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KALENDARIUM GMINY 1989 – 1.07.2018  

3 czerwca 1989 r. JÓZEF ŚLISZ – WICEMARSZAŁKIEM SENATU RP. Zmiany 

ustrojowe w państwie znalazły żywe poparcie społeczne również w gminie Trzebownisko. W 

pierwszych, w pełni demokratycznych wyborach do Senatu w czerwcu 1989, mandat senatora 

uzyskał Józef Ślisz z Łąki, działacz podziemnej „Solidarności” Rolników Indywidualnych, na 

wiosnę 1989 uczestnik obrad „Okrągłego Stołu” (zasiadał w zespole ds. pluralizmu 

związkowego). W latach 1989-93 był wicemarszałkiem Senatu; 1989 - 92 przewodniczący 

PSL „Solidarność” a w 1992 - 94 – przewodniczący Krajowej Rady Politycznej Stronnictwa 

Ludowo – Chrześcijańskiego, przekształconego później w Stronnictwo Konserwatywno – 

Ludowe. Zmarł w 2001 roku.  

Koniec 1989 roku. WALKA O CZYSTE ŚRODOWISKO. Społeczność gminy została 

poruszona planami budowy w Wysokiej Głogowskiej w pobliżu jasioneckiego przysiółka 

Gęsiówka, dużego wysypiska śmieci dla Rzeszowa i okolic oraz tzw. mogielnika na stłuczkę 

szklaną z Zakładu Lamp Wyładowczych „Polamu” w Pogwizdowie Nowym. Już 28 lutego 

1989 r. Gminna Rada Narodowa w Trzebownisku przyjęła stanowisko w sprawie zaniechania 

produkcji lamp wyładowczych w „Polamie”; zobowiązano naczelnika gminy do wystąpienia 

do ministra przemysłu z petycją o wstrzymanie produkcji w Pogwizdowie „z uwagi na 

zagrożenie jakie stwarza dla otoczenia zarówno proces produkcyjny jak i zgromadzona na 

terenie zakładu stłuczka w ilości ponad 800 ton”.  Uchwały w tej sprawie podjęli mieszkańcy 

Jasionki i Stobiernej. Bardzo kategorycznie zaprotestowali mieszkańcy Zaczernia na zebraniu 

5 lutego; to środowisko z uwagi na bliskość „Polamu”, narażone było najbardziej; 

wskazywano na skażenie rtęcią gleby, wody i powietrza. Społeczny protest doprowadził w 

następnych miesiącach do wstrzymania produkcji, a następnie do całkowitej likwidacji 

zakładu oraz akcji usuwania dzikich wysypisk stłuczki szklanej. Władze wojewódzkie 

zaniechały również planów lokalizacji wysypiska śmieci dla Rzeszowa. W Stobiernej, 

dodatkowo, emocji przysparzał temat zbiornika na solankę – pozostałość po solarni skór 

prowadzanej przez GS Jasionka. 

Kwiecień roku 1990. STUDENCI LOTNICTWA DOSTALI NOWOCZESNY SPRZĘT. 

Ośrodek Kształcenia Personelu Lotniczego zmienił nazwę na Ośrodek Kształcenia Lotniczego 

Politechniki Rzeszowskiej (OKL PR). W 1992 roku OKL zakupił symulator typu FNPT II. W 

tym samym czasie samoloty An-2 i PZL-104 Wilga zostały zastąpione samolotami TB-9 

TAMPICO i TB-20 TRYNIDAD. W 1992 roku, po otwarciu nowego pawilonu odpraw 

towarowo – pasażerskich Portu Lotniczego Jasionka (od strony Tajęciny), na potrzeby 

Ośrodka przekazano tzw. stary Port Lotniczy. Budynek po gruntownej adaptacji stał się 

siedzibą kierownictwa OKL i miejscem zajęć teoretycznych studentów. 

15 maja 1990 r. ZGINĄŁ WITOLD ŚWIADEK. Z dalekich Emiratów Arabskich nadeszła 

tragiczna wiadomość o śmierci Witolda Świadka, jednego z najwybitniejszych pilotów 

Aeroklubu. Zginął w czasie lotu służbowego, jako szef personelu latającego WSK Rzeszów. 

Głęboka żałoba pogrążyła całe środowisko, także społeczność naszej gminy. W swej karierze 

sportowca i szkoleniowca w latach 1978-1986 Witold Świadek zdobył 11 medali mistrzostw 
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świata i Europy, w lataniu rajdowym i precyzyjnym w konkurencjach indywidualnych i 

drużynowych.  

 27 maja 1990 r. SAMORZĄD W NOWYM KSZTAŁCIE. W wyniku reformy ustroju 

samorządu terytorialnego podjęły działalność nowo wybrane Rady Gmin, wyposażone w 

szerokie kompetencje uchwałodawcze, gwarantujące im rolę faktycznego gospodarza terenu. 

Przywrócono instytucję wójta i zarządu, jako organów wykonawczych RG. Po wyborach 

samorządowych 27 maja 1990 roku, władzę w gminie Trzebownisko zdominowało 

Stronnictwo Konserwatywno – Ludowe Józefa Ślisza obsadzając większość mandatów w 26 – 

osobowej RG. Funkcję przewodniczącego powierzono Władysławowi Prucnalowi z Wólki 

Podleśnej. Z Jasionki mandat radnego RG uzyskali: Stanisław Jacek, Stanisław Sarama i 

Stanisław Mazur; Nowa Wieś - Jan Czyrek i Jan Tomaka; Łąka – Jan Brzoza i 

Franciszek Gaweł; Łukawiec - Ryszarda Barłoga, Józef Gaweł oraz Władysław Gunia; 

Terliczka – Bronisław Więcek; Stobierna – Stanisław Chmiel, Henryk Mazur, Jan Walat i 

Kazimierz Żabiński; Trzebownisko – Franciszek Kot, Jozef Porada, Władysław 

Rzucidło, Kazimierz Tomaka; Wólka Podleśna – Mieczysław Kot i Władysław Prucnal; 

Zaczernie – Wanda Kosior, Jan Kot, Stanisław Kot i Tadeusz Wantrych. Na pierwszym 

posiedzeniu Rada wybrała na wójta  Jana Tomakę z Nowej Wsi.  

 

29 czerwca 1990 r. STANĘŁA ŚWIĄTYNIA W ŁUKAWCU DOLNYM. Po sześciu 

latach intensywnej pracy oraz niemałych wyrzeczeń materialnych środowiska, wierni  z 

Łukawca Dolnego mogli cieszyć się swym świętem.  29 czerwca ks. bp Ignacy Tokarczuk 

poświecił kościół filialny (samodzielna parafia w Łukawcu Dolnym powstała dopiero w roku 

2001). Choć przy świątyni stały jeszcze rusztowania, dzieło ich głębokiej wiary prezentowało 

się imponująco.   

20 lipca 1990 r. GIEŁDA SAMOCHODOWA NA ZAŁĘŻU. Na załęskich polach, po raz 

pierwszy odbył się targ samochodów. Przyjechało blisko 400 wozów; dominowały duże fiaty, 

„maluchy” i polonezy. Hitem były owoce cytrusowe oraz napoje w puszkach. Z biegiem lat 

giełda koło elewatora stała się największym targowiskiem samochodów na Podkarpaciu. 

Można tu kupić dosłownie wszystko -  od elektroniki po obuwie i zabawki. Dziś, na 

niedzielne handlowanie zjeżdża się do tysiąca samochodów z całego regionu i Polski, 

zakłócając sen i spokój okolicznych mieszkańców, ale też stwarzając okolicznym 

mieszkańcom szansę dodatkowego zarobku. 

25 października 1990 r. WODOCIĄGI – MIENIEM KOMUNALNYM. Rada Gminy 

Trzebownisko jako pierwsza w woj. rzeszowskim podjęła decyzję o przejęciu wodociągów 

wiejskich ze Skarbu Państwa na mienie komunalne. Przejęty majątek wymagał jednak 

natychmiastowej modernizacji i rozbudowy. Kilkugodzinne przerwy w dostawach były zmorą 

Trzebowniska i Nowej Wsi. Także wyeksploatowane i zasolone ujecie koło Aeroklubu, 

zaopatrujące Jasionkę i Stobierną, działało „resztkami sił”.  Hydrofor w Wólce podawał co 

najwyżej nie uzdatnianą wodę koloru rudawego. Zaś mieszkańcy prawobrzeżnej części wciąż 

z nadzieją oczekiwali zakończenia budowy wodociągów oraz głównej studni na ujęciu w 

Łące.  Społeczne Komitety w Łące, Łukawcu i w Terliczce  zdecydowały bowiem realizować 
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wspólną stację uzdatniania wody na bazie istniejącego już ujęcia SKR Łąka, przy wspólnej 

partycypacji finansowej poszczególnych sołectw. (Czytaj zapis: Marzec 1992 r.)   

Niedziela, 12 maja 1991 r. KOŚCIÓŁ W NOWEJ WSI. Ks. biskup Ignacy Tokarczuk 

konsekrował kościół w Nowej Wsi p.w. Dobrego Pasterza. W ołtarzu umieszczono relikwie 

św. Stanisława bpa i św. Jana Bosko. Koszt budowy kościoła to ponad 51 mln złotych. 

Powierzchnia użytkowa obiektu 538 m kw. Kościół jednopoziomowy, dwunawowy, z 

zapleczem mieszkalnym i salą parafialną. 

Niedziela, 2 czerwca 1991 r. PAPIEŻ W GMINIE TRZEBOWNISKO. Podczas IV 

pielgrzymki do Ojczyzny w dniach 1 – 9 czerwca 1991 roku, papież Jan Paweł II odwiedził 

m.in. Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów. 2 czerwca ok. godziny 9. samolot z Ojcem Świętym 

wylądował na lotnisku w Jasionce. Na trasie przejazdu z Jasionki przez Nową Wieś, 

Trzebownisko do Rzeszowa witali Go owacyjnie mieszkańcy gminy, a także tysiące 

przyjezdnych przybyłych z całego regionu. W pobliżu granicy gminy Trzebownisko i miasta 

Rzeszowa, na wprost wjazdu do firmy farmaceutycznej Sanofi Biocom, Jan Paweł II przesiadł 

się z rządowej limuzyny do papamobile.  Przemierzając główne ulice miasta, udał się na plac 

przed obecną katedrą diecezjalną, gdzie odprawił mszę świętą.  

1 lipca 1991 r. WYSZŁA GAZETKA GMINNA. Ukazał się pierwszy numer prywatnej 

gazetki „Nowiny z naszej gminy”, wydawanej przez red. Ryszarda Beresia z Trzebowniska. 

Na szpaltach nr 1 i 2 m.in. następujące tytuły: „Prezydent RP L. Wałęsa pozdrawia 

Trzebownisko”, „Plany wójta Tomaki”, „Telefon w każdym domu?”, „Koniec gehenny z 

wodą”, „Ile wart jest majątek J. Ślisza?”, „Kto rządzi w samorządzie”,” Pielgrzymowanie 

ks. Kalinki”… Czterostronicowe wydawnictwo powielane na ksero wychodziło do września 

1992 roku. Łącznie do rąk czytelników w całej gminie trafiło 15 numerów w średnim 

nakładzie 600 egz. Kilkakrotne próby wydawania stałego wydawnictwa informacyjnego dla 

mieszkańców nie powiodły się. Najdłużej ukazywała się gazetka parafialna „Oczekiwanie – 

Echo religijne Zaczernia”. Jej inicjatorem był wikariusz ks. Józef Głąbiński, zaś 

redagowaniem miesięcznika zajmowała się Maria Lech. Pierwszy numer nosił datę Grudzień 

1993. Od nr 35 z października 1996 r. pismo drukowane w większym formacie A4 i objętości  

do 20 str., adresowane było też do wiernych z pozostałych parafii z terenu gminy 

Trzebownisko. Ostatni łączony nr 87 – 89 z listopada 2001 przynosił m.in. informację o 

mianowaniu nowego proboszcza w Zaczerniu; został nim ks. Piotr Szczupak.  

