie, obok boiska „Grunwald” (dziś teren Gimnazjum).   
Oczywiście wtedy, nikt z chłopaków nie nosił bielizny, 
ściągało się portki i chlup do wody. To było gdzieś koło roku 
1935. Koło Wilkowej hasały zanurzone po pas koleżanki. 
Podglądała ich zza faszyny grupka chłopaków ukrytych 

naprzeciw, na prawym brzegu. Edek Rzucek słynął z tego, że 
potrafił przemieszczać się pod wodą, po dnie, nie wynurzając 
się przez dłuższą chwilę. Podpłynął do dziewcząt, zupełnie 
niezauważony, i złapał jedną za nogę. Narobiła wrzasku na 
pół wsi. Tymczasem Edek, cały czas pod wodą, wrócił na 
Błonia. Opowieściom o potworze buszującym w rzece nie było 
końca… 

Od wieków, podstawowym miejscem gdzie mieszkańcy 
gminy mogą swobodnie przejechać na drugi brzeg jest most 
w Trzebownisku. Od 2012 roku czynny jest dodatkowo 

autostradowy wiadukt, lecz ten dostępny będzie zawsze 
tylko dla użytkowników A4. Od kilkudziesięciu lat z myślą 
o pieszych funkcjonuje wąska kładka linowa Tajęcina – 
Jasionka. Jeszcze wcześniej, w tym samym miejscu (oraz 
w Trzebownisku, gdy most był wyłączony), korzystano 
z promu. Oczywiście, niemal w każdej nadrzecznej 
miejscowości oznaczono brody do przegonu zwierząt, lecz 
możność pokonania rzeki tym sposobem uwarunkowana była 
poziomem wody oraz porą roku.

W 1782 roku austriaccy wojskowi tak opisywali 

Przez kilka powojennych dekad rzeka dostarczała cennego 
materiału budowlanego dla mieszkańców.  Dla Kazimierza 

Pokrzywy z Łukawca była miejscem ciężkiej pracy galarnika.

Historyczne zdjęcie z 1929 roku. Ten drewniany most w 
Trzebownisku zniosła powódź pięć lat później. Most odbudowała 
ekipa Jana Świebody z Palikówki; otwarty w 1937 roku służył 
mieszkańcom kolejnych dwadzieścia lat.

Kilkunastu innych gospodarzy zarabiało na transportowaniu 
piasku.



22 23

trzebowniską przeprawę: Drewniany most w złym stanie, 
brzegi po obu stronach wysokie i nie do przejechania aż 
do Nowej Wsi, poza mostem, z powodu wysokości brzegów, 
także przy małej wodzie. Na mapie z roku 1849 jakoś brak 
oznaczenia mostowej przeprawy. Kolejną próbę odbudowy 
mostu podjęli w trakcie I wojny Austriacy, zatrudniając 
przy tych pracach jeńców rosyjskich. Wykonano jedynie 
nasyp i betonowy przyczółek. Dopiero po wojnie, ok. roku 
1922 otwarto nowy drewniany most przez Wisłok. Miał 
6 podpór chronionych przeciwlodowymi osłonami. Ok. 
1928 roku most przebudowano dodając dwie podpory. 
Wielka powódź w 1934 roku nie oszczędziła również tej 
drewnianej konstrukcji. Odbudowała go brygada cieśli Jana 
Świebody z Palikówki i od 1 kwietnia 1937 roku most znów 
połączył wioski nowoutworzonej dużej gminy zbiorczej 
Trzebownisko. W trakcie działań frontowych w 1944 roku 

niemiecki okupant wysadził dwa przęsła; zrekonstruowane 
zostały tuż po wyzwoleniu. W 1956 roku drewnianego 
staruszka zastąpiła potężna konstrukcja betonowo – stalowa. 
Ta budowla inżynierska, wielokroć remontowana, doczekała 
wieku iście emerytalnego. Dopiero latem 2011 roku fachowcy 
firmy Skanska pocięli ją na przysłowiowe żyletki. Nowy 
piękny most kosztował 8 mln złotych.  Ma długość 85,5 m 
i szerokość 10 m, nośność 40 ton. 14 listopada 2011 roku 
uroczyście przecięto wstęgę. 

Bagienny i podmokły charakter całego dorzecza Wisłoka 
obecny był w krajobrazie poszczególnych wsi naszej gminy 
do połowy ub. stulecia. Stan ten ilustrują cytowane archiwalne 
mapy. Na tej z 1782 roku, w Jasionce trakt na Sokołów oblany 
jest z  zachodniej strony ogromnym stawem ciągnącym się 
od ówczesnej drogi na Gęsiówkę (dziś to dojazd do ośrodka 

zdrowia) po dzisiejszą drogę w stronę szkoły i kościoła, 
na zachód zaś aż w okolice tzw. Jasiennika. Autorzy mapy 
Miega odnotowali: Oba strumienie, które tworzą staw we wsi 
(Szuwarka i Świerkowiec) i napędzają młyn, przybierają przy 
wielkiej wodzie tak mocno, że przez pewien czas nie da się 
przejść również groblą; strumień od Stobiernej ma powyżej 
wsi 3 kroki szerokości i dno piaszczyste, w kierunku stawu 
staje się jednak bardzo zabagniony…. Na mapie Terliczki 
z 1849 roku widnieje spory rezerwuar wody w miejscu 
dawnego koryta Przyrwy, oblewający „rogalem” wieś od 
południa oraz wschodu i przylegający do tzw. Zagumnia. 

Innym elementem krajobrazu naszych wsi, były przez 
dziesiątki lat niewielkie oczka wodne. Służyły m.in. 
celom przeciwpożarowym. Jeszcze w początkach XX 
wieku Trzebownisko upstrzone było dziesięcioma takimi 
sadzawkami. Największą, nazywaną Karczmówką,  
tuż za Domem Ludowym, zasypano dopiero w latach 
siedemdziesiątych. Na miejscu innego stawu podjęto w 1958 
roku budowę jednopiętrowego budynku na zlewnię mleka 
i ośrodek zdrowia. W 2014 roku, po modernizacji dawnego 

ośrodka powstał ładny dom komunalny, będący teraz siedzibą 
GOK i Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego. W latach 
siedemdziesiątych ub. stulecia przy granicy sołectw Nowa 
Wieś i Terliczka, na lewym brzegu Wisłoka, powstał sztuczny 
zbiornik wodny, o powierzchni lustra wody ok. 1,10 ha; miał 
służyć lotnisku; nie powiodły się też plany wykorzystania 
obiektu dla celów rekreacyjnych. Zalew nad którym rzadko 
już siedzą wędkarze wymaga renowacji: odbudowy zapory, 
odmulenia.

 Próżno by szukać dawnych sadzawek, oczek wodnych, 
podmokłych łąk. Przeprowadzone w drugiej połowie 
XX wieku na masową skalę prace melioracyjne, a także 
wybudowanie ciągów tzw. kanalizacji burzowej, wszystko 
to sprawiło, iż w miejscu uciążliwych bagien i cuchnących 
stawów stanęły domy mieszkalne i inne obiekty gospodarcze. 
Rzecz jasna, zmiany te spowodowały widoczną ewolucję 
w zasobach tutejszej fauny i flory. Takie są, niestety, 
konsekwencje cywilizacyjnego postępu i rozwoju.

Nowe czasy – nowe konstrukcje. W 1957 roku 
w miejsce mostu drewnianego stanął stalowy. 
Wielokrotnie rozmontowany dożył XXI wieku.

W 2011 roku fachowcy z firmy 
Skanska zakończyli żywot 
metalowego staruszka. 
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14 listopada 2011 roku po półrocznej budowie 
oddano do użytku nową supernowoczesną przeprawę. 
Na uroczyste przecięcie wstęgi przybyli posłowie, 
starostowie i wójtowie. Najbardziej zadowoleni 
byli jednak zwykli mieszkańcy, którzy mogą odtąd 
niezawodnie i bezpiecznie pokonać Wisłok.

Most kosztował 8 mln złotych, ma długość 
85,5 m i szerokość 10 m, nośność 40 ton. 

Oprze się każdej powodzi i krze…



Przez wieki stałym elementem krajobrazu 
poszczególnych miejscowości były wiejskie 
sadzawki i stawy. Obecny dom komunalny 

w Trzebownisku (niegdyś zlewnia i ośrodek 
zdrowia) stoi w miejscu sadzawki, którą przed 

laty utrwalił na zdjęciu fotograf amator.

Te malownicze fotografie wykonano pół wieku temu 
wśród łąk i domostw Zawodzia. Za moment, taki pejzaż 
zupełnie przejdzie do archiwum.



W latach siedemdziesiątych, jako ostatnią we wsi, zasypano sadzawkę 
za trzebowniskim Domem Ludowym. Nazywano ja Karczmówką, z racji 

pobliskiej karczmy. Publikowane zdjęcie pochodzi z roku 1947.
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Skarby naszej fauny i flory 

Ewolucja systemu hydrologicznego gminy, rozbudowa 
nowoczesnej infrastruktury komunalnej a także chemizacja 
rolnictwa – działania te spowodowały znaczne zmiany 
w środowisku naturalnym gminy. Również te negatywne, 
skutkujące wymarciem niektórych gatunków roślin i zwierząt. 
Dyskusja nad tym, czy troska o komfort życia człowieka 
usprawiedliwia przedsięwzięcia i koszty wymierzone 
w naturę, będzie zapewne długo różnić ekologów i inżynierów. 
Ewidentnym przykładem takiego zróżnicowanego punktu 
widzenia jest choćby regulacja znacznych fragmentów 
Wisłoka na terenie gminy. - To uchroni nas przed skutkami 
powodzi – twierdzą jedni. - Zniszczono naturalne siedlisko 
nabrzeżne wielkiej rzeki – alarmują inni.

 Zasadne są racje tak jednych jak i drugich. Gospodarze 
gminy Trzebownisko a także liderzy społecznych organizacji 
pozarządowych mają tego świadomość. W gronie ludzi 
zatroskanych o kształt środowiska jest m.in. kierownictwo 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA, 
którego założycielem i członkiem jest także gmina 
Trzebownisko. Jednym z priorytetów organizacji stały się, 
więc przedsięwzięcia na rzecz ratowania i pielęgnowania 
naturalnych walorów naszej przyrody. W tę ideę pięknie 
wpisał się m.in. projekt „Szlakiem starego Wisłoka” 
współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetów państw w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej RP i Republiki 
Słowackiej 2007 – 2013.

Projekt kosztował 47,5 tys. EUR. Powstała 17 – kilometrowa 
trasa rekreacyjno - turystyczna wzdłuż starego Wisłoczyska 
aż do Krzemienicy; około jedna trzecia szlaku wiedzie przez 
tereny naszej gminy.  Trasa jest oznakowana, przygotowana 
do pieszej wędrówki, a fragmentami nawet jazdy rowerem. Jej 
początek to tzw. Krzywy Wał, tuż przy drodze Trzebownisko – 
Łąka. Na całej długości, w miejscach związanych z ludowymi 

legendami ustawiono drewniane 
rzeźby. W ramach projektu, 
EUROGALICJA organizuje rajdy 
i pikniki ekologiczne i artystyczne. 
Uczestniczą w nich m.in. uczniowie 
naszych szkół. Plonem tych 
wędrówek i spotkań są interesujące 
fotografie oraz obrazy malarskie 
eksponowane w salach domów 
kultury, w okolicznościowych 
folderach oraz na specjalnej 
stronie internetowej  www.
szlakiemstaregowisloka.pl

W opracowaniach fachowców można m.in. przeczytać:  
Zbiornik Starego Wisłoka pokrywa rzęsa wodna. W miejscach 
delikatnego nurtu spotkać można chroniony przepisami prawa 
grążel żółty. Muliste brzegi porasta trzcina pospolita, pałka 
szerokolistna, tatarak, oczeret jeziorny, liczne podgatunki 
turzyc, skrzyp bagienny.  Zadrzewienie porastające brzeg 
koryta tworzą m.in.: wierzba krucha, czeremcha, śliwa tarnina, 
olcha czarna. Cudownymi kolorami urzekają przyległe łąki. 
Perełkami szaty roślinnej są tu niektóre odmiany storczyków, 
w Polsce objęte ścisłą ochroną. Ów skarb natury uzupełnia 
bogate siedlisko drobnych zwierzątek: pajęczaków, owadów, 
ważek i chrząszczy. 

Publikowane obok fotografie uczestników pikników 
EUROGALICJI być może, zachęcą czytelników do 
osobistego obejrzenia tego cudownego miejsca. Nie trzeba 
zamawiać lotniczych biletów, zbędny jest przewodnik i karta 
kredytowa na opłacenie drogiego kurortu. Wystarczy założyć 
wygodne buty, wziąć kijki, plecak z napojami i kanapkami. 

Fantastyczny relaks oraz moc niezapomnianych wrażeń 
gwarantowane. Dla wszystkich - od przedszkolaka po babcię 
i dziadka.  

Równie gorąco zachęcamy do wędrówek ścieżkami rezerwatu 
Bór. Jego spory fragment leży w obrębie północno - zachodnich 
granic gminy Trzebownisko (teren sołectw Jasionka 
i Tajęcina).  To pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej, 
która przed wiekami porastała obszary sięgające niemal 
średniowiecznego Rzeszowa. Nie bez powodu utworzono 
tu rezerwat; w Borze znaleźć można wiele gatunków roślin 
chronionych, w tym rzadko spotykane w tej części Polski 
górskie gatunki roślin. Fachowy informator wymienia m.in. 
następujące nazwy: żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, 
tojeść gajowa, wawrzynek wilczełyko, storczyki (podkolan 
biały i gnieźnik leśny), widłak jałowcowaty, czosnek 
siatkowaty, zimowit jesienny. Wiosną, jak w innych ostojach 
Puszczy Sandomierskiej, łanami zakwitają zawilec gajowy 
i kokorycz, nieco później pojawia się konwalia majowa. 
W lesie spotkać można m.in. jelenie, sarny, dziki, borsuki 
i lisy. Liczne są tu także małe drapieżniki – łasice, kuny 
i gronostaje. Z ptaków gości tu bocian czarny i myszołów. 

Dzięki staraniom EUROGALICJI, zrealizowano projekt „Szlakiem 
starego Wisłoka”. Publikowane obok fotografie ilustrują cenne 
efekty tych przedsięwzięć. Powstał m.in. 17 - kilometrowy szlak 
turystyczno – edukacyjny, biegnący przez teren trzech gmin, 
odwiedzany przez młodzież i dorosłych. Cyferki na załączonym 
szkicu oznaczają czarowne miejsca, z którymi związane są różne 
ludowe legendy.

Podczas pikników ekologicznych urządzonych latem 2011 roku 
oraz w roku 2012 młodzi ekolodzy z naszych szkół wykonali sporo 
interesujących zdjęć. Najciekawsze nagrodzono i opublikowano 
w specjalnym folderze.

W ramach projektu zorganizowano też plener malarski; jego 
efektem były prace eksponowane w listopadzie 2012 roku w galerii 
MDK w Głogowie Młp.

http://www.szlakiemstaregowisloka.pl
http://www.szlakiemstaregowisloka.pl
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Botanicy charakteryzując faunę gminy Trzebownisko, obok cytowanych 
już cennych gatunków zwierząt, wymieniają również m.in. bobra, piżmaka, 
nietoperza. Przez teren rezerwatu Bór prowadzą ścieżki edukacyjne 
i szlaki turystyczne. Jednym z nich, pod koniec maja 2014 roku pobiegł 
I Ultramaraton Podkarpacki.

Obok rezerwatu Bór, inną występującą na terenie gminy formą ochrony 
przyrody są pomniki przyrody. Takim mianem oznaczono kilkanaście 
starych drzew. Według oficjalnego rejestru, w roku 2014, w obrębie gminy 
istnieje 5 obiektów, w ramach, których chronionych jest 18 najcenniejszych 
i najstarszych okazów drzew. Najbardziej wyróżniającym się obiektem 
jest szpaler lip drobnolistnych (pomnik nr 99) w Trzebownisku koło 
cmentarza.  Jeszcze 10 lat temu było ich 17, do roku 2014 pozostało 13.  
Mają w obwodzie od 200 do 500 cm, liczą co najmniej 150 – 200 lat. To 
pozostałość po kilkukilometrowej alei lipowej, która jeszcze do II wojny 

porastała niezabudowane parcele gościńca sokołowskiego od folwarku w Trzebownisku (dziś w tym miejscu jest siedziba UG) 
aż po folwark w Jasionce (dziś Dwór Ostoya).  Piękne lipy porastające drogę na odcinku obecnego lotniska wycięli jednej nocy 
z 20 na 21 czerwca 1941 roku hitlerowcy. Tego, bowiem dnia rano wystartowały stąd klucze Messerschmittów obierając kurs na 
wschód; Niemcy rozpoczęli plan „Barbarossa” - ataku na Związek Radziecki. 

Wracając zaś do współczesnych pomników przyrody. W Łące zachowały się trzy lipy drobnolistne rosnące w otoczeniu kościoła 
(pomnik nr 149), zaś całkiem niedaleko koło starej szkoły dąb szypułkowy (pomnik nr 145). Platan klonolistny w Zaczerniu 
w parku wiejskim także nosi miano pomnika (nr 77).

Pewnie, nie wszyscy zechcą wybrać się szlakiem 
starego Wisłoka. Mimo wszystko, niech zachętą do 
takiej wyprawy staną się publikowane obok fotografie 
młodych miłośników naszej przyrody.

Fot. Dawid Barłoga Fot. Dawid Barłoga

Miejsca przystanków na szlaku, z którymi związane 
są bajeczne opowieści, oznaczono  figurkami; 
wyszły one spod dłuta ludowych rzeźbiarzy.

Przez dróżki w rezerwacie Bór, w maju 2014 roku 
biegli zawodnicy I Podkarpackiego Ultramaratonu.

Teren Boru jest też miejscem manewrów i patroli członków grupy 
„Ułani Króla Jana”  - fanów koni i tradycji rzeszowskich ułanów. 
Siedzibą grupy jest Tajęcina, a jej członkami m.in. sołtys Waldemar 
Kuźniar oraz jego kolega Stanisław Wroński.



Fot. Jakub Rzeszutek Fot. Konrad KłękFot. Magdalena Kubas

Fot. Dominik Kamiński Fot. Andżelika Misiewicz Fot. Paulina Świątoniowska
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Fot. Wioletta Pietraszek Fot. Izabela Dragan

Każdego roku ubywa okazów w pomnikowym szpalerze starych lip 
obok trzebowniskiego cmentarza. Wichury i tornada, które zawitały 
do Polski w XXI wieku nie służą drzewom pamiętającym wiek XIX.

Wierni kulturowej tradycji Ojców, śmiało w XXI wiek

- Życie bez kulturowej tożsamości, bez znajomości swych korzeni – to jak jazda w gęstej mgle, człowiek nie wie gdzie zaczyna 
się jego droga i dokąd prowadzi  - powiedział w grudniu 2006 roku na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Przyjaciół 
Trzebowniska, jego prezes Stanisław Wiercioch. Organizacja skupiająca kilkudziesięcioosobową grupę Kumosów (tak 
nazywano niegdyś rodowitych trzebowniczan) oraz ich przyjaciół,  ma już na swym koncie kilkanaście ciekawych inicjatyw 
służących dokumentowaniu tradycji wsi. M.in. w sieci Internetu zawisł portal NASZE TRZEBOWNISKO z dziesiątkami 
cennych opracowań oraz tysiącami dokumentów i zdjęć, ukazała się niezwykła w swej formie i treści książka „Trzebownisko 
ma 600 lat”. Stowarzyszenie, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, inicjuje różne imprezy i przedsięwzięcia na 
rzecz mieszkańców, angażując w nie również najmłodszych. 

Rok 1998. Stanisław Rząsa - ludowy poeta z Zaczernia, 
etnograf, współtwórca Muzeum Regionalnego, wieloletni 
sołtys wsi, przyjmuje życzenia w 90. urodziny.

Pierwsze swe smyczki wystrugał własnoręcznie. Józef Ryś z Łąki pozostawił 
m.in. skrypt „Wesela łąckiego”, dziesiątki wierszy i rysunków, a nade wszystko - 
niedościgniony wzór ofiarności swej rodzinnej ziemi oraz tradycji Ojców.