Lipiec roku 1991. TELEFONIZACJA WSI. W roku 1988 mieszkańcy gminy mieli do 

dyspozycji 130 telefonów, w tym abonenci prywatni – tylko 60. Ręczna centrala telefoniczna 

na jasioneckiej poczcie (CR 15190) umożliwiała połączenie z 21 abonentami z Jasionki, 

Stobiernej, Wólki, Nowej Wsi i Wysokiej. W samej Jasionce telefonem dysponowali: Apteka, 

Bank Spółdzielczy, GS, szkoła oraz 4 abonenci prywatni. Podobnie było w Łące: 14 

telefonów, w tym dwa zainstalowane w Łukawcu. Nieco lepszą siecią dysponowali abonenci 

w Trzebownisku (50 numerów, połowa w domach prywatnych) oraz w Zaczerniu (ogółem 42 

telefony). W 1990 roku, dzięki staraniom Społecznych Komitetów Telefonizacji, w całej 

gminie uruchomiono kilka nowych central; liczba wszystkich zarejestrowanych aparatów 



4 

 

wzrosła do 400. W 1992 roku wszystkich abonentów było już 700. W kolejnych miesiącach i 

latach telefonizacja gminy postępowała z szybkością rakiety. Stało się tak, dzięki 

porozumieniu jakie w maju 1992 r. społeczne komitety zawarły z - zarejestrowaną w lipcu 

1991 r. - Spółdzielnią Telekomunikacyjną WIST w Łące. Po 15 latach działalności, WIST 

obsługiwała już ponad 10 tys. abonentów w 35 miejscowościach z terenu 11 gmin. W roku 

2005 w gminie Trzebownisko sieć ST WIST docierała do 4 tys. gospodarstw. I kto by 

pomyślał, że zaledwie kilka lat później (rok 2015) telefon stacjonarny stanie się dla wielu 

anachronizmem i przeżytkiem.  Obok usług telekomunikacyjnych ST WIST oferuje dostęp do 

Internetu oraz bogatego pakietu telewizji cyfrowej, przesyłanych łączami światłowodu. 

27 października 1991 r. REKORDOWE POPARCIE DLA MARSZAŁKA. W wyniku 

samorozwiązania się tzw. Sejmu kontraktowego, odbyły się kolejne wybory do parlamentu. 

Znów rekordowe poparcie zebrał Józef Ślisz z Łąki, wicemarszałek Senatu, startujący z listy 

nr 13 Komitetu Wyborczego Porozumienia Ludowego. Głosowało na niego 78582 wyborców, 

tj. prawie co trzeci dorosły mieszkaniec województwa. 

Rok 1992. NA LOTNISKU NOWY PAWILON ODPRAW. Po trzydziestu latach, Port 

Rzeszów – Jasionka doczekał się wreszcie nowego pawilonu odpraw zlokalizowanego w 

północnej części lotniska, od strony Tajęciny. W opuszczonych pomieszczeniach starego 

portu rozgościła się załoga gminnego Komisariatu Policji. Później, budynek przejęła 

Politechnika Rzeszowska, aby po gruntownym remoncie, zlokalizować tu siedzibę OKL. 

Niestety, nowy pawilon odpraw nie ożywił ruchu lotniczego. Zła koniunktura gospodarcza 

sprawiła, iż zawieszono regularne połączenie pasażerskie ze stolicą. Odbywały się jedynie 

loty czarterowe pasażerskie i cargo m.in. do Azerbejdżanu i Gruzji. Taka sytuacja trwała do 

roku 1998. 

Marzec 1992 r. KONIEC GEHENNY Z WODĄ. Po kilkunastu miesiącach intensywnych 

prac w marcu 1992 r. oddano do rozruchu nowoczesną hydrofornię przy OKL Jasionka. Na 

Boże Narodzenie, smaczna i zdrowa woda czerpana z nowych studni popłynęła rurociągiem 

PCV 225 w pierwszej kolejności do NOWEJ WSI i TRZEBOWNISKA. To był fantastyczny 

prezent na święta; skończyła się gehenna z chronicznym brakiem i racjonowaniem wody 

pobieranej z wyczerpanych lokalnych studni. Woda ze studni i zbiorników przy OKL, 

wkrótce dotarła też do odbiorców w JASIONCE i STOBIERNEJ. W 1993 roku, w trybie 

awaryjnym, połączono sieci wodociągowe Jasionki oraz WÓLKI PODLEŚNEJ, z uwagi na 

konieczność natychmiastowego zamknięcia studni w Wólce. W kolejnych miesiącach roku 

1991 oraz następnych, woda z dawnego ujęcia SKR w Łące, rozbudowywaną etapami siecią  

dotarła do poszczególnych zabudowań ŁĄKI, a także magistralą trafiła do TERLICZKI i 

ŁUKAWCA. 

15 września 1992 r. GAZ W CAŁEJ GMINIE. Po pięciu latach starań i kłopotów, 

zwłaszcza z pozyskaniem materiałów oraz wytyczeniem trasy inwestycji, udało się wreszcie 

zapalić znicz gazowy w JASIONCE, co było znakiem uruchomienia wiejskiej sieci 

gazociągu. Była to ostatnia duża miejscowość w gminie podłączona do ogólnopolskiej sieci 

gazowej. 
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Dekada lat 90. REWOLUCJA LOKALOWA W SZKOLNICTWIE. Niekwestionowaną 

zasługą ówczesnych władz samorządowych gminy i osobiście wójta Jana Tomaki była 

budowa nowych wiejskich szkół, bądź generalna rozbudowa dotychczasowych obiektów. 

Dzięki temu u progu XXI wieku powstała nowoczesna baza oświatowa, generalnie 

zaspokajająca potrzeby środowiska na wiele lat. Część zadań realizowano ze środków 

budżetu gminy, jednakże gros funduszy pozyskano z zewnątrz, w tym z tzw. programów 

przedakcesyjnych. Uzupełnieniem wysiłku inwestycyjnego lat dziewięćdziesiątych w 

szkolnictwie jest sukcesywna poprawa warunków wychowania przedszkolnego podjęta w 

drugiej dekadzie XXI wieku. Prezentując fakty chronologicznie: ŁĄKA – społeczny komitet 

powołany w 1990 r. podjął budowę nowej szkoły na wiosnę 1992; we wrześniu 1995 r. dzieci 

rozpoczęły rok szkolny w nowym przestronnym obiekcie. NOWA WIEŚ – rozbudowa, a 

faktycznie budowa nowej szkoły w latach 1992 – 1994; uroczystość poświęcenia 12 listopada 

1994 r.; uczniowie otrzymali do dyspozycji 9 sal, 2 pracownie komputerowe, pracownię 

językową, salę gimnastyczną, równolegle oddano 2 sale dla przedszkolaków. WÓLKA 

PODLEŚNA – nowa piękna szkoła wraz z salą gimnastyczną powstała w latach 1991 – 1994; 

we wrześniu 2012 roku otwarto, wzniesione obok, przestronne przedszkole. ZACZERNIE – 

społeczny komitet na czele z Marianem Bartnikiem, podjął przygotowania już w 1990 roku; 

uroczystego przecięcia wstęgi dokonał 10 listopada 1996 roku wojewoda rzeszowski 

Kazimierz Surowiec, zaczernianin; kompleks wzniesiony w latach 1994 – 1996  na b. działce 

parafii pomieścił 15 sal szkolnych i 4 sale przedszkolne.  JASIONKA – po trzech latach 

inwestycji, we wrześniu 1997 roku przekazano do użytku  nowe skrzydło od strony 

zachodniej oraz pełnowymiarowa salę gimnastyczną. TRZEBOWNISKO – po I etapie 

rozbudowy (w latach 1969 – 1974) przyszła kolej na II etap w okresie 1996 – 1997; dzięki 

powiększeniu I pietra i nadbudowie II pietra przybyły 4 klasopracownie i pokój 

nauczycielski; 10 października 2008 roku, po dwu latach prac, ruszył samodzielny kompleks 

gimnazjalno – przedszkolny. STOBIERNA (centrum) – naukę 1 września  1998 roku w 

Zespole nr 1 podjęto też w dobudowanym nowym segmencie z czterema pracowniami 

przedmiotowymi oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną; w czerwcu 2016 roku, obok 

budynku stobierskiej szkoły przystąpiono do realizacji samodzielnego obiektu 

przedszkolnego; planowany termin zakończenia inwestycji to jesień 2017 roku. Również 

dzieci ze STOBIERNEJ - KRZYWEGO, w 2000 roku, otrzymały nowe piękne pomieszczenia 

– pełnowymiarową salę gimnastyczną, 9 sal lekcyjnych oraz 2 klasopracownie: Zespół nr 2 

obejmuje SP, gimnazjum i oddział przedszkolny.  ŁUKAWIEC – szkoła pamiętająca rok 

1939, rozbudowana w 1977 roku o dodatkowy budynek, doczekała się kolejnej modernizacji 

w roku 2014-2015, kiedy to w październiku tego roku do nowego obiektu zlokalizowanego 

obok gmachu szkoły, weszły łukawskie przedszkolaki. TERLICZKA – szkółka wzniesiona 

jeszcze przed I wojną otrzymała w roku 2003 nowy wygład i wyposażenie na miarę potrzeb 

XXI wieku; obiekt pełni rolę szkoły filialnej SP w Trzebownisku.  

9 lutego 1994 r. ZACZERNIANIN KAZIMIERZ SUROWIEC WOJEWODĄ 

RZESZOWSKIM. Przyspieszone wybory parlamentarne rozpisane przez prezydenta RP 

Lecha Wałęsę na 19 września 1993 roku wygrał koalicyjny komitet wyborczy ugrupowań 

lewicowych występujący pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej. Przez cztery lata do 
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roku 1997 rządziła zawiązana koalicja SLD – PSL. W lutym 1994 roku wojewodą 

rzeszowskim mianowany został Kazimierz Surowiec, urodzony w Zaczerniu (1949 r.), dr 

nauk filologicznych WSP, związany z ruchem ludowym. Jako wojewoda wielokrotnie 

odwiedzał swą rodzinną wieś uczestnicząc w ważnych dla środowiska wydarzeniach, m.in. w 

otwarciu nowej szkoły w listopadzie 1996 r., w dożynkach, itp. W latach 2001 – 2003 

piastował urząd wicewojewody podkarpackiego. W latach 1999 - 2001 prorektor Wyższej 

Szkoły Społeczno – Gospodarczej w Tyczynie. Od 2004 pracownik naukowy Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, m.in. prodziekan Wydziału Filologicznego URz. 

1994 rok.  ZMARŁ KS. MIECZYSŁAW SZEWCZYK, w latach 1956 – 1993 proboszcz 

Stobiernej, szczególnie zasłużony i szanowany przez parafialną wspólnotę. Kiedy na początku 

lat sześćdziesiątych społeczność wsi podjęła inicjatywę budowy nowej szkoły, przeznaczył na 

jej rzecz hektar pola z dóbr plebańskich. Troszczył się o stan zabytkowej stobierskiej 

świątyni, uporządkował teren wokół kościoła. Doprowadził do erygowania parafii w Wólce 

Podleśnej w 1983 roku, oraz do otwarcia w 1992 roku w Stobiernej – Krzywem kaplicy pw. 

bł. bpa Sebastiana Pelczara. W latach osiemdziesiątych był gorącym zwolennikiem i 

animatorem ruchu oazowego na terenie dekanatu sokołowskiego.  

19 czerwca 1994 r. WYBORY W OKRĘGACH JEDNOMANDATOWYCH. W kolejnej 

kampanii samorządowej wybierano 24 radnych RG w 24 okręgach jednomandatowych. W 

Trzebownisku radnymi RG zostali: Aniela Stec, Franciszek Kot, Zofia Nędza i Kazimierz 

Tomaka; w Zaczerniu: Jan Ostasz, Tadeusz Dynia, Marian Bartnik i Stanisław Ożóg; w 

Nowej Wsi: Jan Tomaka i Tadeusz Musiał; w Jasionce: Antoni Cisło, Stanisław Sarama i 

Bronisława Drzał; w Stobiernej: Kazimierz Żabiński, Tadeusz Chorzępa i Stanisław 

Szczygieł; w Wólce Podleśnej: Wacław Kuziara i Mieczysław Kot; w Łukawcu: Ryszarda 

Barłoga, Józef Gaweł i Mieczysław Kogut; w Łące: Waldemar Kurpaska, Marek Sitarz 

oraz Stanisław Czekajski z Terliczki. 

5 sierpnia 1994 r. BEZ KANALIZACJI NIE MA CZYSTEGO ŚRODOWISKA. Rada 

Gminy uchwaliła program budowy sieci kanalizacyjnej w całej gminie. Przewidywał on 

realizację zadania etapami do roku 2002, z maksymalnym nasileniem prac w okresie 1997 – 

98. Z uwagi na olbrzymie koszty inwestycji, ustalono, że 20 proc. kosztów pokryją 

indywidualne gospodarstwa, zaś reszta pochodzić będzie z budżetu gminy oraz z funduszy 

pomocowych (przedakcesyjnych). Realizując ten kierunek działania, już w czerwcu 1994 

roku ukonstytuował się 21 - osobowy Społeczny Komitet w JASIONCE.  Podobne decyzje 

podejmowały wiejskie społeczności w pozostałych sołectwach. W 1994 roku instalację 

kanalizacji bytowej posiadało jedynie zaczerskie osiedle Kolonia (tzw. STW) oraz 

gospodarstwa w Górce Zaczerskiej. Działały tu dwie małe oczyszczalnie mające raczej 

charakter eksperymentalny. Pierwszą miejscowością skanalizowaną kompleksowo stała się w 

roku 1996 ŁĄKA, dzięki budowie w tej wsi nowoczesnej oczyszczalni. 9 sierpnia 1997 roku 

oddano do użytku, drugą po łąckiej, oczyszczalnię w Nowej Wsi. Powstały więc warunki,  

aby finalizować budowę sieci w całej gminie. W 1997 roku ruszyła kanalizacja w NOWEJ 

WSI, w następnym roku w ZACZERNIU i TRZEBOWNISKU. Potem, przyszła kolej na 

TERLICZKĘ (2000), WÓLKĘ PODLEŚNĄ I STOBIERNĄ (2001), ŁUKAWIEC (w okresie 
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1998 – 2002, przy czym  Kłapówka –2004). Akcję tę zakończono w TAJĘCINIE w 2003 

roku. Całą sieć obsługuje prawie sto przepompowni. Znaczną cześć środków na zadanie 

skanalizowania gminy Trzebownisko pozyskano z funduszy przedakcesyjnych. Po kilkunastu 

latach intensywnej eksploatacji, zaszła konieczność modernizacji pracujących oczyszczalni. 