W 2006 roku, Stanisław Wiercioch powołał do życia Stowarzyszenie Przyjaciół 
Trzebowniska. W przeciągu kilku lat organizacja dorobiła się m.in. własnego portalu 
internetowego, wydała dwie monografie, kilka numerów wiejskiej gazetki, podjęła 
pracę patriotyczno – wychowawczą wśród najmłodszych.
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Trzebowniskie Stowarzyszenie poszło śladem działaczy z Zaczernia i Łąki. Społeczny ruch na rzecz pielęgnowania tożsamości 
kulturowej i tradycji Ojców ma, bowiem w naszej gminie półwieczną historię. Już w 1969 roku, w Zaczerniu, staraniem 
Stanisława Rząsy (1908 – 2002), tutejszego wieloletniego sołtysa, znakomitego etnografa i ludowego poety, powstała Izba 
Pamiątek, od 1973 roku funkcjonująca jako Muzeum Regionalne. To największa tego typu placówka w powiecie: obecnie, 
muzeum posiada blisko 1000 eksponatów. Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia Tadeusz Dynia i Wanda 
Kosior (córka S. Rząsy), sekretarz Towarzystwa, zawsze z niemałym przejęciem przeglądają księgi pamiątkowe z minionych 
40 lat; znajdują wpisy kilkuset osób, w tym znane nazwiska ministrów, wojewodów, kosmonautów i biskupów. Szczególne 
wzruszenie nachodzi ich przy nazwiskach potomków rodowitych „żytnioków”, których przed wiekiem los rzucił za chlebem 
w różne strony świata. Polonusi wracają do kolebki swych ojców, pomni hasła, które wita wszystkich zwiedzających Muzeum: 
Społeczność, która nie dokumentuje przeszłości, ginie w teraźniejszości….   

Przykładem lokalnego patrioty zakochanego bez reszty w kulturze swych przodków był również Józef Ryś (1898 – 1971),  
łącki ludowy muzyk, rysownik, poeta i etnograf. Był samoukiem, pierwsze skrzypki zbudował sam. Przez wiele lat prowadził 
kapelę grającą na weselach i zabawach. Najcenniejszym jego dokonaniem było spisanie „Wesela łąckiego”, znakomicie 
oddającego mentalność i zwyczaje mieszkańców XIX-wiecznej Łąki. Tradycje łąckich muzyków kontynuowały kapele 
„Siedlorze” oraz „Zagrodzianie” Franciszka Bałandy; jego synowa Lucyna oraz syn Artur Bałanda wciąż nie mogą rozstać 
się z zaczarowanymi smyczkami. Współczesne poczynania na rzecz krzewienia patriotyzmu lokalnego walnie wspiera łąckie 
Stowarzyszenie „Wszyscy Razem”, któremu szefuje Maria Kloc.
Rysunki Józefa Rysia, w tym szkice łąckich chłopów sprzed stu lat, są stałym elementem wystawy towarzyszącej corocznemu 
świętu folkloru, jakim są Spotkania Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka”. Impreza ściąga znakomite grupy 
folklorystyczne z całego regionu. W 2014 roku, w dziewiętnastej już edycji łąckich Spotkań uczestniczyło 11 kapel i zespołów 
śpiewaczych. Specjalnymi gośćmi byli młodzi polonijni artyści z zespołów „Polanie znad Dniepru” z Ukrainy oraz „Łowicz” 
z Edmonton z Kanady. 

 Obok łąckich festiwali, sztandarową imprezą Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku jest spotkanie „Wokół wigilijnego 
stołu”, w trakcie którego rozgrywany jest konkurs na przygotowanie tradycyjnych potraw oraz ciasta świątecznego. 
Jubileuszowa X edycja konkursu w 2012 roku miała charakter międzynarodowy. W salach Dworu Ostoya w Jasionce gościło 10 
grup ze Słowacji, Ukrainy i Polski. Najwyższe uznanie fachowców od kulinarii i etnografii zyskała ekspozycja Stowarzyszenia 
„Wszyscy Razem” z Łąki oraz grupy ze słowackiej wsi Kračunowce w kraju preszowskim w powiecie Svidnik. 

Gospodarzami Muzeum Regionalnego w Zaczerniu 
są liderzy Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia. 
Cieszą się, że po remoncie poddasza Domu Kultury, 
zdecydowanie poprawią się warunki funkcjonowania 
placówki. 

Lekcje historii można prowadzić w specjalistycznej klasopracowni. Najlepiej jednak, gdy 
uczniowie spotkają się na tle autentycznych eksponatów sprzed stu lat…

Festiwal folkloru „Dolina łącka” wszedł 
do kalendarza najważniejszych imprez 
folklorystycznych Podkarpacia.

Zespół śpiewaczy „Jasiołczanie” gościł na 
przeglądzie w Łące już kilka razy. Znany jest też z 
występów na wielu innych scenach w regionie.

W 2014 roku, na XIX Spotkaniach w Łące, gminę 
reprezentowała też miejscowa kapela „Zagrodzianie”.

Tuż przed wyjazdem na festiwal do Łąki, grupa 
śpiewacza „Łukawianie” bawiła mieszkańców 
Trzebowniska na tradycyjnym pikniku rodzinnym. 
Do wspólnego zdjęcia stanęli też gospodarze 
gminy: Bogusława Czachor - przewodnicząca Rady 
i Lesław Kuźniar – zastępca wójta.

Pięknych przeżyć artystycznych, ale też wyrazów 
solidarności i ludzkiej przyjaźni dostarczył 
wszystkim występ zespołu „Polanie znad Dniepru”, 
przybyłego z ogarniętej wojną Ukrainy.

Równie gorąco przyjmowano w Łące popisy 
dziewcząt i chłopców z polonijnego zespołu 
„Łowicz” z kanadyjskiego miasta Edmonton.
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W rolę gospodarza Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Stołu Wigilijnego i Ciasta Świątecznego 2012 wcielił się nasz reprezentacyjny zespół - kapela 
z Łąki pod kierunkiem Lucyny Bałandy. Wszyscy uczestnicy wywieźli z Jasionki upominki i dyplomy. Przyjaźnie zawiązane w trakcie tych spotkań trwają latami. 
Długo wspomina się serdeczność ludzi, ale też cudowny smak wigilijnego jadła.

Równie kolorowo i …smacznie przebiegają coroczne spotkania 
pod hasłem „W bukszpanowej ozdobie”; grupy reprezentujące 
poszczególne sołectwa, zwykle są to panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich, chwalą się swymi umiejętnościami kulinarnymi oraz 
przywiązaniem do wielkanocnych zwyczajów.  Na wiosnę 2014 
roku, na kolejnej edycji tej imprezy w Wólce Podleśnej, jury 
wydało iście salomonowy wyrok rozdając wszystkim równorzędne 
nagrody. A było, co smakować: mazurki, makowce, babki, paschę 
wielkanocną, studzieninę, chrzan z żurawiną, żurek z kiełbasą na 
zakwasie domowym, ser smażony ze szczypiorkiem…

Proponujemy naszym 
Czytelnikom konkurs kulinarny. 
Jak nazywają się potrawy 
wielkanocne prezentowane 
w tej niezwykłej ekspozycji?
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Współcześni nastolatkowie mają swoje smartfony, hot dogi i inne legginsy. Kiedy zada się im pytanie o podpłomyki, nosiłki, 
prawidła, gdy zapyta o tybetkę czy oficerki, zwykle bezradnie wzruszają ramionami.  Ale nie dzieciaki z trzebowniskiej 
gminy. Uczniowie z Zaczernia wynoszą taką wiedzę z wizyt w miejscowym Muzeum Regionalnym, ich rówieśnicy z innych 
wiosek – choćby z udziału w przeglądzie w Łukawcu.  Co dwa lata staraniem kierownictwa i nauczycieli tutejszego Zespołu 
Szkół, a zwłaszcza Elżbiety Ząbek - organizatorki szkolnej Izby Tradycji, odbywa się przegląd uczniowskich zespołów 
artystycznych ze wszystkich szkół z terenu gminy pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”. Motywem piątego już spotkania, 
w maju 2013 roku, oraz tematem większości przedstawionych przez młodzież scenek, był kult chleba w polskiej kulturze.  
Temat chleba obecny był zarówno w prezentacji uczniów z Terliczki pod hasłem „Wielkanocnej tradycji czar” jak i w trakcie 
„Wieczerzy w wiejskiej chacie” (ZS Wólka Podleśna). Chleb „gościł” w scence pt. ”Dzień w chałupie chłopskiej” w wykonaniu 
zespołu gimnazjalnego z Trzebowniska oraz w spektaklu wystawionym przez ich kolegów z SP, pod nazwą ”Darcie pierza”. 
Stół i jego nakrycie pojawiły się w uroczych widowiskach nazywanych wprost „Pieczenie chleba” -  takie pokazy przygotowali 
uczniowie z Nowej Wsi oraz z  Zaczernia.

Tak kolorowej i …apetycznej imprezy nie znajdziecie na co dzień. Tak jak trudno 
szukać na wielkanocnych stołach w innych częściach kraju takich delicji jak 
gomółki, chrzan z żurawiną czy ser smażony ze szczypiorkiem. To potrafią 
przygotować tylko gospodynie z naszej gminy! Szefowe poszczególnych kół 
KGW, stając na spotkaniu w Wólce Podleśnej do rodzinnej fotografii, mogą 
być dumne ze swych koleżanek. W tej domowej, rodzinnej atmosferze świetnie 
czują się też wychowankowie ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Sprawnej Inaczej, któremu przewodzi Teresa Tomaka.
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Bronisław Pokrzywa, miejscowy społecznik, ceniony kronikarz Łukawca nie krył wzruszenia: - Dzieci występujące w tym pięknym, kolorowym 
spektaklu, grają z takim przejęciem i kulturą, że naprawdę raduje się me serce i oczy. A przecież chlebowa dzieża, kołowrotek czy nawet kołyska 
to rekwizyty im nieznane… W tym wszystkim przejawia się głębokie umiłowanie dla tradycji przodków, wola zachowania jej w pamięci nowych 
pokoleń… Temu właśnie służy przegląd szkolnych zespołów „Moja mała Ojczyzna” organizowany cyklicznie w Zespole Szkół w Łukawcu. 

Prezentowane fotografie wykonano w trakcie ostatniej edycji w maju 2013 roku.
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Dziedzictwo kulturowe kolejnych pokoleń obywateli 
trzebowniskiej gminy, w pierwszym rzędzie przejawia 
się w szacunku do dokonań Ojców oraz chęci 
pielęgnowania ich tradycji. Nic, więc dziwnego, iż na 
coroczne gminne dożynki odbywające się za każdym 
razem w innym sołectwie, ściągają zewsząd i starzy 
i młodzi. Mobilizuje ich pewnie konkurs wieńca 
dożynkowego, ale też chęć bycia razem, poczucie 
wspólnoty tradycji, współczesności  i przyszłości. 
Goszczący w 2013 roku na gminnych dożynkach 
w Łukawcu ks. bp Jan Wątroba również był 
zauroczony atmosferą tej imprezy. Skomentował to 
krótko: – Tu jest Polska właśnie… 

- Plon niesiemy plon w gospodarza dom. Aby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało  -  głosi 
początek tradycyjnej dożynkowej pieśni. Melodia ta rozbrzmiewa od dziesiątków lat, w trakcie 
święta o niezmienionym rytuale. Obchodzimy ten dzień tak, jak czynili to nasi Ojcowie. I dzieje 
się tak, mimo, że rolnicze oblicze współczesnej gminy Trzebownisko jest jakże inne od tego sprzed 
półwiecza. Prezentowane obok cudowne dożynkowe obrazy utrwalił obiektyw reporterskiego 
aparatu w trakcie w gminnych uroczystości w Trzebownisku (2006 i 2012) oraz podczas święta 
plonów w Łukawcu w roku 2013; ich honorowym gościem był sufragan rzeszowski ks. bp Jan 
Wątroba. W 2014 roku miejscem gminnych dożynek było Zaczernie. Naszą dożynkową galerię 
finalizuje zdjęcie nowowiejskiej delegacji na dożynkach diecezjalnych 2010.
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Dziedzictwo kulturowe to również spuścizna skarbów kultury materialnej, pozostawionych nam przez przodków. Odwiedzającym 
nas szperaczom reliktów historii warto polecić kilka najcenniejszych zabytków architektury sakralnej oraz dworskiej. Są to m.in.:

Kościół parafialny pw. św. Onufrego w Łące; parafia erygowana w 1409 roku; trzecia już świątynia, murowana, powstała 
w latach 1713-1744; urządzenie wnętrza, w tym ołtarze, pochodzi z XVIII wieku; 

Zespół kościelny w Łące

Zespół kościelny w Zaczerniu w parafii pw. Narodzenia NMP erygowanej w 1439 roku; obecny kościół wzniesiono w latach 
1803-1806; na placu przy świątyni w 1885 roku stanęła kaplica grobowa Jędrzejowiczów, właścicieli tych dóbr od roku 1830;

Stojąca obok kościoła w Zaczerniu kaplica nagrobna wraz z grobowcami właścicieli majątku.

Kościół Parafialny pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej; parafia utworzona w 1789 roku. Obecny kościół wraz 
z dzwonnicą pochodzą z 1891 roku. Wewnątrz szczególną uwagę zwracają: drewniana ambona w kształcie łodzi rybackiej, 
a nade wszystko gotycka figurka Madonny z Dzieciątkiem, wykonana najprawdopodobniej w pracowni Wita Stwosza;

Kościół parafialny w Stobiernej, w tym figurka Madonny z Dzieciątkiem oraz oryginalna ambona.

Dawny zespół dworski w Jasionce wybudowany w 1829 roku; obiekt mocno zniszczony po II wojnie; po 1991 roku poddany 
renowacji przez nowego właściciela; przekształcony w wysokiej klasy obiekt hotelowy pod nazwą Dwór Ostoya;  

Dawny zespół pałacowy w Łące wzniesiony ok. roku 1720 wg projektu Tylmana z Gameren; dziś siedziba Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez siostry Zgromadzenia Opatrzności Bożej;



50 51

Dziesiątki starych kapliczek i krzyży, zwłaszcza w Jasionce, Zaczerniu, 
Nowej Wsi, Łukawcu, Stobiernej i Łące;

Zachowane figury i tablice nagrobne na cmentarzach 
parafialnych w Zaczerniu, Łące i Stobiernej; nekropolie te 
założono w I połowie XIX wieku;

Pomnik oraz groby ofiar pacyfikacji Stobiernej; 8 lipca 1943 roku hitlerowcy zamordowali 15 osób za udział mieszkańców 
w polskim ruchu oporu.

Organizator większych imprez kulturalnych w naszym środowisku – Gminny Ośrodek Kultury, którym kieruje Wiesław 
Sierżęga, stara się też patronować i wspierać indywidualne talenty tradycyjnej twórczości ludowej. Mimo zmian kulturowych, 
grono ludowych twórców, zwykle amatorów, jest wciąż pokaźne. Kronikarze kiedyś odnotują, że w pierwszej dekadzie XXI 
wieku na tym terenie tworzyli m.in.: poeta i muzyk Franciszek Bałanda, rzeźbiarz i muzyk Jan Ryś, renomowany lutnik 
Ferdynand Ciasnocha (wszyscy z Łąki) zaś w Nowej Wsi poeta Tadeusz Sroka. Miłość do palety i pędzla wprowadziła 
w szeregi „artystów kolorów” Kazimierę Nalepę  ze Stobiernej i Justynę Kurowską z Zaczernia. Amatorskie malarstwo 
pociągnęło również m.in. Helenę Niemiec z Trzebowniska, Czesława  Smykałę z Zaczernia i Zofię Szczur z Jasionki. Edward 
Śliż to wszechstronny twórca – człowiek rzeźby, pióra i muzyki. Świątkom „zaprzedali” swe umiejętności rzeźbiarze Jan 
Kogutek z Trzebowniska i Andrzej Panek z Wólki Podleśnej. Nie wolno zapomnieć o kilkunastoosobowym gronie hafciarek - 
najwięcej pań wciąż dzierga w Zaczerniu, Wólce, Nowej Wsi i Stobiernej.
Kiedy babcie i mamy oddają się pasji haftowania czy pieczenia, ich pociechy wyżywają się w tańcu nowoczesnym. Mogą 
liczyć na fachowe słowo ze strony instruktorów GOK. W 2014 roku na estradach i scenach prezentowały się: Zespół Tańca 
Estradowego „Largo” oraz grupa  taneczna „Fenix”. W przestronnym Domu Ludowym w Tajęcinie, którego pozazdrościć może 
niejedno miasto powiatowe, jest też macierzysta scena Teatrzyku prowadzonego przez Bogusława Fronia. Aktorami są 10 – 
12 – letni uczniowie. To naprawdę utalentowani przyszli artyści! Świadczy o tym piękny spektakl „Brzechwałki” wystawiony 
w czerwcu 2012 roku. Kolejną premierą, w grudniu 2013 roku, była „fraszka sceniczna” o współczesnej komputerowej 
młodzieży, napisana i wyreżyserowana przez opiekuna grupy.

Stare przydrożne krzyże i kapliczki to dla części 
naszych miejscowości najcenniejsze i najstarsze 
elementy kultury materialnej. Tak jest m.in. w 
Nowej Wsi. Na zdjęciach dwa spośród 15 tego typu 
obiektów kultu religijnego w sołectwie. 

Aleja główna cmentarza parafialnego 
w Łące. Niektóre nagrobki pokrywają 

mogiły z połowy XIX wieku.

7 lipca 2013 roku, w 70. rocznicę pacyfikacji 
Stobiernej przez niemieckiego okupanta oddano 
hołd ofiarom tamtego mordu. W swym wystąpieniu 
Lesław Kuźniar, zastępca wójta powiedział m.in.: 
- Tamta krwawa karta z historii uczy patriotyzmu, 
kształtuje najważniejsze dla człowieka wartości 
moralne i obywatelskie. Ten cmentarz i to miejsce 
są świadkiem zbrodni niemieckich ludobójców. 
Dołożymy wszelkich starań by godnie przetrwały 
dla kolejnych pokoleń, a wiedza o tym, co się 
wydarzyło podczas II wojny na zawsze pozostała 
w pamięci…

Pierwszą premierą dziecięcej grupy teatralnej był spektakl „Brzechwałki” opracowany na podstawie tekstów Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. 
Z powodzeniem zaprezentowano go na gminnych obchodach Dnia Matki 2012 w Tajęcinie.
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Z fachowej pomocy instruktorów GOK korzystają także członkinie zespołów śpiewaczych „Żytnioki” z Zaczernia, 
„Jasiołczanie” oraz „Łukawianie”. Na tej imponującej, choć co zrozumiałe, niepełnej liście ludzi kultury i twórców 
trzebowniskiej gminy,  honorowe miejsce zajmuje też Orkiestra Dęta z Zaczernia obchodząca 30 – lecie istnienia. 27 maja 2014 
roku, w trakcie jubileuszowego koncertu w sali rzeszowskiego WDK, 32 – osobowy zespół zaprezentował jedynie maleńką 
cząstkę swego repertuaru, na który składa sie m.in. 120 utworów kościelnych, 45 koncertowych, 14 kompozycji marszowych. 
Kapelmistrzem i dyrygentem  zespołu jest, kontynuujący pracę swego taty, Rafał Kulpiński. Prezesem orkiestry oraz jej solistą 
jest Kazimierz Puc.

Szacunek do melodii i tańców Dziadków, to jedno, zaś chęć młodzieńczego wyżycia się w rytm muzyki disco to drugie. I w tej dziadzienie, 
niezastąpieni są podopieczni instruktorki GOK Agnieszki Dembowskiej. Zespół „Largo” a także grupa „Fenix” to atrakcje licznych 

uroczystości i spotkań, zwłaszcza dla naszych seniorów. 

Po prostu, oni muzykę kochają. I tak jest od 30 lat. W tym gronie wspólne muzykowanie przechodzi z ojca na syna. Orkiestra Dęta z Zaczernia jest 
chlubą naszego środowiska, bez niej oficjalna gminna impreza jest niewiele warta. Nic, więc dziwnego, iż również strażacką uroczystość w Tajęcinie 

(wrzesień 2013) uświetniła swoimi marszami zaczerska orkiestra.
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Spośród grup chóralnych realizujących swe śpiewacze pasje a działających przy naszych parafiach, obowiązkowo wspomnieć 
należy o Chórze ECHO, istniejącym od 50 lat przy Parafii pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebownisku. 
Jego organizatorem i pierwszym dyrygentem był organista Alfred Kozłowski (1937 – 1998), przez ostatnie 13 lat chórem 
dyrygował Bolesław Antoniak (1937 – 2014), emerytowany muzyk Filharmonii Rzeszowskiej. 

Ludzie kultury gminy Trzebownisko śmiało patrzą w przyszłość. W dokumentowaniu historii przodków skutecznie sięgają 
po nowoczesne formy wyrazu. Na święta Bożego Narodzenia 2013 do rąk mieszkańców trafiła płytka CD z kolędami 
i pastorałkami w  wykonaniu zespołów z terenu gminy. W sieci Internetu, na portalu NASZE TRZEBOWNISKO dostępne 
są dwa opracowania monograficzne o Trzebownisku oraz o Nowej Wsi, wydane w 2013 roku. Książki wyszły spod pióra 
rodzimych autorów. W przygotowaniu są monografie Łukawca i Jasionki. W dalszych planach pozostaje opisanie współczesnej 
historii Stobiernej (od 1918 roku) a także najmłodszego sołectwa - Tajęciny. Wówczas to, będzie można powiedzieć: wszystkie 
wsie dorobiły się książek o sobie i swych mieszkańcach. Tym samym, nasze dziedzictwo będzie miało szansę zagościć na stałe 
w pamięci następnych pokoleń! 