Działania takie w Nowej Wsi podjęto w roku 2012.  Ponad połowę kosztów (tj. 8,2 mln 

złotych) rozbudowy nowowiejskiej oczyszczalni też otrzymano z funduszy unijnych.  

Modernizację zakończono na wiosnę 2015 roku.  

23 lipca 1995 r. FASCYNACJA FOLKLOREM. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Trzebownisku, przy wsparciu WDK w Rzeszowie, w lipcu 1995 r. odbył się I koncert 

„Dolina Łącka”  z udziałem czołowych muzyków i śpiewaków ludowych Podkarpacia. 

Organizacja festiwalu w Łące to wyraz uznania dla zasług twórców ludowych z tej wsi, 

zwłaszcza na polu muzyki. Tę złotą kolekcję łąckich  muzykantów otworzył w okresie 

międzywojennym Józef Ryś (1898 – 1971), wszechstronny twórca – także kronikarz, 

gawędziarz, rysownik, autor pamiętnika „Moje muzykanckie życie”. Dzieło Rysia 

kontynuował m.in. Mieczysław Świeboda, założyciel  w 1991 r. kapeli „Siedlorze”, a także 

Franciszek Bałanda (1926 – 2018)  i jego kapela „Zagrodzianie”, koncertująca od roku 

1999. W 2005 roku zespół uhonorowano I nagrodą łąckiego festiwalu.  Coroczna impreza w 

Łące weszła już na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych regionu. Stało się tradycją, że 

gośćmi „Doliny” i łąckiej publiczności są zespoły polonijne biorące udział w światowych 

festiwalach polskiego folkloru, organizowanych co trzy lata w Rzeszowie. Imprezy 

kultywujące nasz rodzimy folklor bez wątpienia dominują w profilu działalności GOK okresu 

przełomu XX i XXI wieku. Obok dorobku „Doliny Łąckiej” równie wysoko ocenić trzeba 

walory spotkań „Wokół wigilijnego stołu” z konkursem na tradycyjne potrawy oraz ciasto 

świąteczne. W 2012 roku odbyła się X edycja tej imprezy także z udziałem grup ze Słowacji i 

Ukrainy. W równie bajkowej scenerii przebiegają konkursy wieńca dożynkowego, jak też 

spotkania reprezentacji KGW oraz stowarzyszeń kulturalnych gminy pod hasłem „W 

bukszpanowej ozdobie”; w programie m.in. konkurs na koszyczek wielkanocny i świąteczne 

potrawy. Inicjatywą krzewiącą twórcze tradycje przodków wśród młodych mieszkańców były 

przeglądy w Łukawcu z udziałem uczniowskich zespołów artystycznych.      

Rok 1996. PRZEMYSŁ I USŁUGI JUŻ DOMINUJĄ NAD ROLNICTWEM. 

Odnotowano symptomy dalszej stopniowej ewolucji gospodarki gminy - z rolniczo – 

przemysłowej na przemysłowo rolniczą. W ciągu dekady 1985 – 1995 stado krów zmalało z 

3532 sztuk do 1589, zaś trzody – z 2339 do 1450. Zjawiska te w najmniejszym stopniu 

dosięgły Łukawiec, który w 1995 roku wciąż pozostawał najbardziej rolniczą i towarową wsią 

w gminie; liczba krów zmniejszyła się we wsi z 428 do 404,  natomiast trzody - z 292 do 177.  

Najbardziej opustoszały obory w Łące, Nowej Wsi i  w Jasionce. Zdanych spisu rolnego 1996 

wynika, że iż na terenie gminy zarejestrowanych jest 1753 gospodarstwa rolnych (ich średnia 

powierzchnia to  zaledwie 2 ha) i 1700 „indywidualnych działek rolnych” (to gospodarstwa 

do 1 ha). Z roku na rok błyskawicznie rośnie powierzchnia gruntów odłogujących. 

Lato 1996 r. SPÓŁDZIELCY Z JASIONKI POSTAWILI NA KURY NIOSKI. Do 

koniunktury na rynku rolnym starała się też dostosować Spółdzielnia Produkcyjna w Jasionce. 
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Podjęto decyzję o rezygnacji z hodowli trzody oraz zejściu z uboju drobiu. Głównym 

kierunkiem działalności spółdzielców pozostał tucz brojlerów oraz produkcja jaj. Hodowli 

podporządkowana jest więc własna produkcja roślinna uwzględniająca potrzeby paszowe 

firmy. 

10 października 1998 r. CO CZTERY LATA WYBORY. Kolejne wybory samorządowe - 

na kadencję 1998–2002. Do 21 – osobowej Rady, której przewodniczył Andrzej Stopa z 

Zaczernia, wybrano aż 17 kandydatów wystawionych przez Komitet Wyborczy Akcji 

Wyborczej Solidarność. Mandat otrzymali: w Trzebownisku: Kazimierz Rębisz, Stanisław 

Ryś, Aniela Stec i Franciszek Drupka; w Zaczerniu: Tadeusz Dynia, Maria Lech, 

Andrzej Stopa i Jan Pukała; w Nowej Wsi: Henryk Chwajoł i Tadeusz Musiał; w 

Jasionce: Stanisław Babiarz, Stanisław Ożóg i Adam Sworszt; w Stobiernej: Tadeusz 

Grabek, Stanisław Jagusiak i Antoni Wilk; w Wólce Podleśnej: Zbigniew Mazur i 

Zbigniew Jastrząb; w Łące: Tadeusz Śliż i Andrzej Siwy; w Łukawcu: Józef Gaweł, 

Mieczysław Kogut i Roman Pokrzywa. W kadencji 1998-2002 obowiązki wójta pełnił 

Tadeusz Dynia (Zaczernie), a od 2002 roku – w wyniku wyborów powszechnych - Józef 

Fedan, zamieszkały w Wólce, wcześniej przewodniczący RSP „Postęp” w Jasionce 

Grudzień 1998 r. KOLEJNA KADENCJA SOŁTYSÓW. Wybory sołtysów na kolejną 

kadencję. W trakcie zebrań wiejskich, funkcje gospodarzy poszczególnych sołectw 

powierzono: Jasionka – Stanisław Babiarz, Łąka – Andrzej Siwy, Łukawiec – Józef Gaweł, 

Stobierna – Zenon Czyrek, Tajęcina – Ryszard Micał, Terliczka – Stanisław Czekajski, 

Trzebownisko – Stanisław Ryś, Nowa Wieś – Bolesław Rzucidło, Wólka Podleśna – 

Stanisław Lech, Zaczernie - Marian Pyrcz.   

Rok 1998. SIOSTRY OPATRZNOŚCI BOŻEJ ODNOWIŁY PARK ORAZ ŁĄCKĄ 

REZYDENCJĘ. Korzystając ze wsparcia senatora Józefa Ślisza, siostry uzyskały środki z 

Agencji RSP na zagospodarowanie parku oraz stawów znajdujących się obok łąckiego pałacu. 

Najpierw od 1994 roku porządkowano park i stawy; stało się to w pełni realne po odkupieniu 

od Agencji RSP pozostałej części 12 - hektarowego parku wraz z zabudowaniami 

folwarcznym. Podjęte w 1998 roku prace budowlano - remontowe pozwoliły uporządkować 

nie tylko budynek pałacu, ale i całe jego obejście. Roboty w pełni sfinalizowano w roku 2005, 

o czym świadczy wmurowana tablica pamiątkowa na cześć darczyńców. Łącki pałac  od 1854 

roku służył jako miejsce życia i opieki nad sierotami, zaś od połowy ub. wieku jako Dom 

Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od 2006 roku Dom w Łące nosi 

nazwę: Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. M. Antoniny Mirskiej 

Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Jest obecnie placówką socjalizacyjną dla 30 

wychowanków. Tuż obok, w dawnych pomieszczeniach gospodarczych pałacu, działa „Dom 

dla Dzieci i Młodzieży NADZIEJA”  

13 maja 1999 r. W TERLICZCE RELIKWIE ŚW. OJCA PIO. Świątynia w Terliczce 

wybudowana w latach 1984 – 1994 mieści w sobie jakby dwa kościoły. Zlokalizowany na 

piętrze kościół górny nosi nazwę Matki Bożej Fatimskiej. Pod takim też wezwaniem, w 1992 

r., ustanowiono tutejszą parafię. Natomiast urządzony na parterze kościół dolny poświęcony 
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jest Ojcu Pio. 13 maja 1999 roku, zaraz po beatyfikacji Ojca Pio, do kościoła wprowadzono 

uroczyście relikwie świętego. Parafia przyjęła więc wezwanie Matki Bożej Fatimskiej i św. 

Ojca Pio.  

Wrzesień 1999 r. REFORMA SZKOLNICTWA – PO SP GIMNAZJUM, A 

NASTĘPNIE LICEUM. Zasadnicza reforma systemu oświatowego wprowadziła 6 – 

klasową szkołę podstawową oraz 3 - letnie gimnazja i 3 – letnie licea. Od roku szkolnego 

1999/2000 uczniowie z rocznika 1990 stawali się gimnazjalistami. Próba centralizacji części 

gimnazjów w gminie napotkała sprzeciw społeczny; w rezultacie, z biegiem lat we wszystkich 

sołectwach (z wyjątkiem tych najmniejszych Tajęcina, Terliczka) powstały Zespoły Szkół z 

samodzielnymi jednostkami gimnazjalnymi.  

10 marca 2001 r. POGRZEB JÓZEFA ŚLISZA.  Z udziałem ówczesnego premiera RP 

Jerzego Buzka na cmentarzu w Łące pożegnano Józefa Ślisza. Zmarł w  wieku 67 lat. 

Pochodził z Łukawca, osiadł w Łące, gdzie przez całe życie prowadził kilkunastohektarowe 

gospodarstwo rolne. W styczniu i lutym 1981 roku był jednym z liderów strajków chłopskich 

na Podkarpaciu, organizator NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego organizował Duszpasterstwo Rolników i kierował 

podziemnymi strukturami rolniczej „S”. Wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę 

Bezpieczeństwa. Podczas obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku reprezentował rolników. Od 

1989 do 1993 roku był wicemarszałkiem Senatu. W latach 90. założył Polskie Stronnictwo 

Ludowe „Solidarność”, które później przekształciło się w Stronnictwo Ludowo-

Chrześcijańskie. Józef Ślisz był inicjatorem wielu przedsięwzięć dotyczących budowy 

wiejskiej infrastruktury: telefonizacji, sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. M.in. pomagał w 

założeniu Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST. 

23 września 2001 r. ZNÓW MAMY PARLAMENTARZYSTĘ. Po Józefie Śliszu z Łąki 

(Senat 1989 – 1993), mandat posła otrzymał Jan Walenty Tomaka z Nowej Wsi, były 

długoletni wójt gminy. W 2001 roku uzyskał najlepszy wynik na liście Platformy 

Obywatelskiej - w okręgu otrzymał poparcie 8762 wyborców, z tego 3154 w samym powiecie 

rzeszowskim. Jan Tomaka był posłem do 2 kwietnia 2011 roku. Z zawodu geolog górniczy, z 

zamiłowania sadownik. Wójtem gminy został po wyborach samorządowych w 1990 roku i 

pełnił tę funkcję do 1998 roku, z przerwą (maj 1993-luty 1994), kiedy to piastował urząd 

wicewojewody rzeszowskiego. Z jego nazwiskiem wiąże się, zapoczątkowana w dekadzie lat 

dziewięćdziesiątych, zasadnicza modernizacja infrastruktury komunalnej i oświatowo - 

sportowej gminy.   

Wiosna i lato 2002 r. KOPIA CUDOWNEGO OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO 

„podróżowała po gminie” goszcząc we wszystkich parafiach. Wsie zostały pięknie 

udekorowane, zwłaszcza trasy przejazdu orszaku. Akcenty związane z nawiedzeniem obrazu 

obecne były niemal na każdej posesji.  