Działający prawie pół wieku chór parafialny w Trzebownisku ma w swym repertuarze pieśni religijne i patriotyczne. Koncertował w licznych 
polskich sanktuariach jak też za granicą – na Ukrainie, na Litwie, w Austrii, we Włoszech. Na zdjęciu koncert z okazji Dnia Niepodległości, 

w listopadzie 2009 roku. 

Śladem swych córek, panie z KGW chętnie uczą się obsługi komputera i Internetu. Również po to, aby samodzielnie czytać newsy publikowane na łamach 
portalu Urzędu Gminy czy też wysłuchać przyśpiewek naszych zespołów z płytki CD. Już tylko w Internecie (na portalu NASZE TRZEBOWNISKO) znaleźć 
można monografie Trzebowniska i Nowej Wsi. Wydania książkowe rozeszły się, bowiem błyskawicznie. 



Bogowie natury też nam sprzyjają

Tylko jedna gmina wiejska w Polsce ma na swoim terytorium lotnisko klasy międzynarodowej, a nad sobą autostradę przecinającą 
Polskę od zachodniej granicy po wschodnią. Nasz gminny odcinek A4 czynny jest od września 2012 roku, całą magistralą od 
Zgorzelca po Korczową przejedziemy się prawdopodobnie dopiero w 2016 roku.

Zaś co do lotniska, to dla młodych obywateli gminy, było ono zawsze. Ze zdziwieniem przyjmują opowieści swych babć 
i dziadków, że przez wieki nad pastwiskami i szuwarami Czarnej  i Świerkowca latały jedynie bociany oraz leśne ptactwo.  
Początek lotów metalowego „ptaka” nad wodami Wisłoka zaczyna się przecież dopiero w latach czterdziestych minionego 
wieku. 

Trudno dziś wyobrazić sobie nasze życie bez obecności krążących nad głowami samolotów i szybowców, bez spadochronowych 
czaszy oraz warkotu lotniczych silników. Lotnisko było i jest dla wielu miejscem pracy, dobrze służy środowisku. Tak będzie też 
pewnie w przyszłości. Lotnisko było również ważnym elementem nobilitującym gminę oraz jednym z czynników wyzwalającym 
u mieszkańców tej ziemi ambicje społecznego i kulturowego awansu, sięgania po nowe wyzwania na miarę XX i XXI wieku. 

Nic wiec dziwnego, że kreśląc kolejne stronnice tej książki zdecydowaliśmy się poświęcić chwilę uwagi także naszemu lotnisku. 
Historię jego utworzenia na polach Nowej Wsi i Jasionki, w tym interesującą relację naszych ziomków - żyjących bezpośrednich 
uczestników i świadków wydarzeń sprzed 70 lat - udało się zebrać na łamach monografii Nowej Wsi. Książka ta, w 2013 
roku - staraniem Urzędu Gminy w Trzebownisku - trafiła do rąk czytelników. Internauci mają dostęp do tego wydawnictwa 
za pośrednictwem portalu NASZE TRZEBOWNISKO. Gorąco zachęcamy do 
lektury, gdyż jest to pierwszy, tak pełny, uterenowiony, kronikarski zapis historii 
powstania i działalności „Jasionki”.  Udało się m.in. odtworzyć,  nieznane 
młodemu czytelnikowi, akcje wywiadowcze i sabotażowe prowadzone na 
niemieckim lotnisku przez uczestników polskiego podziemnego ruchu oporu. 
Jest tam ponadto obszerna dokumentacja powojennych dziejów „Jasionki” – 
tego wszystkiego, co działo się, również z udziałem mieszkańców okolicznych 
wsi, w Porcie Lotniczym, w Aeroklubie, potem też w Ośrodku Kształcenia 
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Szczególnie owocny okazał się okres lat 
siedemdziesiątych ub. wieku.

Warto zacytować choćby fragment nowowiejskiej monografii: 
Aeroklub w Jasionce dał wówczas Polsce wspaniałych 
instruktorów lotnictwa oraz dziesiątki ich utalentowanych 
wychowanków w sportach lotniczych – najlepszych w nawigacji, 
akrobatyce, szybownictwie, spadochroniarstwie. Długo 
można by ciągnąć ową mistrzowską listę Polski, Europy 
i świata. Są na niej m.in. nazwiska: Witolda Świadka, Jana 
Barana, Krzysztofa Wyskiela, Janusza Trzeciaka, Wacława 
Nycza, Marka Kachaniaka, Bolesława Gargały, Janusza 
Maca, Henryka Rozwadowskiego, Wacława Czyża, Juliana 
Ziobry. Wspominając mistrzów, nie wolno zapomnieć o ich 
nauczycielach: Antonim Schabowskim, Marianie Złamańcu, 
Stanisławie Wiśniewskim, Leszku Kucińskim, Bolesławie 
Gargale, Tadeuszu Gancarzu, Mirosławie Nalepie. I jeszcze, 
co najmniej dwa nazwiska – niezapomnianych kierowników AR: 
Romana Przepióry i Bronisława Janusa. Byli niekwestionowanymi idolami całej ówczesnej młodzieży, zwłaszcza chłopaków 
z trzebowniskiej gminy. Bo to było nasze lotnisko, nasz Aeroklub, nasi mistrzowie... 

Nowy etap dynamicznego rozwoju „Jasionki” dała nam pierwsza dekada XXI wieku.  Nazwa naszego portu znalazła miejsce 
w ofertach uznanych linii lotniczych na świecie. Rok 2012 był szczególny pod względem obsługi pasażerskiej, ponieważ, po 
raz pierwszy w historii tego lotniska, w listopadzie 2012 został odprawiony 500-tysięczny pasażer. W rozkładzie (lato 2014)  
codziennie 5 połączeń z Warszawą. Ponadto, możemy z Jasionki dolecieć do Bristolu, East Midlands, Londynu, Manchesteru, 
Dublina, Frankfurtu, Oslo, Paryża i Rzymu.  Zarządzająca portem od 2007 roku rodzima spółka „Port Lotniczy – Rzeszów 
Jasionka” dokłada wszelkich starań, aby ofertę tę maksymalnie poszerzyć. Zwłaszcza, iż dysponuje obiektem, spełniającym 

światowe kryteria w komunikacji lotniczej. Na obszarze 
610 ha zlokalizowano bowiem m.in.: piękny terminal 
z 17 stanowiskami odpraw, oddany do użytku w 2012 
roku, drugi po Okęciu betonowy pas startowy o długości 
3200 metrów (wybudowany w 2005 r.), obszerne 
drogi kołowania i place postojowe dla samolotów, 
supernowoczesny systemem oświetlenia nawigacyjnego 
i naprowadzania maszyn, nową wieżę kontroli ruchu 
(uruchomienie w 2013 r.).  Znaczną cześć lotniskowych 
inwestycji dofinansowała Unia Europejska. I atut, 
o którym już pisaliśmy, a którego może nam pozazdrościć 
niejedna metropolia. Zaledwie kilkaset metrów od 
lotniczego terminala odpraw, czeka na podróżujących 
wjazd na autostradę A4. Europa i świat XXI wieku jest 
w zasięgu ręki!
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Nasze lotnisko jest szczególne również pod innym względem. 
Także natura i przyroda darzy go specjalnymi względami. 
W porównaniu do innych tego typu obiektów w kraju 
liczba dni korzystnych dla awiacji, w ujęciu statystycznym, 
preferuje „Jasionkę”. Potwierdza to Ignacy Pelc z Terliczki. 
Przepracował na lotnisku trzydzieści lat, przez kilka lat 
kierował lotniskową stacją meteorologiczną.  – To fakt, 
często tak bywało: krakowskie Balice osnute w gęstej mgle, 
kłopoty miały katowickie Pyrzowice, a w Jasionce znakomita 
widoczność… Teren ten jakoś oszczędzają wichury i wietrzne 
nawałnice, opady też bywają w normie… Pewnie nie bez 
znaczenia dla jasioneckiej aury jest bezpośrednie sąsiedztwo 
dużego kompleksu lasów głogowskich. Wisłok też jawi się swoistą barierą od wschodu. Tak czy inaczej, mamy 
prawo powiedzieć: bogowie natury czuwają nad naszą Jasionką…. Lotnisko Rzeszów – Jasionka już 1 stycznia 
1973 roku otrzymało rangę lotniska międzynarodowego. Dziś pełni ważną rolę lotniska zapasowego dla 
Warszawy… 

Inwestujemy w czyste i zdrowe środowisko

Rysowane przed mieszkańcami podmiejskiej gminy Trzebownisko wizje włączenia jej w obręb granic miasta, nie budzą 
żadnego społecznego entuzjazmu. Wręcz przeciwnie. Postawa taka może innych zadziwić. Jak to, nie chcecie korzystać 
z dobrodziejstw wielkomiejskiej cywilizacji, nie interesuje was dostęp do pełnej infrastruktury komunalnej (porządne 
drogi, sieć wod. kan., dostęp do telefonu i Internetu, itp.)? Rzecz w tym, iż mieszkańcy wiejskiej gminy Trzebownisko 
z tego rodzaju miejskich „przywilejów” korzystają w pełnym zakresie, i to od dobrych paru lat. 

Wszystkie sołectwa gminy już na początku XXI wieku 
posiadały dostęp do ogólno gminnej sieci wodno – 
kanalizacyjnej. Sieć wodociągowa funkcjonuje od 
50 lat. Sieć kanalizacyjną wybudowano w latach 
1995 – 2003. Rzecz jasna, urządzenia te wymagają 
stałej modernizacji. W roku 2013, kosztem 4 mln zł,  
dokonano m.in. zasadniczej rozbudowy ujęcia  OKL 
Jasionka, dzięki czemu jest ono zdolne podawać 
4 tys. m sześć. wody na dobę. To gwarantuje 
pełne zaspokojenie potrzeb lewobrzeżnej części 
gminy (7 sołectw) na wiele następnych lat. Trwa 
przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. To 
najpoważniejsza inwestycja gminy w ostatnich latach; 
pochłonie ponad 16 mln złotych, i też zabezpieczy 
potrzeby środowiska na kilka następnych dekad. 
W połowie 2014 roku roboty weszły w końcowy etap. 
Ścieki płyną już nowym ciągiem technologicznym 
i są oczyszczane do parametrów wymaganych w UE. 
Kierownik budowy podkreśla, że analizy wykonane 
w miejscu spustu ścieków do rzeki, wskazują, że to, 
co płynie z oczyszczalni jest teraz czystsze od wody w Mrowli. W planie gminy jest m.in. modernizacja ujęcia w Łące. Warto 
jeszcze dodać: woda podawana do naszych kranów jest smaczna, znakomitej jakości, bez potrzeby ulepszania jej „chemią”. I to 
co równie ważne:  ceny za usługi wodno – kanalizacyjne należą do najniższych w okolicy.