Lipiec 2002 r. JUBILEUSZ  KLUBU SPORTOWEGO W ŁĄCE. Z okazji 50 - lecia 

istnienia Ludowego Zespołu Sportowego (od 1997 r. jaki Ludowy Klub Sportowy) 

zorganizowano jubileuszowe uroczystości. Najważniejszym wydarzeniem dla środowiska był 
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jednak fakt wybudowania solidnej szatni dla zawodników Klubu; do tej pory funkcję tę 

pełniła pobliska stodoła. Z okazji jubileuszu ukazało się broszurka o historii LZS napisana 

przez Bronisława Dubiela. 

Środa, 4 września 2002 r. FALA W NOWEJ WSI. Po trzech latach budowy oddano do 

użytku krytą pływalnię FALA zlokalizowana na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Nowej Wsi. Inwestycja kosztowała 11 mln, gros pochodziło z budżetu gminy. 

Pływalnia (niecka duża) ma standardowe wymiary 25x12,5 m. Obok jest niecka mała (dla 

dzieci), oraz 60 – metrowa zjeżdżalnia. Miłośnicy pływania mają też do dyspozycji: saunę, 

solarium, siłownie, bufet.  Z obiektów bezpłatnie korzysta młodzież szkolna. 

14 września 2002 r. W WIEKU 94 LAT ZMARŁ STANISŁAW RZĄSA. Tadeusz 

Dynia, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia we wstępie do ostatniej książki Stanisława 

Rząsy „Wspomnienia z przeszłości” tak pisał o autorze: To szczególna postać chłopa – 

działacza. Elektryfikacja wsi, gazyfikacja, wodociągi, rozbudowa szkoły i Domu Kultury oraz 

wiele innych – to jego inicjatywy. Tuż po II wojnie był sołtysem Zaczernia, a w latach 1964 – 

1972 przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej. Jego pasją życiową było prowadzenie 

badań nad historią i kulturą ludową swej wsi, czego owocem m.in. utworzenie Muzeum 

Regionalnego. Dożywotnio był jego kustoszem… Był współautorem monografii „Zaczernie 

dawniej i dziś”. Napisał ok. 300 wierszy oraz 12 utworów scenicznych, w tym „Wesele 

zaczerskie” . Scenariusz tego widowiska  w 4 odsłonach opatrzył tytułem „Wybieraj się Kasiu 

z izby”. O dziele tym jego autor powiedział m.in.: - Opracowując scenariusz wesela w roku 

1973 musiałem cofnąć się myślą w przeszłość o około 100 lat i tam szukać obyczajów, 

zwyczajów, starych piosenek… Zespół amatorski z Zaczernia odegrał „Wesele”  na scenie 

miejscowego Domu Kultury sześć razy; inscenizację pokazano też w Rzeszowie i w 

Iwoniczu.  Zaczerski twórca zebrał i wydał drukiem 43 piosenki ludowe  wraz z nutami. 

Wyrzeźbił do szopki kolędniczej 28 figurek pasterzy. Stanisław Rząsa i jego  żona Wiktoria 

leżą snem wiecznym na cmentarzu parafialnym w Zaczerniu.  Dzieło Ojca kontynuują dzieci. 

Syn Józef Rząsa od 2011 roku jest sołtysem Zaczernia, a córka Wanda Kosior – oprowadza 

zwiedzających po ekspozycji Muzeum Regionalnego.  

27 października 2002 r. WÓJT W WYBORACH POWSZECHNYCH. Po 

październikowych wyborach samorządowych w 15 – osobowej Radzie Gminy, której 

przewodnictwo objął Stanisław Ryś znaleźli się: z Trzebowniska - Łukasz Bereś, 

Franciszek Drupka i Stanisław Ryś; Zaczernie – Maria Lech i Stanisław Rzeszutek, 

Nowa Wieś - Antoni Lech; Jasionka – Stanisław Babiarz i Antoni Cisło; Stobierna – 

Zenon Czyrek i Marian Cichoń; Wólka Podleśna – Stanisław Lech; Łukawiec - Janusz 

Koń i Jerzy Miś; Łąka - Andrzej Siwy i Tadeusz Śliż. Mandat wójta, obsadzany po raz 

pierwszy w wyborach bezpośrednich, otrzymał Józef Fedan, w latach 1983 – 2002 prezes 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Postęp” w Jasionce. 

Marzec 2003 r. NOWA KADENCJA - NOWI SOŁTYSI. Odbyły się zebrania wiejskie na 

których wyłoniono sołtysów na kolejną 4-letnią kadencję. Najwięcej głosów otrzymali: w 

Jasionce – dotychczasowy sołtys Stanisław Babiarz; Łąka – Andrzej Siwy; Łukawiec - 
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Józef Gaweł (zmarł 11 listopada 2004 roku, w grudniu 2004 na sołtysa Łukawca wybrano 

Andrzeja Gratę); Stobierna – Zenon Czyrek; Tajęcina – Leszek Surowiec; Terliczka – 

Stanisław Czekajski; Trzebownisko – Stanisław Ryś; Nowa Wieś – Mieczysław Nowak; 

Wólka Podleśna – Tadeusz Baran; Zaczernie – Marian Pyrcz.  

19 maja 2003 r. PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS powstał na 

terenach gmin Trzebownisko i Głogów Młp. Jego sygnatariuszami są: samorząd 

województwa podkarpackiego, gminy Głogów, Rzeszów i Trzebownisko, powiat rzeszowski, 

Politechnika i Uniwersytet Rzeszowski. Jednostką zarządzającą Parkiem pozostaje 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Część przylotniskowa zlokalizowana w 

granicach sołectw Jasionka i Tajęcina zwana S1 o pow. 70 ha objęta przywilejami mieleckiej 

strefy ekonomicznej, szybko stała się atrakcyjnym miejscem inwestowania kilkunastu 

znaczących firm z branży lotniczej i maszynowej, reprezentujących światowe technologie. W 

styczniu 2009 roku ruszyła filia amerykańskiego koncernu BorgWarner produkująca 

turbosprężarki do silników samochodowych oraz układy przekładni automatycznych, zaś w 

maju 2009 otwarto zakład niemieckiego koncernu MTU, wytwarzający m.in. łopatki do 

silników lotniczych.  W niespełna 10 lat, w obrębie S1 podjęło działalność 10 fabryk, w tym, 

obok wymienionych, m.in. Vac Aero (termiczna obróbka metali), Goodrich Corporation 

(podzespoły podwozi samolotowych), OPTeam (karty informatyczne),  Zelnar (narzędzia). 

Szacuje się, że w  latach 2006-2016 zainwestowano tu prawie pół miliarda złotych. W 

najbliższych latach łączne zatrudnienie powinno osiągnąć poziom 3 tys. pracowników 

obsługujących najnowocześniejsze stanowiska pracy. 

15 maja 2004 r. MŁODZI KULTYWUJĄ TRADYCJE PRZODKÓW. W Zespole Szkół 

w Łukawcu odbył się przegląd artystyczny z udziałem dzieci i młodzieży pod hasłem „Moja 

Mała Ojczyzna”. Celem imprezy, organizowanej odtąd cyklicznie, co 3 lata, było 

kultywowanie historii i tradycji mieszkańców naszej gminy. W przeglądzie z udziałem 

reprezentacji poszczególnych szkół prezentowane były scenki folklorystyczne, pokazy 

audiowizualne, popisy wokalno – recytatorskie. Występom towarzyszyły wystawy fotografii i 

eksponatów z zakresu gospodarstwa domowego, używanych przez naszych przodków.  

2 kwietnia 2005 r. ZMARŁ JAN PAWEŁ II. Żałoba narodowa po zgonie Papieża Polaka 

Jana Pawła II. W dniu pogrzebu w kościołach parafialnych na terenie gminy odprawiono 

msze żałobne. W chwili rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych w Watykanie, strażacy 

włączyli syreny alarmowe oraz klaksony samochodów. 

Kwiecień roku 2005. JASIONKA PRZYJMUJE NAJWIĘKSZE SAMOLOTY 

ŚWIATA. Dzięki dotacji budżetowej (61 mln złotych) „Jasionka” otrzymała pas o długości 

3200 m, (najdłuższy w Polsce po „Okęciu”), umożliwiający lądowanie największych 

samolotów komunikacyjnych świata, a także drugą drogę kołowania i płytę postojową. Dzieki 

temu, w następnych latach częstym gościem „Jasionki” był rosyjski samolot gigant AN-124 

Rusłan. Odbierał towar (np. trzy śmigłowce Black Hawk z Mielca), aby dostarczyć go w 

odlegle zakątki świata.   
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13 maja 2005 r. SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO OJCA PIO W TERLICZCE. 16 czerwca 

2002 roku papież Jan Paweł wpisał Ojca Pio do rejestru świętych Kościoła katolickiego. W 

odpowiedzi na starania terlickiego proboszcza o. Jana, biskup rzeszowski podniósł kościół w 

Terliczce do rangi Sanktuarium Świętego Ojca Pio. Uroczystą sumę w tej intencji odprawiono 

13 maja 2005 roku.  

5 czerwca 2005 roku. JUBILEUSZ 100-LECIA OSP ZACZERNIE ŚWIĘTEM CAŁEJ 

GMINY. Z tej okazji ukazała się monografia „Zaczerska Straż Pożarna”, autorstwa braci 

Macieja i Andrzeja Stopów. Obchody jubileuszowe były okazją do podsumowania dorobku 

ochotniczych straży pożarnych w całej gminie. Wg stanu na rok 2015 aż 5 naszych jednostek 

należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (od 1995 roku OSP Zaczernie, 

potem weszły kolejne: Trzebownisko, Łąka, Wólka, Stobierna). Członkami wszystkich 10 

jednostek  jest 687 osób; w gronie tym jest 130 kobiet, 45 członków honorowych (seniorzy) i 

43 wspierających. Najliczniejsza OSP istnieje w Wólce Podleśnej (prawie 150 członków). 

Grupa 35 dziewcząt i chłopców działa w młodzieżowych drużynach pożarniczych. W latach 

2010 - 2016 nowy sprzęt zmotoryzowany (specjalistyczne samochody Ford i Mercedes), 

finansowany z budżetu gminy oraz ze środków zewnętrznych, trafił do Wólki Podleśnej, 

Zaczernia, Trzebowniska i Stobiernej. Jedynie druhowie z Jasionki czekali jeszcze na nowy 

samochód; otrzymali go w grudniu 2016 roku. Uroczystość  poświecenia nowoczesnego 

samochodu pożarniczego Mercedes – Benz Atego T530 celebrowano w Jasionce 30 kwietnia 

2017 roku w trakcie Gminnego Dnia Strażaka. Zmienił się zakres zadań strażaków 

ochotników. Wyjazdy do pożarów to teraz rzadkość, co najwyżej na wiosnę, do palących się 

traw. Gros interwencji to ratowanie ludzi i ich dobytku w razie klęsk żywiołowych 

(powodzie, cyklony), a nade wszystko pomoc ofiarom wypadków drogowych i usuwanie ich 

skutków. Jak napisano w cytowanej monografii, wieś Zaczernie, nasza strażacka kolebka, 

dała w okresie powojennym państwowej straży pożarnej  ponad 60 zawodowych strażaków. 

W gronie tym znalazło się 10 oficerów, 13 – chorążych i aspirantów, 37 – podoficerów. Aż 

trzech zaczernian pełniło zaszczytne funkcje komendantów wojewódzkich PSP. Płk poż. Jan 

Smykała – był komendantem wojewódzkim w Tarnobrzegu, zaś płk poż. Kazimierz Guzek i 

st. bryg. Andrzej Stopa - w Rzeszowie. Kpt. poż. Tadeusz Siciak oraz kpt. Stanisław 

Wiśniewski kierowali komendami powiatowymi PSP, natomiast st. bryg. Janusz Guzek oraz 

mjr poż. Czesław Smykała sprawowali funkcje naczelników wydziałów komendy 

wojewódzkiej. Śladem Dziadków i Ojców idą nastolatkowie, odnosząc sukcesy m.in. w 

corocznym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Przez 20 lat 

funkcję prezesa Zarządu Oddziału OSP pełnił Ryszard Jakubowski. W maju 2016 roku 

zastąpił go Wojciech Lachtara. Komendantem gminnym Związku jest Jan Pukała.  

12 listopada 2006 r. FEDAN W PIERWSZEJ TURZE. Po 4 – letniej kadencji, znów 

odbyły się wybory samorządowe. Już w I turze głosowania funkcję wójta gminy 

Trzebownisko powierzono ponownie Józefowi Fedanowi z Wólki Podleśnej (otrzymał 

poparcie 72,7 proc. głosujących). Do 15 – osobowej Rady Gminy weszli: z Trzebowniska – 

Wojciech Czyrek, Franciszek Drupka (po jego śmierci, w październiku 2008 r. mandat 

przejął Emil Świątek) i Stanisław Ryś; Zaczernie – Stanisław Ożóg i Kazimierz Szeliga, 

Nowa Wieś – Maria Rzucidło, Jasionka – Stanisław Babiarz i Jacek Cisło, Stobierna – 
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Marian Cichoń i Stanisław Szczygieł, Wólka Podleśna – Małgorzata Kowal, Łukawiec - 

Andrzej Grata oraz Piotr Gunia, Łąka – Józef Mendrala i Tadeusz Śliż.  Na I sesji Rady 

Gminy w dniu 27 listopada, na przewodniczącego RG wybrano ponownie Stanisława Rysia z 

Trzebowniska.  