Obok autostrady oraz lotniska, kolejnym rzucającym się w oczy znakiem rozpoznawczym gminy Trzebownisko są lampy 
hybrydowe. W całej gminie mamy 91 sztuk tego typu urządzeń  do oświetlenia drogowego, w tym w Zaczerniu – 12, w Łukawcu 
– 14, w Stobiernej – 21 oraz w Wólce Podleśnej aż 40. Stanęły na wiosnę 2010 w ramach realizacji unijnego programu PROW. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1885 tys. złotych, z tego prawie 1,2 mln wyasygnowała Unia. W grudniu 2010 dodatkowo 
3 zestawy lamp oświetlenia hybrydowego zainstalowano na placach zabaw – w Łukawcu, w Jasionce i w Wólce Podleśnej. 
Postawiono je w pierwszej kolejności przy drogach i placach pozbawionych tradycyjnej sieci elektrycznej. 

Jesienią 2014 roku dobiegnie końca gruntowna modernizacja oczyszczalni w Nowej 
Wsi, odbierającej ścieki z lewobrzeżnej części gminy. Inwestycja zabezpieczy potrzeby 
środowiska na kilka następnych dekad.
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Przybywa też kolektorów słonecznych. Stanęły już na kilkudziesięciu posesjach prywatnych. Najwięcej trafiło dotąd do Wólki 
Podleśnej. Sołtys Tadeusz Baran naliczył ich ok. 15, instalowanych najczęściej na nowo budowanych willach. Źródeł energii 
odnawialnej „dorobiły się” też dachy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi. W sumie zakupiono 41 kolektorów. - Będą 
następne – zapowiada kierownictwo ośrodka. – Bo to się naprawdę opłaca. Zwykle, w miesiącach letnich, energia pozyskiwana 
tą drogą na ogrzanie wody w basenach przekracza nasze potrzeby, piece stoją bezczynne. Przydatność tej formy pozyskiwania 
energii chwalą również szefowie przychodni PROFAMILIA w Jasionce. Kilkumetrowy ekran ustawiony przy głównej trasie 
przelotowej, to znakomita reklama  proekologicznych poczynań gminy Trzebownisko.

Formalnie 1 lipca 2013 roku, jak w całej Polsce, gmina przejęła gospodarkę odpadami na swoim terenie. Dziś, to wyłącznie 
wójt i jego służby głowią się jak sprawnie odebrać wszystkie odpady ze wszystkich gospodarstw domowych, i co z nimi zrobić 
- z pożytkiem dla środowiska naturalnego, ale i portfela mieszkańców. Sceptycy snuli wizje apokalipsy: że zasypie nas góra 
śmieci, że zapłacimy za nie dwa razy więcej niż dotychczas, że powstanie totalny chaos paraliżujący życie gminy… 

Udało się! Po roku, można z satysfakcją powiedzieć: rewolucja nie była taka straszna, 
apokalipsa nas oszczędziła. Wprowadzony system generalnie zdaje egzamin. Zdecydowanie 
wzrósł odsetek gospodarstw domowych w których segreguje się śmieci, w zasadzie znikł 
problem dzikich wysypisk, mieszkańcy chwalą sobie możliwość pozbycia się śmieci tzw. 
problemowych (elektrośmieci, lekarstw, odpadów chemicznych, mebli, gruzu, itp.), co 
jeszcze niedawno sprawiało wiele problemów. Potwierdza to również statystyka, jaką 
dysponuje Referat Ochrony Środowiska UG. Wynika z niej, iż w lipcu 2013 roku ponad 70 
proc. wszystkich gospodarstw zadeklarowało segregację odpadów. Na początku było z tym 
różnie, jednakże z miesiąca na miesiąc segregujemy coraz dokładniej i skuteczniej, w końcu 
zasad segregacji też trzeba się nauczyć. Wojewódzkie plany zakładają, że do końca 2015 roku 
wszystkie gospodarstwa powinny prowadzić selektywną zbiórkę śmieci. To realne. Ma temu 
służyć m.in. dokonana przez Radę Gminy modyfikacja zasad odpłatności za odbiór odpadów; 
zdecydowanie podwyższono stawki za śmieci niesegregowane. 

Dobre efekty w gospodarce odpadami to również, jak się wydaje, efekt wieloletnich działań 
edukacyjnych. Warto przypomnieć, iż Gminny Program Ochrony Środowiska przyjęty przez 
RG w listopadzie 2007 roku, za jedno z czołowych zadań uznał właśnie zmianę mentalności 
mieszkańców, propagowanie świadomości, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowe 
i bezpieczne środowisko naturalne. Zainicjowano, więc wiele cennych przedsięwzięć 
społeczno – promocyjnych, zwłaszcza wśród najmłodszych. Już 7 lat temu propagowano 
powszechną akcję zbiórki selektywnej. Z udziałem dzieci i ich rodziców trwały konkursy 
na zbiórkę baterii. Spore zainteresowanie wzbudzały wśród 
uczniów również takie akcje jak „Sprzątanie świata”, czy 
konkurs liderów ekologii. Zasiane ziarno wykiełkowało, i już 
plonuje…

Pod lotniskiem w Jasionce ciągnie sie ogromne podziemne jezioro o kształcie rogala, rozpostartego między Stalową Wolą a Dębicą. Jest to niezwykły zbiornik 
czystej, smacznej wody. Z niego też, poprzez dwa ujęcia centralne, zaopatrywana jest ludność gminy, bez potrzeby „uzdrawiania” wody chemiczną kuracją. 
Tak zwaną stację przy OKL w Jasionce, zaopatrującą mieszkańców z lewego brzegu Wisłoka, poddano w 2013 roku zasadniczej modernizacji i rozbudowie. 
Z myślą o potrzebach nas i naszych wnuków.

Od lipca 2013 roku za gospodarkę odpadami na terenie gminy odpowiada wyłącznie gminny samorząd. Ten poważny egzamin, tak władze jak i obywatele, 
zdali z powodzeniem. W edukacji ekologicznej przewodzą najmłodsi! Efekt? Zdecydowanie zmalała liczba dzikich wysypisk, a jakość i zakres segregacji 
śmieci prowadzonej przez mieszkańców poprawia się z miesiąca na miesiąc. Już dziś ma to miejsce w większości gospodarstw domowych (75 proc.). Rada 
Gminy postawiła ambitne zadanie: do końca 2015 roku wszyscy bez wyjątku segregujemy odpady!

Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz powszechnej troski o stan 
naturalnego środowiska – to dziś jakby moda i styl społeczności gminy 
Trzebownisko. Mody obecnej i bliskiej wszystkim – od przedszkolaków po 
seniorów. To widać w krajobrazie poszczególnych wsi, wystarczy dobrze 
się rozejrzeć. Niegdyś sensację wzbudzały panele słoneczne na dachu 
basenów FALA. Dziś, tafle kolektorów kryją dachy kolejnych domów 
prywatnych, zaś niejako wizytówką gminy stał się ogromny wielometrowy 
panel ustawiony obok jasioneckiej przychodni PROFAMILIA. Bo 
ludzie uwierzyli w sensowność takiego postępowania, tak jak stali 
się orędownikami oświetlenia hybrydowego; lampy uliczne zasilane 
są z paneli i wiatraczków. Do wszystkiego trzeba dorosnąć. My też 
zasłużyliśmy na miano społeczeństwa innowacyjnego.
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Zostań z nami

Demografowie alarmują: maleje liczba obywateli RP, więcej osób umiera niż się rodzi. Tę niechlubną statystykę próbuje ratować 
nasz region. Gdy w kraju przyrost naturalny wynosi 0,9, to na Podkarpaciu jest wciąż dodatni i zamyka się wskaźnikiem 1,8. 
W gminie Trzebownisko od dziesięciu lat, liczba urodzin ustabilizowała się na poziomie średnio 240 – 250 dzieci rocznie, przy ok. 
150 zgonach. Tendencję tę udało się utrzymać również w 2013 roku: USC w Trzebownisku odnotował 217 urodzin i 129 zgonów. 
Rok 2014 rozpoczęliśmy z liczbą mieszkańców 20257, dwadzieścia lat temu było nas prawie 4 tysiące mniej. 

Co sprawia, że ludzie chcą tutaj mieszkać, zakładać rodziny, wychowywać swych następców? Uważny czytelnik naszej książki 
znalazł wiele argumentów za taką decyzją w tym, co napisano do tej pory. Jako współgospodarz gminy Trzebownisko spróbuję 
wszystkie te racje usystematyzować. 

Mieszkańcy gminy są dumni ze swej Małej Ojczyzny, bo żyje się 
tu wygodnie, mając do dyspozycji infrastrukturę komunalną 
odpowiadającą standardom XXI wieku. Decyduje o tym, jak zaprezentowano 
wcześniej, nowoczesna sieć drogowo -komunikacyjna, z własnym lotniskiem, 
autostradą, drogą szybkiego ruchu, a także przedsiębiorstwem komunikacyjnym 
MKS, którego gmina jest udziałowcem. Wszystkie wsie są skanalizowane, 
zgazyfikowane, zaopatrzone w wodę znakomitej jakości dostarczaną centralną 
siecią wodociągową. Do ponad 90 proc. posesji dociera sieć telefonii kablowej 
Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące. Sieć ta umożliwia ponadto 
korzystanie z Internetu oraz telewizji w liczbie kilkuset kanałów i standardzie HD. 
Zwłaszcza, że ST doprowadziła do kolejnych domostw kabel światłowodowy. 
Tego pozazdrościć nam mogą nawet mieszkańcy wojewódzkiego miasta! Od 
sierpnia 2012 roku z tej technicznej rewolucji korzystać mogą klienci Terliczki, 
od połowy 2013 roku Trzebowniska. Trwa też modernizacja sieci w Stobiernej 
i Nowej Wsi. Specjaliści do spraw marketingu i finansów łąckiej Spółdzielni, 
piszą kolejne projekty na rzecz pozyskania środków z UE. Wszystko z myślą 
o wejściu z technologią FTTH na teren wszystkich sołectw naszej gminy, a także 
z myślą o nowych usługach: w najbliższym czasie ma to być multiscreen. 
Realnym konkurentem Spółdzielni WIST jest rzeszowska firma SKYWARE. Ona 
też dołączyła do światłowodowej rewolucji w gminie 
Trzebownisko. W ramach Programu Operacyjnego 
„Innowacyjna Gospodarka” firma ta kontynuuje 
budowę własnej sieci szerokopasmowej. Trafi ona, 
także drogą łączy światłowodowych, do klientów 
z Trzebowniska, Terliczki, Nowej Wsi i Zaczernia;

Mieszkańcy gminy są dumni ze swej Małej Ojczyzny, bo jest ona w kręgu zainteresowania krajowych i zagranicznych 
inwestorów, dzięki czemu każdego roku przybywają nowe supernowoczesne miejsca pracy. Ma to miejsce w pierwszej kolejności 
na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS, korzystającego z przywilejów podatkowych specjalnej 
strefy ekonomicznej, a także ze zwolnień z podatku od nieruchomości na rzecz gminy.  W naszej przylotniskowej części Parku (strefa S1) 
działa już 7 dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Pierwszą była fabryka amerykańskiego koncernu branży motoryzacyjnej BorgWarner. 
Inwestycję podjęto w 2008 roku, w 2009 już ruszyła produkcja. W Jasionce wytwarza się turbosprężarki do silników benzynowych oraz diesla. 
Wydajność roczna to ok. miliona sztuk – na potrzeby najważniejszych europejskich producentów samochodów: Fiata, General Motors, Forda, 
Volkswagena, Audi.  W tym samym czasie co BorgWarner ruszył zakład niemieckiego koncernu MTU. Do roku 2014, obok, wyrosło 5 innych 
firm, reprezentujących supernowoczesne technologie oraz struktury organizacyjne, głównie ze sfery przemysłu lotniczego. Jak się szacuje, 
w strefę jasionecko - tajęcińską Parku AEROPOLIS, zarządzanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, zainwestowano 
w minionych latach ponad pół miliarda złotych. Plany przewidują budowę trzeciego już zakładu BorgWarner. W 2018 roku liczebność załogi 
amerykańskiego koncernu w jasioneckiej fabryce wzrośnie do ok. tysiąca osób. Kolejni mieszkańcy znajdą tutaj intratną pracę. 

Pierwsze plany budowy autostrady przez gminę rysowano już w 
latach siedemdziesiątych ub. stulecia. Jednakże dopiero 10 września 
2012 roku po „gminnym” siedmiokilometrowym odcinku A4 
pojechały pierwsze pojazdy prywatne. 93 – letnia Babcia Czyrkowa 
z Nowej Wsi już straciła nadzieję, czy doczeka. Doczekała! Pani 
Maria chciałaby przejechać się autostradą aż do granicy z Ukrainą. 
To kwestia najbliższych kilkunastu miesięcy. 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST w Łące 20 lat temu 
stelefonizowała Trzebownisko i ościenne gminy. Teraz 

oferuje odbiór kilkuset kanałów telewizji, w tym  w jakości 
HD i inne teleinformatyczne cudeńka. Do wielu wiejskich 

domów doprowadziła już światłowód. 

Strefa przylotniskowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS to wizytówka polskiej innowacyjności i 
techniki. Działa tu już 7 fabryk stosujących technologie niemal kosmiczne, głównie na potrzeby przemysłu lotniczego. Plany przewidują 
dalszy ich rozwój, dzięki temu przybędzie kilkaset nowych miejsc pracy. Konkretne decyzje podjęła już dyrekcja BorgWarner; nowy, 
trzeci już zakład tego koncernu ruszy w Jasionce w 2018 roku. 
Wójtowie Józef Fedan i Lesław Kuźniar, niemal codzienni goście fabryki, nie kryją satysfakcji. Po firmie oprowadza ich dyrektor Marek 
Zabielski (na zdjęciu pierwszy z  prawej).
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Mieszkańcy gminy są dumni ze swej Małej Ojczyzny, bo gwarantuje ona na przyzwoitym poziomie tzw. usługi zbiorowe, głównie 
z zakresu oświaty i wychowania, kultury i rekreacji, opieki społecznej, komunikacji zbiorowej, a także stwarza warunki do 
dobrej działalności placówek służby zdrowia. W końcu, tytuł EuroGmina w sferze edukacji nie jest kwestią przypadku. W minionych 
20 latach gminne szkolnictwo doświadczyło prawdziwej rewolucji. Od podstaw wybudowano pięć nowych kompleksów szkolnych (Wólka 
Podleśna, Łąka, Jasionka, Zaczernie oraz Gimnazjum w Trzebownisku). Wszystkie pozostałe obiekty poddano gruntownej rozbudowie 
i modernizacji. Nie ma słowa przesady w stwierdzeniu, że warunki nauki i pracy naszych uczniów i ich opiekunów w pełni odpowiadają 
wymogom standardów europejskich początku XXI wieku. W roku szkolnym 2013/2014, w całej gminie, we wszystkich oddziałach uczyło 
się ogółem 2670 dziewcząt i chłopców. W pierwszych klasach naukę pobierało 236 dzieci; statystycznie na jeden oddział przypada, więc 
16 uczniów, co zapewnia niemal indywidualną pracę nauczyciela z dziećmi. Mimo malejącej liczby uczniów, władze gminy nie zamierzają 
oszczędzać na oświacie. W roku 2013 wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych wyniosły prawie 24 mln zł, z tego 7 mln 
pochodziło bezpośrednio z budżetu gminy. Ponadto, dochodzą koszty inwestycji. Od września 2012 roku działa nowe przestronne przedszkole 
w Wólce, podobnej klasy obiekt w Łukawcu przyjmie najmłodszych we wrześniu roku 2015. W planach zapisano budowę nowych przedszkoli 
w Stobiernej i w Jasionce. Ogółem, w całej gminie rodzice mają do dyspozycji 7 przedszkoli i 3 oddziały przedszkolne tzw. publiczne dla ok. 
650 dzieci oraz placówki niepubliczne: cztery przedszkola (dla 180 maluchów) oraz dwa żłobki na 65 miejsc. Wszystkie placówki oświatowe 
dorobiły się własnych obiektów sportowych, w Nowej Wsi i Łące młodzi mogą też korzystać z „Orlików”. Coraz bardziej popularne są 
zajęcia z nauki pływania; na baseny w Gminnym Ośrodku Sportu w Nowej Wsi uczniowie wchodzą za darmo. Śladem swych pociech, do 
„Fali” zaglądają też dorośli. Obok dwu basenów, czekają na nich: sauna, solarium, siłownia, a także jedna z nielicznych w regionie - kryta 
hala tenisowa. Przyjemnościom ciała towarzyszy przyjemność ducha. Obok atrakcji kulturalnych, jakie rzecz jasna oferuje wojewódzkie 
miasto, można wybrać się na liczne imprezy na własnym stadionie bądź w miejscowym Domu Ludowym. Zwłaszcza, iż nasze domy kultury 

niejednokrotnie standardem wyposażenia nie ustępują placówkom z powiatowego miasta. Przykładem jest Dom Ludowy w Tajęcinie z obszerną 
salą widowiskową, klubem bilardowym, pokojami gościnnymi, pełnym zapleczem kuchennym. Obiekt wybudowano w 2012 roku  m.in. ze 
środków, jakie wieś uzyskała z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo indywidualne.

Mieszkańcy gminy są dumni ze swej Małej Ojczyzny, bo są częścią środowiska, które może być wzorem nowoczesnego myślenia, 
otwartości na świat oraz innych ludzi. Tak stało się zwłaszcza z chwilą akcesji Polski do UE i szans, jakie stanęły przed lokalnymi 
społecznościami. Tablice z tytułami dofinansowanych przez Unię przedsięwzięć spotkać można w każdym naszym sołectwie. Legitymizują 
projekty sztandarowe (budowa autostrady, modernizacja lotniska, dofinansowanie firm w Parku AEROPOLIS), ale i te o lokalnym znaczeniu 
- fragment drogi powiatowej, ciągu z chodnikiem i ścieżką rowerową, halę sportową czy arterię światłowodową. Obok zadań materialnych, 
europejskie fundusze wzbogaciły nas też w tzw. działania miękkie: szkolenia, imprezy, wydawnictwa. Wszystkie były i są potrzebne oraz 
doceniane.  

W przestronnych, znakomicie wyposażonych klasach i klasopracowniach naszych szkół uczą się przyszli magistrowie i inżynierowie, pewnie też przyszli artyści i 
sportowcy. Władze gminy nie szczędzą środków na rozwój bazy oświatowej. To sprawia, że oddziały klasowe liczą dziś po kilkunastu uczniów; to sprzyja niemal 
indywidualnej pracy nauczycieli z wychowankami. W szybkim tempie unowocześnia się też baza placówek przedszkolnych. Obiad smakuje prawie jak w domu…

Czy konieczny jest komentarz do publikowanych zdjęć? Chciałoby się jedynie powiedzieć: żeby tylko obiekty nie świeciły pustkami. Na razie, to im nie grozi. 
Zwłaszcza, iż baseny są dla uczniów z gminy za darmo. Ponadto, śladem dzieci poszły ich mamy i babcie. Kursy aerobiku, w tym na basenie, nie mówiąc już o 
kursach komputerowych weszły do planów pracy większości KGW. Teraz pewnie kolej na junaków z OSP!



Jeśli zaś ktoś zdecyduje się osiąść u nas na dłużej, powiemy: to udany wybór. Tego  zdania jest bowiem kilkuset mieszkańców, 
którzy w ostatnich latach „przyjęli obywatelstwo” gminy Trzebownisko. Znaczna część zamieniła wielkomiejski gwar na klekot 
bocianów i śpiew leśnych ptaków, lokując swój dom w Tajęcinie, Łukawcu czy Wólce Podleśnej. W ostatnich czterech latach 
służby budowlane UG wydały wymagane przepisami decyzje o warunkach zabudowy na około 700 domów. Uzbrojone działki 
na obszarze tzw. mienia wiejskiego czekają na chętnych inwestorów, m.in. w Wólce, Jasionce, Zaczerniu. W krajobraz gminy 
Trzebownisko wpisują się nowe piękne osiedla. W październiku 2012 roku liczba mieszkańców gminy przekroczyła 20 000. Nie 
minęły dwa lata, a znów przybyło 350 obywateli (połowa sierpnia 2014); to tak jakby gminie przybyła kolejna mała miejscowość. 