15 grudnia 2006 roku. KWITNIE ŻYCIE OBYWATELSKIE. W gminie powstała kolejna 

organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest kultywowanie tradycji a zarazem 

aktywizacja życia społecznego w celu rozwiązywania ważnych potrzeb środowiska także 

siłami lokalnej zbiorowości. W grudniu 2006 roku z udziałem 35 członków założycieli odbyło 

się zebranie powołujące Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska z prezesem Stanisławem 

Wierciochiem; główną zasługą członków stowarzyszenia stała się bardzo owocna działalność 

wydawnicza; dzięki nim do czytelników trafiły m.in. monografie Trzebowniska, a także 

Nowej Wsi i Jasionki Najstarszą tego typu organizacją na naszym terenie było utworzone w 

1981 roku Towarzystwo Przyjaciół Zaczernia  (prezes Michał Dudek, od 1985 r. Tadeusz 

Dynia). Od 1992 roku bardzo prężnie działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Sprawnej Inaczej (prezes Teresa Tomaka). Przy zaczerskiej parafii funkcjonuje 

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE w Zaczerniu (2001, Krzysztof Szeliga),  

W 2003 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko 

(prezes Teresa Pieczonka, a od 2015 r. Joanna Rewak). W 2006 roku powstało 

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Wszyscy Razem” w Łące (prezes Zarządu Maria 

Kloc), W akcję kolonijną angażują się działacze Stowarzyszenia „Stobierna Wieś Aktywna” 

(rok powstania 2007, prezes – Izabela Pasierb, a od 2016 Karolina Pieniążek), oraz 

Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin Jadwiżanie w Wólce Podleśnej 

(2009, Małgorzata Kowal). Najmłodszym w tym gronie jest Stowarzyszenie „Konna Straż 

Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów” w Tajęcinie (2015, Waldemar Kuźniar), 

Podsumowując, w 2017 roku, na liście stowarzyszeń pozarządowych, których praca w różny 

sposób i w różnym stopniu związana jest z gminą Trzebownisko widnieje łącznie 15 

organizacji. Obok wymienionych są jeszcze: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

EUROGALICJA, którego gmina Trzebownisko była współzałożycielem (2008, siedziba w 

Sokołowie Młp.), Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, 

powołane w 2001, od 2013 roku jego siedzibą jest ZS Jasionka, Stowarzyszenie GILDIA 

Miłośników Nauki (powstało w 2006, Trzebownisko); Stowarzyszenie „Ultra – Run” 

propagujące aktywność sportową i turystyczną (2013, Trzebownisko); Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych GAMA, które wydało m.in. album o twórczości Józefa Rysia 

(rejestracja 2007, Łukawiec); Stowarzyszenie Aeroklub Rzeszowski, Stowarzyszenie Rodzin 

Ostoja (2014, Jasionka).  Wg przepisów o stowarzyszeniach działają też poszczególne 

jednostki OSP oraz LKS.  

 

Grudzień 2006 r. WŁASNA KOPALNIA GAZU. Efektem trwających na terenie gminy od 

2000 roku odwiertów i badań geologicznych stało się zlokalizowanie dość bogatego złoża 

gazu ziemnego. Dwa szyby stanęły w Terliczce na łące koło cmentarza. Terlickie złoże, 

eksploatowane przemysłowo od 2006 roku, ma służyć co najmniej 15 lat. Pozyskuje się tu 

200 kubików gazu na minutę. 
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Marzec 2007. WYBORY GOSPODARZY SOŁECTW NA NOWĄ KADENCJĘ. Znów 

na zebraniach wiejskich mieszkańcy wybrali gospodarzy wsi na 4 - letnią kadencję. W 

Trzebownisku, po 11 latach sołtysowania, złożył urząd Stanisław Ryś. Z jego rekomendacji 

funkcję sołtysa objął Emil Światek. W pozostałych miejscowościach sołtysami zostali: 

Jasionka – Stanisław Babiarz, Łąka – Adam Kołek, Łukawiec – Andrzej Grata, Nowa 

Wieś – Maria Rzucidło, Stobierna – Józef Cyrek, Tajęcina – Waldemar Kuźniar, Terliczka 

– Stanisław Czekajski, Wólka Podleśna – Tadeusz Baran, Zaczernie – Zbigniew 

Rzeszutek. 

18 grudnia 2007 r. SPÓŁKA „PORT LOTNICZY RZESZÓW – JASIONKA”. Znowu 

zmiany na lotnisku. Nowym jego gospodarzem została spółka prawa handlowego „Port 

Lotniczy Rzeszów – Jasionka”. W chwili podpisania umowy 53 proc. udziałów w spółce 

należało do Województwa Podkarpackiego a 47 proc. do PP „Porty Lotnicze”.  

31 lipca 2008 r. POGRZEB JANA MIER - JĘDRZEJOWICZA. W Zaczerniu w krypcie 

kaplicy rodowej Jędrzejowiczów koło parafialnego kościoła, złożono urnę z prochami 

zmarłego 5 czerwca 2008 r. w Londynie Jana Grzegorza Mier – Jędrzejowicza, ostatniego 

właściciela tutejszych dóbr folwarcznych. Jak wiadomo, majątek Jędrzejowiczów, zarówno w 

Zaczerniu jak i w Jasionce, został znacjonalizowany w 1944 roku. Obok urny z prochami Jana 

spoczęła urna jego siostry Marii Anuncjaty Nowakowskiej, z pierwszego małżeństwa hr. 

Łoś z Jędrzejowiczów (zm. 02.12.2007). W pogrzebie uczestniczyli synowie Jana i córka 

Marii oraz dalsi krewni. Asystował poczet sztandarowy kombatantów Armii Krajowej i 

kompania honorowa rzeszowskich Podhalańczykow. Urny złożono obok trumien pięciu 

innych członków rodu. Jan Grzegorz Mier – Jędrzejowicz (1919 - 2008), uczestnik kampanii 

wrześniowej 1939, aktywnie działał w konspiracji. Jako żołnierz wywiadu AK m.in. śledził 

niemieckie doświadczenia z pociskami V-1 i V-2 na poligonie w Bliznej. W 1945 r. przedarł 

się do Włoch i wstąpił do 3 Dywizji Strzelców Karpackich II Korpusu Polskiego., Po wojnie 

pozostał w Anglii. 

18 października 2008 r. TRZEBOWNISKIE GIMNAZJUM WRESZCIE NA SWOIM. 

W Trzebownisku nastąpiło oficjalne otwarcie kompleksu gimnazjalno – przedszkolnego. Tym 

samym, zdecydowanej poprawie uległy warunki funkcjonowania wszystkich trzech jednostek 

oświatowych - zarówno SP, gimnazjum jak przedszkola. Jednopiętrowy budynek pomieścił 2 

sale dla przedszkolaków, 6 sal lekcyjnych dla gimnazjalistów, nowoczesną pracownię 

komputerową, świetlicę, stołówkę, sale do rehabilitacji i kółek zainteresowań. Cały obiekt o 

powierzchni 2 ha wyposażony został w boiska sportowe, bieżnie, rozległe parkingi, ładnie 

urządzone boiska sportowe. 

14 grudnia 2009 r.  DO GMINY ZAWITAŁY ORLIKI. Najmłodsi z Nowej Wsi mieli 

powody do radości. Także w naszej gminie, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Nowej Wsi, powstał „Orlik” - kompleks boisk ze sztuczną murawą wybudowany w ramach 

rządowego programu.  Kolejny „Orlik” powstał w Łące (2011 rok). W następnych latach 

otwarto je w Łukawcu i Wólce Podleśnej. W 2018 roku wybudowano dwa „Orliki” 
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lekkoatletyczne (z bieżniami, skoczniami, boiskami do gry) usytuowane obok zespołów 

szkolno – przedszkolnych w Zaczerniu i w Jasionce. 

Wiosna roku 2010. RUSZYŁY PRACE PRZY AUTOSTRADZIE. Wreszcie przystąpiono 

do budowy autostrady A4. Dla części mieszkańców gminny zaczął się trudny czas: warczące i 

dymiące maszyny, tumany kurzu pokrywające wszystko wokół, zniszczone drogi dojazdowe. 

Owe dolegliwości szczególnie odczuli mieszkańcy Nowej Wsi i Terliczki.  

Koniec pierwszej dekady XXI wieku. DO WISŁOKA POWRÓCIŁ MIĘTUS. Stopniowo 

poprawia się stan wód Wisłoka. Zdecydowane przyspieszenie w realizacji inwestycji wodno – 

kanalizacyjnych, budowa licznych oczyszczalni ścieków, i inne tego typu przedsięwzięcia na 

rzecz ochrony środowiska, możliwe głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, owocują 

konkretnymi efektami. Do Wisłoka powróciło życie, czego potwierdzeniem niewidziane 

dawno gatunki ryb. Przyznaje to Józef Gunia, wędkarz amator z Łąki: - Woda jest 

zdecydowanie czystsza. Do Wisłoka znów powrócił miętus. Poza tym, najczęściej trafia się: 

leszcz, kleń, płoć, okoń, brzan, certa i szczupak. Niestety, wciąż trudno jest o lina, karpia czy 

piękną rybę jaź. Nie mówiąc już o rakach; szkoda, bo dzieci nie znają tego stworzenia z 

autopsji. Znów rozmnożyły się bobry. Robią sporo szkód, ale takie ich życie….  

Rok 2010. WIĘCEJ SIĘ RODZI NIŻ UMIERA. Podkarpacie, w tym gmina Trzebownisko, 

należy do tych regionów w których wciąż obserwuje się dodatni przyrost naturalny. Gdy w 

kraju wynosi on 0,9 (a więc więcej osób umiera niż się rodzi), to na Podkarpaciu jest wciąż 

dodatni – 1,8. W gminie Trzebownisko od dziesięciu lat, liczba urodzin ustabilizowała się na 

poziomie 240 – 250 dzieci rocznie, przy ok. 150 zgonach. Wprawdzie to mniej niż jeszcze 20 

lat temu (w 1990 urodziło się 317 dzieci), ale i tak, na tle kraju, to satysfakcjonuje. W 2013 

roku odnotowano 217 urodzin, ale w 2016 już 261 (140 chłopców i 121 dziewczynek). 

18 czerwca 2010 r. WODA NA 7 METRÓW. Wisłok osiągnął poziom porównywalny z 

rekordową powodzią z 1934 roku. Przy moście w Trzebownisku pomiar wskazywał 7 

metrów. Wszystkie tereny niżej położone wzdłuż całego biegu rzeki zostały zalane. Z 

brzegów wystąpiły również mniejsze dopływy, także Mrowla i Czarna. Skutki kataklizmu 

odczuli mieszkańcy, ale też budowniczowie autostrady A4. Dla strażaków to był to znów 

prawdziwy egzamin sprawności i ofiarności. W licznych miejscach powstały szkody 

popowodziowe. Ucierpiał most w Trzebownisku i to zadecydowało o przyspieszeniu budowy 

nowej przeprawy. Zaszła też konieczność zamknięcia podmytej drogi powiatowej na odcinku 

Trzebownisko – Terliczka.  

 

10 listopada 2010 r. FEDAN NA TRZECIĄ KADENCJĘ. Odbyły się kolejne wybory 

samorządowe. Józef Fedan zatrzymał fotel wójta już na 3. kadencję. Pokonał on w II turze 

Jana Lecha stosunkiem głosów 55 proc : 45 proc. Mandaty radnych otrzymali: z 

Trzebowniska – Tadeusz Grela, i Bernadetta Świątek, z Zaczernia – Tadeusz Budnik, 

Bogusława Czachor i Maria Deptuch, Nowa Wieś – Czesław Pokrzywa, Jasionka – 

Stanisław Babiarz i Józef Mierzwa, Stobierna – Józef Cyrek i Teresa Wnęk, Wólka 
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Podleśna – Małgorzata Kowal, Łukawiec – Piotr Gunia i Janusz Koń, Łąka – Maria Kloc 

i Wacław Ryś. Na czele RG stanęła Bogusława Czachor. 

10 grudnia 2010 r. KRYTA HALA TENISOWA. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Nowej Wsi wzbogacił się o kolejny piękny obiekt. To kryta hala tenisowa z dwoma kortami. 

Inwestycja kosztowała 4,8 mln złotych, z czego 1,7 mln wyasygnowała UE. W 2011 roku z 

kortów skorzystało prawie 10 tys. osób. 