Mówiąc żartobliwie, trzebowniscy obrońcy tradycji jakby spuścili z tonu. Miano Kumosa, które jeszcze za ich młodości 
nobilitowało i przysługiwało jedynie tym we wsi urodzonym, gotowi są przyznać każdemu, po dziesięciu latach od chwili 
zamieszkania w sołectwie. A brzydkie określenie „przywłoka” zupełnie wypadło z lokalnego języka. Jest anachronizmem, skoro 
cały świat stał się jedną globalną wioską, która tworzy własną, nową tradycję…

         Lesław Kuźniar
           Zastępca wójta gminy Trzebownisko

Rzecz jasna, mamy apetyt na fundusze przewidziane na okres 2014 – 2020. 
I mamy realne szanse na kolejne miliony. Udowodniliśmy, bowiem, że potrafimy 
nimi gospodarować. Kalkulator nie kłamie. W minionej dekadzie oraz w tzw. 
okresie przedakcesyjnym na teren naszej gminy trafiły fundusze europejskie 
o wartości grubo ponad miliarda złotych. Wyliczenie to obejmuje wszystkich 
beneficjentów obracających funduszami UE: zarówno samorząd naszej gminy 
sięgający po dofinansowanie zadań określonych w budżecie i planach RG, 
przedsiębiorców prowadzących u nas interesy, jak też różne organizacje, 
spółki i instytucje, w tym także państwowe (np. GDDiA czy agencje rozwoju 
regionalnego). Miliard złotych zainwestowanych w całe środowisko w przeciągu 
kilkunastu lat! To tak, jakby każdy z mieszkańców gminy, od niemowlaków po 
seniorów, otrzymał z kasy Unii Europejskiej prezent o wartości ponad 50 tysięcy złotych - poszły na drogi, na samoloty i domy kultury, na 
urządzenia komunalne, na różne kursy, akcje rekreacyjne i kulturalne. Także dzięki nim czujemy się prawdziwymi Europejczykami. Również 
dzięki nim nasz wspólny rodzinny dom jest piękniejszy i zasobniejszy. 

Jeśli więc ktoś chciałby nas odwiedzić, serdecznie zapraszamy. Przyjmiemy każdego i dobrze ugościmy. Dość powiedzieć, że 
oferujemy 6 wysokiej klasy obiektów hotelowo – restauracyjnych (Ostoya w Jasionce, w Zaczerniu Nowy Dwór i Zajazd 
Marand, hotel Fenix w Nowej Wsi, restauracja Terminal oraz najmłodszy w tym gronie - czterogwiazdkowy 
Hotel WELLNESS & SPA). Dysponują one łącznie prawie 600 miejscami noclegowymi, 10 
restauracjami, licznymi salami konferencyjnymi. Dysponują atrakcjami, których 
nie powstydziłyby się hotele z renomowanych kurortów. Nic więc 
dziwnego, że wśród wpisów do księgi Dworu Ostoya ze 
słowami uznania i podzięki za miłą gościnę, 
są nazwiska prezydentów, 
premierów, licznych 
celebrytów z pierwszych 
stron gazet.

Takich obiektów hotelowo – gastronomicznych 
pozazdrościć nam może niejeden ośrodek powiatowy.

Na początku XXI wieku, wśród  
kadry naukowej rzeszowskich 
uczelni, zaczęła się moda na 

działki i wille ukryte wśród 
sosenek tajęcińskiego lasu. Dzięki 
sprzedaży działek, ta najmniejsza 
w gminie wieś zafundowała sobie 

supernowoczesny Dom Kultury 
a także wykonała inne potrzebne 

inwestycje komunalne.

Nowe osiedla powstały niemal w każdym sołectwie. Ostatnio, najbardziej 
„chodliwa” jest Wólka Podleśna. Na zdjęciu nowe osiedle w Łukawcu.
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Osobliwości rzeszowskiego gościńca

W latach 1934 – 1951 gdy cała gromada Staromieście wchodziła w skład gminy zbiorczej Trzebownisko, trzebowniskie babcie 
ostrzegały wnuków wędrujących pieszo do szkoły w Rzeszowie: - Uważaj przy małych porączkach…., bądź radziły: - Przy 
wielkich poręczach trzymaj się prawej strony gościńca... Tak potocznie nazywano fragmenty rzeszowskiego traktu biegnące 
obok urwiska oraz przykopy odprowadzające wodę do Wisłoka. Małe poręcze to okolice kapliczki, przy obecnej granicy powiatu 
i miasta, duże poręcze to przyrzeczne zapadlisko, dziś pomiędzy firmą SANOFI i salonem VOLKSWAGENA. Przez dziesiątki 
lat, bezpieczeństwa przechodniów chroniły tutaj drewniane żerdzie.  Przebudowana w 2013 roku ulica Lubelska otrzymała 
w tym samym miejscu solidne metalowe barierki.

Dziś, wjazd do wojewódzkiego miasta niczym nie przypomina gościńca służącego podróżnym przez wieki. Dlatego, dla 
poszerzenia wiedzy młodych czytelników, warto również odświeżyć historię tej drogi i odnotować, niektóre osobliwości 
i ciekawostki z nią związane. 

Przez stulecia trakt wysypany był, w najlepszym przypadku, żwirem i piaskiem.   Austriacki zaborca w połowie XIX wieku 
drogę nieco poszerzył i nawiózł tłuczniem. Pocztowe dyliżanse mogły, więc jeździć bardziej punktualnie. Trasa gościńca 
poddawana była drobnym modyfikacjom. Potwierdza to mapa z roku 1782 pochodząca z tzw. zbioru Miega. Przykładowo, 
fragment przebiegający przez wieś Trzebownisko prowadził aż do mostu na Wisłoku, by dalej w stronę Nowej Wsi biec tuż 
nad brzegiem rzeki. Późniejszą trasę (dziś obok budynku UG) wytyczono ok. lat sześćdziesiątych XIX wieku. Pod koniec lat 
dwudziestych ubiegłego wieku ruszyło stałe połączenie autobusowe Rzeszów – Sokołów Młp. Za pudłem autobusu, w tumanach 
kurzu, goniła gromada wiejskich dzieciaków. Dopiero niemiecki okupant budujący lotnisko w Jasionce, zdecydował, iż trasa na 
Sokołów i Górno otrzyma asfaltowy dywanik. Wykonała go francuska ekipa drogowców na wiosnę 1941 roku. 

Do roku 1972 główny ruch Rzeszów – Sokołów przemieszczał się przez środek wsi Trzebownisko. Od kapliczki droga biegła 
prosto do centrum sołectwa. Tędy też podróżowali lądujący w Jasionce politycy z pierwszych stron gazet, w tym m.in. Nikita 
S. Chruszczow, przywódca Związku Radzieckiego, goszczony w łańcuckim Zamku w lipcu 1959 roku. Ówczesne władze 
przygotowujące wizytę, dołożyły maksimum starań, by, choć częściowo, przysłonić wojskowymi siatkami słomiane strzechy, 
a zwłaszcza, zamaskować przydrożne gnojniki. W takiej „teatralnej” scenerii jechała odkryta czajka z Nikitą S. przywdzianym 
w jasny garnitur i słomkowy kapelusz na głowie. Niczym amerykański milioner… 

Na początku lat siedemdziesiątych, po 3 latach budowy, oddano do użytku „obwodnicę” Trzebowniska.  To m.in. pozwoliło 
zlokalizować po jej lewej stronie obiekty największej na Podkarpaciu Spółdzielni Mleczarskiej RESMLECZ, uruchomionej 
w 1984 roku. Od tej chwili, ze starej trasy przez wieś korzystają jedynie pojazdy jadące do Łąki i Łukawca, a także (od lata 1990 
roku) uczestnicy niedzielnej giełdy samochodowej na Załężu.   

I kolejna wyrwana kartka z kalendarium rzeszowskiego gościńca. Do połowy lat siedemdziesiątych zmorą mieszkańców 
Trzebowniska, Nowej Wsi i Załęża był „Bacutil”, przerabiający padnięte zwierzęta i zasmradzający całą okolicę. Po licznych 
interwencjach, „fabryka padliny” znalazła swoje lokum w Przewrotnem. Opuszczone mury, po gruntownej modernizacji, od 
1986 roku stały się miejscem produkcji… kosmetyków i zdrowej żywności w ramach firmy polonijnej COMINDEX. W 1992 
roku firma przestawiła się na produkcję leków. Dziś, jako zakład SANOFI AVENTIS wytwarza m.in. takie znane specyfiki 
jak No - Spa, Mononit, Lokren, Depakine, Chrono. I jeszcze jedna ciekawostka. 2 czerwca 1991 roku za murem tego zakładu 
ustawiono papamobile Jana Pawła II, chroniąc pojazd przed okiem wścibskich. Papież Polak jadący limuzyną z lotniska, właśnie 
w tym miejscu przesiadł się do papamobile i udał się na spotkanie z wiernymi przed katedrą na Zalesiu. 

Jedyne w tym zestawie zdjęcie czarno – białe zostało 
wykonane tuż przed II wojną. Tak wtedy wyglądał rzeszowski 
gościniec w okolicach obecnej granicy powiatu i miasta. 
Wówczas cały ten teren, łącznie ze staromiejską góreczką, 
na której stoi kościół pw. św. Józefa, wchodził w obręb 
gminy zbiorczej Trzebownisko, zaś jej wójtem był Jan Kret, 
pozujący na archiwalnej fotografii. Pozostałe fotografie 
wykonano już w czasach nam współczesnych. Zasadnicze 
zmiany, jakie zaszły w przeciągu minionych dekad wzdłuż 
dawnego staromiejskiego traktu, cieszą też mieszkańców 
naszej gminy. Dzięki temu pięknieje nasza Ojczyna, zaś nam, 
ludziom  globalnej europejskiej wioski żyje się wygodniej,  
na miarę potrzeb XXI wieku. 
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 W pejzaż ulicy Lubelskiej wpisało się wiele innych nowych obiektów. Nabytkiem ostatnich lat są m.in. dwa eleganckie salony 
samochodowe, hurtownia rowerów czy nowoczesne hale targowe centrum AGROHURT (teren dawnej bazy PTHW). Zaś na 
staromiejskich polach powoli rośnie wielotysięczne osiedle mieszkaniowe „Ogrody”. Nic więc dziwnego, że tę ważną trasę 
wjazdową do wojewódzkiego miasta zdecydowano się poddać zasadniczej modernizacji. W ramach programu integrującego 
system transportu publicznego miasta i okolic, od wiosny 2012 trwała gruntowna przebudowa całego 4 –kilometrowego odcinka. 
Inwestycję wartą ok. 29 mln złotych dofinansowała Unia Europejska. 

W sierpniu 2013 roku prace dobiegły finału. Powstały dwie odrębne jezdnie kierunkowe, 6 kilometrów nowych chodników i 6 
kilometrów ścieżek rowerowych. To zdecydowanie poprawiło warunki bezpieczeństwa miłośników dwu kółek; w tej grupie jest 
wielu mieszkańców naszej gminy robiących zakupy w halach AGROHURTU.

Lubelska w nowym kształcie dobrze służy mieszkańcom trzebowniskiej gminy. Jest chlubą wojewódzkiego Rzeszowa – 
miasta zmieniającego sie w oczach, piękniejącego z roku na rok. To powód do dumy i radości także nas – bezpośrednich 
sąsiadów stolicy Podkarpacia. Wszak dzieli nas tylko miedza.
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