9 lutego 2011 r. STOBIERSKA MADONNA DZIEŁEM WITA STWOSZA. Chodzi o 

figurkę Madonna z Dzieciątkiem stojącą w ołtarzu bocznym kościoła w Stobiernej. Jak 

napisał w lutym 2011 roku „Dziennik Polski” i inne regionalne gazety, tego sensacyjnego 

odkrycia dokonał prof. Piotr Skubiszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z 

najwybitniejszych specjalistów zajmujących się twórczością mistrza z Norymbergii - Wita 

Stwosza. To jedyna znana Madonna z Dzieciątkiem, która wyszła spod ręki autora ołtarza 

Mariackiego w Krakowie. Rzeźba pierwotnie była częścią ołtarza świętych Szymona i Judy 

Tadeusza Apostołów w kościele Mariackim. U Wita Stwosza zamówiono ją w 1494 r. Nad 

Świerkowiec  rzeźba Madonny trafiła w 1891 r., z chwilą otwarcia w Stobiernej nowej 

murowanej świątyni.  

19 czerwca 2011 r. SOŁTYSI TAKŻE W TAJNYCH WYBORACH. Po raz pierwszy w 

historii samorządu terytorialnego, sołtysów i Rady Sołeckie wyłoniono w powszechnych 

tajnych wyborach. Jednakże w czterech miejscowościach nie trzeba było przeprowadzać aktu 

głosowania, gdyż do elekcji zgłoszono tylko po jednym kandydacie. Tak było w Łukawcu  – 

sołtysem został Andrzej Grata, w Tajęcinie – Waldemar Kuźniar, w Terliczce – Stanisław 

Czekajski i w Trzebownisku – Tadeusz Grela. W pozostałych sołectwach na sołtysa 

wybrano: Jasionka – Stanisław Babiarz, Łąka – Adam Kołek, Nowa Wieś – Maria 

Rzucidło, Stobierna – Józef  Cyrek, Wólka Podleśna – Tadeusz Baran, Zaczernie – Józef 

Rząsa.   

Październik 2011. CZTEROGWIAZDKOWY BLUE DIAMOND. W bezpośrednim 

sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi otwarto obiekt będący 

znakomitą wizytówką bazy hotelowo – gastronomicznej gminy. Jest to nowy kompleks  

Wellness&SPA. Dysponuje 140 łóżkami, dwoma restauracjami, nowoczesnymi salami 

konferencyjnymi. Kosztował 17,5 mln złotych.  Oficjalne otwarcie nastąpiło 5 października 

2011 roku. W tym czasie gmina dysponowała już 6 wysokiej klasy obiektami hotelowo – 

restauracyjnymi  (Blue Diamond, Ostoya w Jasionce, w Zaczerniu Nowy Dwór i Zajazd 

Marand, hotel Fenix w Nowej Wsi oraz, obok OKL, restauracja Terminal). Łącznie to prawie 

600 miejsc noclegowych, 10 restauracji, liczne sale konferencyjne.  

14 listopada 2011 r. NOWY MOST W TRZEBOWNISKU. Po 6 - miesięcznej budowie 

SKANSKA oddała do użytku nowy piękny most na Wisłoku w Trzebownisku. To nadal 

najważniejsza przeprawa łącząca lewo i prawobrzeżną część gminy. Nowy most zastąpił 

żelaznego staruszka z 1957 roku. Inwestycja kosztowała 8 mln złotych. Most ma długość 85,5 

m i szerokość 10 m. Nośność 40 ton.  
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17 kwietnia 2012 r. TERMINAL NA MIARĘ XXI WIEKU. Pierwszych pasażerów przyjął 

nowy terminal lotniska Jasionka. Obiekt godny miana budowli XXI wieku zrealizowała firma 

SKANSKA S.A. w okresie 15 miesięcy.  Dzięki tej inwestycji, kilkakrotnie wzrośnie tzw. 

przepustowość lotniska. Terminal dysponuje bowiem 17 stanowiskami odpraw; kosztował ok. 

140 mln złotych, pochodzących w większości z funduszy UE. Kosztowne były też inne 

zrealizowane w tych latach inwestycje: zmodernizowane płyty postojowe, drogi kołowania, 

oświetlenie. W 2015 roku port odprawił 645 tys. pasażerów.  

Połowa roku 2012 roku. 40 MLN ZŁOTYCH DLA STUDENTÓW LOTNICTWA. 

Jedyny w Polsce Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce otrzymał w ramach projektu 

„Rozbudowa i doposażenie OKL” blisko 40 mln złotych. Pieniążki wykorzystano na zakup 7 

samolotów (5 jednosilnikowych Liberty XL2 oraz 2 dwusilnikowych maszyn Piper ), 

supernowoczesnego symulatora lotów oraz na rozbudowę obiektów Ośrodka, w tym na 900 – 

metrowy betonowy pas startowy. Zajęcia ze studentami prowadzi 14 – osobowa kadra pilotów 

instruktorów. W połowie 2012 mają do dyspozycji łącznie 20 samolotów. Działania te 

umożliwiły zwiększenie liczby miejsc na I roku szkolenia lotniczego z 15 do 26. 

Poniedziałek, 10 września 2012 r. MAMY GMINNY ODCINEK AUTOSTRADY A4. 

Wprawdzie obyło się bez przecięcia wstęgi i telewizyjnych kamer, ale fakt jest faktem! 

Wreszcie mamy gminną autostradę! Po 2 latach i 6 miesiącach prac, „Mostostal” przekazał 

inwestorowi GDDiA ponad 5 – kilometrowy odcinek autostrady A4. To jedyny oddany do 

użytku fragment tej arterii na odcinku Tarnów – Korczowa.  Umożliwia kierowcom 

podążającym nowym odcinkiem drogi S19 od Stobiernej, dotarcie do drogi warszawskiej na 

tzw. Węźle Centralnym.  Na tym 7 – kilometrowym odcinku gotowych jest: 8 wiaduktów, 3 

mosty, przepusty, dwa węzły, kilka fragmentów przebudowanych dróg powiatowych i 

gminnych, niezbędne zabezpieczenia (bariery, osłony, ogrodzenia). Gotowy jest też 

najdłuższy na Podkarpaciu 512 – metrowy most na Wisłoku. Zadbano też o zieleń wokół 

arterii, o zbiorniki wodne, a nawet o nowe nasadzenia. Roboty trwały dwa lata i 5 miesięcy. 

Ten fragment autostrady kosztował 442 mln złotych, blisko 60 proc. środków pochodziło z 

funduszy europejskich. 

Październik 2012 roku. GMINA LICZY 20 TYS. MIESZKAŃCÓW. Na to znaczące 

wydarzenie demograficzne gmina czekała 78 lat. W 1934 roku, gdy utworzono gminy 

zbiorowe, gmina Trzebownisko liczyła 13 951 mieszkańców. Tyle że wówczas, obejmowała 

obszar prawie 113 ha i liczyła 11 sołectw nazywanych wtedy gromadami (w skład gminy 

wchodziły również wsie Staromieście i Miłocin, zaś Tajęcina była przysiółkiem Zaczernia).  

W ostatnich 20 latach liczba mieszkańców gminy powoli, acz systematycznie, rośnie. W 1990 

roku było nas 15 738, w 2002 – 18063,  w 2010 – 19662. Od 1990 roku najbardziej 

powiększyło się środowisko Tajęciny – o 68 proc. (z 241 mieszkańców do 406), najmniej 

Łukawca - tylko o 11 proc. (z 1998 do 2226). Wzrost liczby mieszkańców gminy jest 

wynikiem przyrostu naturalnego (40 proc.) i napływu nowych mieszkańców (w 60 proc.). 

Istotny jest też fakt wydłużenia się średniej długości życia (w skali kraju: kobiety ponad 81 

lat, mężczyźni – 74). Gmina Trzebownisko jest jedną z nielicznych gmin wiejskich w Polsce 
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w której także początek XXI wieku upływa pod znakiem dodatniego przyrostu naturalnego. 

Nowych mieszkańców ściągają nowe miejsca pracy (głównie Park AEROPOLIS) oraz 

atrakcyjne tereny pod budownictwo. W okresie 2010 - 2016 służby budowlane UG wydały 

wymagane przepisami decyzje o warunkach zabudowy na ponad 700 domów; biznesmeni i 

VIP-owie z wojewódzkiego miasta polubili zwłaszcza piękne okolice Wólki Podleśnej i 

Tajęciny. 

30 kwietnia 2013 r. OBWODNICA TEŻ PRZEJEZDNA. Po utwardzeniu podłoża w 

rejonie lasku Dębiny i ustabilizowaniu nawierzchni, oddano do użytku fragment rzeszowskiej 

obwodnicy - od Terliczki do ronda Jacka Kuronia na Załężu, biegnący obok giełdy i 

elewatora.  

1 czerwca 2013 r. IMIĘ LUDWIKA NABIELAKA DLA ZS W STOBIERNEJ - 

KRZYWEM. Z okazji jubileuszu stulecia istnienia szkoły w Stobiernej – Krzywem, 

miejscowy Zespół Szkół nr 2 otrzymał imię Ludwika Nabielaka. Urodził się w 1804 roku 

właśnie w Stobiernej w domu swych dziadków Maryanowskich, którzy posiadali tutaj spore 

gospodarstwo i prowadzili dom „na stopę szlachecką”. Ojciec Nabielaka, Czech z 

pochodzenia, był leśniczym i w 1809 roku przeniósł się z rodziną ze stobierskiego domu 

teściów do Głogowa Młp. Ludwik miał wtedy 5 lat. O dorosłym Nabielaku jego współcześni 

ziomkowie mówili z dumą: Był poetą, historykiem, uczestnikiem powstania listopadowego, 

znał 6 języków, przetłumaczył „Pana Tadeusza” na język niemiecki. Pozostawał w bliskich 

kontaktach z Mickiewiczem i Słowackim, cenił twórczość Norwida. Był czołowym 

działaczem obozu paryskiej emigracji. (Czytaj też: Zryw 1830 roku). 

1 lipca 2013 r. RUSZYŁ GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI. Gospodarka 

śmieciowa stała się zadaniem własnym gminy. Zbiórka śmieci: powszechna, obowiązkowa i 

finansowana przez samych mieszkańców dobrze służy obywatelom i środowisku. W okresie 3 

lat funkcjonowania systemu, zdecydowanie wzrosła masa odbieranych odpadów - w 2015 

roku do 4 tys. ton, to jest niemal dwa razy tyle co w 2014 r. Systematycznie rośnie udział 

śmieci segregowanych nadających się do recyklingu: z 17,5 proc. do 25 proc. w 2015; w I 

półroczu 2016 r. wskaźnik ten osiągnął pułap 40 proc. Dzięki temu zdecydowanie mniej 

śmieci  z terenu gminy Trzebownisko trafia na składowisko, zaś z porządku dnia spadł temat 

dzikich wysypisk. W 2016 roku systemem odbioru odpadów objętych jest ponad 18 300 

mieszkańców; 96 proc. segreguje płacąc za tę usługę 8 zł miesięcznie od osoby, bądź 7 zł w 

rodzinach liczących powyżej 4 osób.  

Lipiec 2013 r. MŁODZI MISTRZOWIE SPORTU. 19 – letni Hubert Kalandyk z 

Trzebowniska, na Mistrzostwach Świata Juniorów w lekkoatletyce, rozegranych we włoskiej 

Rieti, odebrał złoty medal za zajęcie  I miejsce polskiej sztafety w biegu 4x100 m. 

Sportowym wychowawcą Huberta w trzebowniskiej SP był Zbigniew Przygórzewski. 

Obecnie, w sportowym LO, trenuje pod okiem Mirosława Wierzbickiego z „Resovii”, też 

wychowanka SP w Trzebownisku.  W ostatnich latach do grona sportowych talentów wpisali 

się kolejni nasi krajanie, m.in.: Ola Urban mistrzyni w czwórboju lekkoatletycznym w roku 
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1997, Agnieszka Nędza w skoku w dal, Aneta Pusz z Zaczernia, mistrzyni Polski na 600 m, 

Kasia Kołodziej ze Stobiernej - najlepsza w biegach na 100 m, Michał Tomasik, 

bezkonkurencyjny na 1000 m, Matylda Szlęzak z Zaczernia – uczestniczka Olimpiady 

Londyn 2012 (bieg na 3000 m). 

7 lipca 2013 r. W 70. ROCZNICĘ PACYFIKACJI STOBIERNEJ. Po mszy w kościele 

pw. Niepokalanego Serca NMP, główne obchody odbyły się na cmentarzu, przy zbiorowej 

mogile 15 zamordowanych. W szyku stanęły obok siebie poczty sztandarowe, kompania 21. 

Brygady Strzelców Podhalańskich, pododdział ZW „Strzelec”, miejscowa drużyna OSP, 

orkiestra dęta z Zaczernia. Licznie zebrani mieszkańcy wsi przywitali gości, a ze szczególną 

atencją – swych seniorów, żyjących jeszcze uczestników i świadków tragedii z 1943 roku 

oraz członków rodzin osób wówczas zamordowanych. (O przebiegu pacyfikacji czytaj 

zapis pod datą: Czwartek, 8 lipca 1943 roku).  

6 września 2013 roku. PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI Z WIZYTĄ 

W  ŁĄCE. Prezydent RP był gościem dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Łące, gdzie ma 

swą siedzibę Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej wraz z 

centrum dziennej aktywności oraz wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego. Szefowa 

Stowarzyszenia Teresa Tomaka opracowała program „Moja gmina – moim domem”, 

realizowany z powodzeniem wśród wychowanków. Gospodarzami wizyty byli wójt Józef 

Fedan, przewodnicząca Rady Gminy Bogumiła Czachor oraz dyrektor ZS Zofia Pasierb. 

Zwracając się do młodzieży oraz ich rodziców Bronisław Komorowski stwierdził m.in.: - 

Cieszę się, że jestem w gminie, w której Stowarzyszenie otrzymało w br. nagrodę prezydenta 

RP za Obywatelską Inicjatywę Lokalną. Od 20 lat Stowarzyszanie z sukcesem kształtuje formy 

współodpowiedzialności za los rodzin, za los ludzi w sposób szczególny doświadczonych przez 

życie, włączając w to samorząd, organizacje społeczne, przedsiębiorców. Za takie postawy 

obywatelskie, widoczne w tej gminie chciałbym wszystkim raz jeszcze podziękować i życzyć 

kontynuowania wysiłków budowania Polski obywatelskiej… 4 kwietnia 2014 roku w Nowej 

Wsi przebywała Pierwsza Dama Anna Komorowska, aby pogratulować kolejnej cennej 

inicjatywy pod nazwą „Rodzina 3+” -  programu na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych.  

 Lata 2013 – 2015. BOOM INWESTYCYJNY W ZACZERNIU. DOM KULTURY 

ZNÓW W PEŁNEJ KRASIE. W latach 2013 – 2015 zaczerski Dom Kultury poddano 

kolejnej gruntownej modernizacji, korzystając z funduszy ministerialnych i unijnych. W 

piwnicach powstała supernowoczesna filia Gminnej Biblioteki, na przebudowanym poddaszu 

oprowadzają po ekspozycji etnograficznej  Wanda Kosior, kontynuująca muzealne dzieło 

ojca Stanisława Rząsy oraz towarzyszący jej Tadeusz Dynia, prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Zaczernia, istniejącego od 1981 roku. Placówka znów rozbrzmiewa intensywnym 

życiem. W poszczególnych pomieszczeniach ćwiczą: zespół śpiewaczy „Żytnioki” i 

działająca od 1984 roku orkiestra dęta; kapelmistrzem zespołu jest - kontynuujący pracę ojca 

Stanisława - Rafał Kulpiński, zaś prezesem i solistą - radny powiatowy Kazimierz Puc.  

Biblioteka urządza wystawy i zaprasza czytelników na spotkania z ciekawymi ludźmi, 

natomiast na parkiecie umawiają się miłośnicy tańca towarzyskiego oraz fani kultury 
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„zombie”. W sąsiedniej sali, w ramach programu 50+, gimnastyki zdrowotnej zażywają nasze 

babcie; jedynym męskim rodzynkiem w tym gronie jest sołtys Józef Rząsa. Początek XXI 

wieku przyniósł Zaczerniu prawdziwy boom inwestycyjny. Wymieniono sieć wodociągową w 

całej wsi oraz sieć kanalizacyjną na osiedlu STW. Zmodernizowano drogę powiatowa przez 

wieś, położono nowe chodniki na całej jej długości, kontynuowano remont ośrodka zdrowia, 

pacjenci weszli do przychodni NZOZ „Alfamed” (2009 r.). Zmienił swój wygład ośrodek 

parafialny: w zmodernizowanej starej plebani otwarto Przedszkole „U Dominikanek” (2005), 

w wyremontowanych stajniach plebańskich urządzono Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Caritas” (dla osób niepełnosprawnych – otwarcie grudzień 2007), powstał Dom 

Rekolekcyjny „Effatha” z 66 łóżkami (2007), w starej wikarówce, po modernizacji, planuje 

się uruchomić ośrodek dziennego pobytu seniorów (2017). (Czytaj też zapis Październik 

2016 r.). 

Sobota, 5 kwietnia 2014 r. POEZJE KS. JANA KALINKI. W kościele w Wólce Podleśnej 

odbył się wieczór promujący kolejny tomik wierszy zebranych ks. Jana Kalinki (1946 – 

2010), zatytułowany „Ósmy kosz okruchów”, przez dwadzieścia lat miejscowego proboszcza. 

Wieczór prowadziła Dorota Kozioł, tarnobrzeska poetka, od lat popularyzująca twórczość ks. 

Kalinki. Wśród licznie zgromadzonych był ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wątroba. 

Wiersze recytowali i śpiewali m.in. uczniowie miejscowego Zespołu Szkół. Ks. Jan Kalinka 

był proboszczem w Wólce w latach 1983 – 2003. Pozostawił setki pięknych wierszy 

zebranych m.in. w tomiki: „Widok pielgrzymkowy”, „Jak cienka jest ta zasłona”, „Musiało 

boleć”, „Gdyby wszystko było proste”. Był laureatem nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Jednakże, jak podkreśliła Dorota Kozioł, nie pisał po to, żeby dostawać nagrody. Ta poezja, 

podobnie jak i całe jego życie, była potrzebna nie tylko wielkim, wybranym, ale maluczkim, 

potykającym się o kamień, zaplątanym w ciernie, z garbem na grzebiecie i na sumieniu. Była 

potrzebna ludziom, a także i jemu samemu…    

27 maja 2014 r. CZEK NA KWOTĘ 30 TYS. ZŁOTYCH. W przeddzień Dnia Dziecka, 

wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w 

Trzebownisku obdarowani zostali niecodziennym prezentem. Firma Borg Warner Poland Sp. 

z o.o. – przemysłowa wizytówka Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS w 

Jasionce przekazała na rzecz naszego Stowarzyszenia 30 tys. złotych. To część nagrody 

finansowej, jaką załoga jasioneckiej fabryki otrzymała od amerykańskiego koncernu w dowód 

uznania faktu przepracowania miliona godzin bez wypadku. Niezwłocznie, miejscowe 

kierownictwo Borg Warner przekazało czek z nagrodą na ręce szefowej Stowarzyszenia 

Teresy Tomakowej. 

 

27 maja 2014 r. JUBILEUSZ MUZYKÓW Z ZACZERNIA. W sali rzeszowskiego WDK  

odbył się koncert jubileuszowy orkiestry dętej z Zaczernia, obchodzącej 30-lecie istnienia. 

Liczący 32 osoby zespół zaprezentował jedynie cząstkę swego repertuaru, na który składa się 

m.in. 120 utworów kościelnych, 45 koncertowych, 14 kompozycji marszowych. 



21 

 

Kapelmistrzem i dyrygentem zespołu jest Rafał Kulpiński, zaś prezesem orkiestry oraz jej 

solistą – Kazimierz Puc.  

Czerwiec 2014 r. WODA Z UJĘCIA W JASIONCE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI. 

Zakończyły się prace modernizacyjne przy studniach oraz stacji uzdatniania wody 

zlokalizowanej obok obiektów OKL Jasionka. Dzięki modernizacji, wzrosły możliwości 

zlokalizowanych tu studni: ich maksymalna wydajność to teraz 4 tys. m sześc. ma dobę, co 

zabezpieczy potrzeby mieszkańców lewobrzeżnej części gminy Trzebownisko na wiele lat. 

Inwestycja kosztowała 6,7 mln złotych, z czego prawie 4 mln to dofinansowanie środkami z 

zewnątrz (głównie unijnymi). Woda z Jasionki jest wyjątkowo smaczna i zdrowa, nie 

wymaga żadnej „kuracji chemicznej”, dociera z naturalnego podziemnego zbiornika 

biegnącego „rogalem” od okolic Stalowej Woli przez Leżajsk, Jasionkę, aż po Dębicę. 

Druga dekada XXI wieku. MODA NA JULIE I JAKUBÓW. Każda epoka ma swoje 

imiona. Rok 1990 należał w gminie do Mateuszy; wtedy takie imię nadano 21 

nowonarodzonym obywatelom gminy. Tego też roku przyszło na świat 15 dziewczynek dla 

których wybrano imię Anna, dla 13 - Agnieszka, 12 - Justyna. Ponadto, wśród chłopaków 

panowała moda na Damianów (12) i Krzysztofów (11).  W XXI wieku, powróciły stare 

imiona - naszych dziadków i ojców. W roku 2011 aż 14 chłopców otrzymało imię Jakub, 

popularne były Julie – 11, i w takim samym stopniu - Maje. Dla 9 nowonarodzonych 

dziewczynek wybrano imię Aleksandra, dla 8 chłopców – Szymon, przybyło nam też siedmiu 

Michałów i siedem Zuzann. W 2016 roku urodziło się w gminie 261 dzieci. Po dłuższej 

przerwie znów modne stały się również takie imiona jak: Alicja, Helena, Zofia, Maria, 

Antonina, a wśród chłopców: Mikołaj,  Kacper, Filip, Dawid,  Ignacy, Jan, Antoni. 

 

Listopad 2014 r. LESŁAW KUŹNIAR NASTĘPCĄ JÓZEFA FEDANA. W II turze 

głosowania, 30 listopada, rywalizację o fotel wójta gminy Trzebownisko wygrał Lesław 

Kuźniar, dotychczasowy zastępca wójta, wyprzedzając Bogusławę Czachor z Zaczernia, w 

kadencji 2010 - 2014 przewodniczącą Rady Gminy. Radnymi zostali: Jasionka – Sławomir 

Guzek i Jacek Szostek, Łąka -  Maria Kloc i Józef Mendrala, Łukawiec – Jan Kłęk i 

Janusz Koń, Nowa Wieś – Magdalena Kluczniak i Maria Rzucidło, Terliczka – Stanisław 

Guzek, Tajęcina – Beata Sala, Stobierna – Józef Cyrek, Michał Drupka i Teresa Wnęk, 

Trzebownisko – Tadeusz Grela, Dorota Mietelska i Bernadetta Świątek, Zaczernie – 

Grażyna Kacprzak, Józef Rząsa i Leszek Sroka, Wólka Podleśna – Dariusz Kowal i 

Małgorzata Kowal. Na przewodniczącą Rady wybrano Małgorzatę Kowal,  

rekomendowaną przez KW PiS.   

Wiosna 2015 r. OCZYSZCZALNIA W NOWEJ WSI ZMODERNIZOWANA. Od marca 

2013 r. trwały tak oczekiwane roboty przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w 

Nowej Wsi, obsługującej sołectwa położone po lewej stronie Wisłoka. Po przebudowie, 

obiekt jest bardziej wydajny, pracuje według najnowocześniejszych technologii, co powinno 

definitywnie uwolnić okolicznych mieszkańców od przykrych zapachów. Inwestycja 
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realizowana przez renomowaną firmę SKANSKY kosztowała gminę 14 mln złotych, z tego 

8,3 mln wyasygnowała Unia Europejska.  

12 kwietnia 2015 r. W POŁOWIE SOŁECTW NOWI GOSPODARZE. W kolejnych 

powszechnych i tajnych wyborach gospodarzy poszczególnych sołectw, mieszkańcy 

zdecydowali się postawić na nowe twarze. W 5 na 10 wsiach funkcje sołtysów powierzono 

nowym ludziom. Trzeba też odnotować fakt aktywizacji kobiet. W 3 sołectwach  na 

„szeryfów” wybrano panie. Mandat otrzymali: Jasionka – Sławomir Guzek, Łąka – Adam 

Kołek, Łukawiec – Mariusz Więcek, Nowa Wieś – Maria Rzucidło, Stobierna – Józef 

Cyrek, Tajęcina – Małgorzata Selwa, Terliczka – Danuta Bereś, Trzebownisko – Tadeusz 

Grela, Wólka Podleśna – Józef Lech, Zaczernie – Józef Rząsa. 

18 kwietnia 2015 r. TWÓRCY LUDOWI I SKOMPUTERYZOWANA BIBLIOTEKA. 

W zmodernizowanych pomieszczeniach Domu Kultury w Zaczerniu otwarto filię Gminnej 

Biblioteki Publicznej. To placówka nowoczesna, odpowiadająca wymogom czytelnika XXI 

wieku. Obok tradycyjnych książek biblioteka dysponuje wydawnictwami poddanymi 

digitalizacji (w zapisie elektronicznym). Zarazem, można tutaj podziwiać twórczość 

regionalnych twórców. W bibliotece eksponowano m.in. prace malarskie Czesława Smykały 

a także obrazki wykonane metodą haftu ręcznego (prace Zofii Kornak, Wandy Kosior, 

Czesławy Stopy. Danuty Pamuły). Obok wymienionych do grupy znanych zaczerskich 

hafciarek i koronkarek zaliczyć wypada też m.in. Annę Szeligę, Marię Polak, Bronisławę 

Firlej, Genowefę Jaryczewską. W Wólce z pięknego „dziergania” zasłynęła Daniela 

Jakubowska, w Nowej Wsi: Maria Jamuła, Maria Czyrek, Renata Lech, Elżbieta 

Zwiercan i Anastazja Sumara, zaś w Stobiernej m.in. Maria Jastrząb i Krystyna Dworak. 

Z nadzwyczajnych umiejętności wicia ze słomy wieńców dożynkowych znana była Salomea 

Porada z Zaczernia (1917 – 1997), a potem jej syn Franciszek (1943 – 2009). Mistrzynią 

plecionkarstwa była też Stefania Pokrzywa z Jasionki (Gęsiówka); z wikliny, ze słomy i traw 

wyplatała różnego rodzaju koszyczki i naczynia na użytek własny i sąsiadów; w 1972 r. zajęła 

ona I miejsce w konkursie sztuki ludowej woj. rzeszowskiego. Rzeźbą zajmowali się bądź 

nadal zajmują m.in. Jan Kogutek z Trzebowniska, Edward Śliż ze Stobiernej, Andrzej 

Panek z Wólki, Jan Ryś z Łąki, Józef Chorzępa z Łukawca. Z lutnictwa zasłynął 

Ferdynand Ciasnocha z Łąki. Amatorskie malarstwo reprezentują ponadto m.in.: Jerzy 

Lech z Łukawca, Helena Niemiec z Trzebowniska, Kazimiera Nalepa ze Stobiernej, muzyk 

Franciszek Bałanda z Łąki (zmarł w 2018 r.), Zofia Szczur z Jasionki, Dorota Rzeszutek, 

Joanna Kloc i Irena Berger z Zaczernia oraz cytowany już Czesław Smykała. Znane i 

cenione są prace Justyny Kurowskiej. Ludową twórczość literacką i poetycką uprawiają 

m.in. wspomniany już Edward Śliż ze Stobiernej i Tadeusz Sroka z Nowej Wsi. Pisanie 

bajek i legend stało się pasją Wojciecha Ulmana z Zaczernia. To liczne grono ludzi 

zakochanych w ludowej sztuce godnie kontynuuje dzieło „ojców chrzestnych” naszych 

twórców, a za takich uznano Stanisława Rząsę z Zaczernia (1908 – 2002) i Józefa Rysia z 

Łąki (1898 – 1971).  

26 lipca 2015 r. JUBILEUSZOWY FESTIWAL „DOLINA ŁĄCKA”. Już po raz XX 

odbyło się Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka”. To sztandarowa 
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impreza kulturalna gminy Trzebownisko. Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury, pod 

patronatem władz samorządowych gminy, w lipcu spotykają się w Łące najciekawsze grupy 

folklorystyczne powiatu i regionu. Na łąckiej scenie prezentowane są oryginalne pieśni i 

melodie sprzed dziesięcioleci, jak też współczesne utwory muzyczne inspirowane folklorem i 

tradycją. Specjalną nagrodą honoruje się oryginalne wykonanie przyśpiewki weselnej. W 

kronice festiwalu zapisano nazwiska prawdziwych mistrzów ludowej sztuki muzycznej, 

wokalnej i tanecznej ziemi rzeszowskiej, prawdziwych wirtuozów skrzypiec, kontrabasu, czy 

akordeonu. Warto przypomnieć m.in. nazwiska Mieczysława Świebody i Bronisława 

Duszki z Łąki, Kazimierza Kurdziela i Bronisława Nowaka z Łukawca, Stanisława 

Rząsy i Jana Barszczowskiego z Terliczki, Stanisława Stecko z Głogowa, Jana Cyrana z 

Łopuszki Wielkiej. Łąckie spotkania służą nade wszystko promocji rodzimych grup 

folklorystycznych, w tym zespołów śpiewaczych „Jasiołczanie”, „Łukawianiee” czy 

„Żytnioki”. Gośćmi  spotkań są też m.in. młodzi Polonusi – uczestnicy rzeszowskich 

Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W Łące oklaskiwano m. in. potomków 

emigrantów z dalekiej Australii i brazylijskiej Kurytyby, „Łowiczan” z San Francisco i 

kanadyjskiego Edmonton, dziewczęta i chłopcy z ukraińskich zespołów „Sokolniki” i 

„Polanie znad Dniepru”, członków rumuńskiej grupy „Sołonczanka” a także ZPiT 

„Sokolniki” z rejonu Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej.  Laureatami I nagrody 

jubileuszowego festiwalu „Dolina Łącka” w 2015 roku zostały trzy piękne dziewczyny z 

Trzciany - Lidia Biały, Michalina Matias i Klaudia Fedryszyn tworzące kapelę „Biała 

Muzyka”.   

 

Wrzesień 2015 roku. NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY IDZIE NA OŚWIATĘ. W roku 

szkolnym 2015/2016 gmina prowadziła 10 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 8 przedszkoli 

publicznych i 2 oddziały przedszkolne. Naukę pobierało łącznie 2166 uczniów. Oświata 

absorbowała niemal połowę rocznego budżetu gminy. Wydatki budżetowe 2015 to ponad 68 

mln zł, z tego na szkolnictwo przeznaczono prawie 31 mln, w tym 9 mln to dochody własne, 

zaś reszta to subwencja i dotacje celowe z budżetu państwa. Zdecydowaną większość 

wydatków oświatowych (73 proc.) pochłonęły place; Placówki oświatowe dysponowały 

bowiem 363 etatami: 254 nauczycielskimi i 109 personelu obsługi. To tak jakby gmina 

zatrudniała wszystkich dorosłych mieszkańców Tajęciny. Inny cel wydatków to: inwestycje i 

remonty, ale też m.in. pomoc socjalna dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach 

(stypendia socjalne - 126 tys. zł; dofinansowanie posiłków w szkolnych stołówkach – 133 

tys., dofinansowanie zakupu podręczników – 13 tys.), a także dowóz dzieci do szkół, 

bezpłatne wejście na basen GOSiR w Nowej Wsi raz w tygodniu. Gmina dotowała też 

funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego, także niepublicznych. Do placówek 

prywatnych dopłacano 500 zł miesięcznie na dziecko w przedszkolu i 700 zł w żłobku.  

Październik 2015 r. URODZAJ NA NOWE PRZEDSZKOLA. Po dwu latach budowy,  na 

łące obok Zespołu Szkół w ŁUKAWCU powstała najważniejsza w gminie inwestycja 

oświatowa ostatnich kilku lat. Kosztem 5 mln złotych stanął budynek mieszczący nowoczesne 

przedszkole oraz zaplecze klubu sportowego ŁKS, o łącznej kubaturze 8488 m sześc. Plac 

pod inwestycję, to podmokła łąka. Zaszła wiec konieczność stabilizacji terenu; wbito 295 pali 
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o średnicy 40 cm; każdy na 8 metrów w głąb. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 14 

października, ale już od września tego roku grupa 70 najmłodszych łukawian korzystała z 

tego nowoczesnego obiektu. Trzy lata wcześniej, w listopadzie 2012 roku, podobne nowe 

przedszkole oddano do użytku w WÓLCE PODLEŚNEJ. Kolejną wsią w gminie – po Wólce 

i Łukawcu - w której podjęto gruntowną modernizację pomieszczeń przedszkolnych jest 

STOBIERNA. Placówka funkcjonująca w obiektach ZS nr 1, od września 2017 roku będzie 

miała do dyspozycji 4 obszerne sale usytuowane w jednym kompleksie na parterze budynku 

szkolnego. W ramach tej inwestycji ZS otrzyma też 4 nowe sale lekcyjne oraz nową obszerną 

stołówkę wraz z zapleczem kuchennym. Od połowy 2018 roku trwają prace budowlane przy 

następnej dużej inwestycji na potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy. Będzie to 

samodzielny kompleks usytuowany obok Zespołu Szkół w JASIONCE, mieszczący 

czterooddziałowe przedszkole wraz z  dwuoddziałowym żłobkiem. Także tutaj, w miejscu 

starych  sal przedszkolnych urządzi się dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne dla uczniów. 

Placówka ma ruszyć na jesieni 2019 roku.  

 

Luty 2016 r. TRZECIA GMINA W KRAJU W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UE. Na 

wszystkie projekty współfinansowane przez Unię Europejską na terenie gminy Trzebownisko 

od roku 2004 do 2015 z kasy unijnej trafiły do nas środki w  wysokości 1 mld 684 mln 

złotych. To stawia gminę na 3. miejscu wśród gmin wiejskich, które takie umowy z UE 

podpisały.  Budowa 5-kilometrowego odcinka A4 od Węzła w Zaczerniu po Węzeł w 

Jasionce otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 mln zł. Podobna kwota trafiła na 

lotnisko w Jasionce, m.in. na nowy terminal, wieżę kontroli lotów, na nowe pasy startowe 

oraz na doposażenie OKL Politechniki Rzeszowskiej. Wsparcia funduszami w wysokości pół 

miliarda złotych  doczekała się strefa przylotniskowa  PPN-T AEROPOLIS; poszły na 

budowę zlokalizowanych tu fabryk oraz inkubatora RARR. Za pośrednictwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego gmina otrzymała dodatkowe środki na ważne inwestycje komunalne, 

usługowe i sportowo – rekreacyjne. Najcenniejsze to m.in.: rozbudowa oczyszczalni ścieków 

(dofinansowanie kwotą 8 mln zł),  liczne inwestycje drogowe, sieć telewizji internetowej ST 

WIST w Łące, hala tenisowa GOSiR w Nowej Wsi, samochody dla OSP, remont domów 

ludowych, 90 lamp hybrydowych dla 10 miejscowości. Korzystając z pomocy finansowej UE 

udało się ponadto zorganizować wiele przedsięwzięć o charakterze społeczno - kulturalnym 

krzewiącym tradycję i tożsamość mieszkańców gminy; chodzi o różne imprezy i przeglądy 

kulturalno – rekreacyjne, o zajęcia szkoleniowe, cenne inicjatywy wydawnicze. 

 

23 kwietnia 2016 r. TABLICA NA CZEŚC KS. KPT. JÓZEFA CZYŻA. W ramach 

obchodów 70 - lecia parafii pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Trzebownisku, odsłonięto tablicę na cześć ks. Józefa Czyża, pierwszego tutejszego 

proboszcza, wmurowaną w ścianę świątyni.  Ks. Józef Czyż (1908 – 1985), jako wikariusz w 

parafii w Staromieściu, był zaprzysiężonym żołnierzem AK, kapelanem obwodu 

rzeszowskiego, bliskim współpracownikiem kpt. Łukasza Cieplińskiego. Dla swego 

dowódcy urządził kwaterę konspiracyjną w staromiejskiej wikarówce. Przez cały okres 

okupacji prowadził tajne archiwum AK (druki rozkazów, meldunki, materiały propagandowe, 

księgi rachunkowe Inspektoratu, itp.). Przenosił je m.in. pod pozorem świadczenia usług 
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kapłańskich, a ponieważ znał dobrze język niemiecki, w kłopotliwej sytuacji potrafił zawsze 

zręcznie wytłumaczyć się przed Niemcami. Pomagał uciekinierom i więźniom, dostarczając 

podrobione kenkarty i blankiety metrykalne. Po wojnie krążyła opinia, iż w trakcie frontu, 

przebrany za niemieckiego oficera przyjechał konno do Trzebowniska i polecił uwolnić grupę 

mieszkańców – zakładników. Pytany o ten fakt przez Stanisława Wierciocha, już daleko po 

wojnie, odpowiedział jedynie uśmiechem. 12 października 1945 r. ks. Józef Czyż został 

proboszczem nowej trzebowniskiej parafii. Kiedy Urząd Bezpieczeństwa przejął archiwum 

AK przechowywane po wojnie w Zaczerniu, i  chciano go aresztować, ostrzeżony, 28 

czerwca 1948 roku wyjechał potajemnie na Śląsk. Powrócił na nasz  teren dopiero po 1956 

roku; do śmierci był proboszczem w Przybyszówce.    

22 maja 2016 roku. ŚWIĘTO KGW W GMINIE TRZEBOWNISKO. Obchody 70-lecia 

powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebownisku stały się świętem całego ruchu 

kobiecego w naszym środowisku. Na uroczyste spotkanie do Domu Ludowego w 

Trzebownisku przybyły koleżanki z pozostałych 11 kół działających w gminie. Była to też 

okazja do podsumowania aktywności ruchu gospodyń wiejskich w uwarunkowaniach XXI 

wieku. Tematyka społeczno – gospodarcza, która dominowała przez całe dziesięciolecia, 

ustąpiła inicjatywom społeczno – kulturalnym, służącym głównie krzewieniu tradycji i 

historii mieszkańców. W 2003 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

Gminy Trzebownisko (w latach 2003-2015 przewodniczącą Zarządu była Teresa Pieczonka, 

od 2015 r. Joanna Rewak). Dzięki temu gospodynie mogą szerzej korzystać ze środków 

zewnętrznych. Z ich pomocą zrealizowano m.in. projekt „Kultura od kuchni” a następnie 

program „Kulinarna akademia seniora”, podejmując m.in. takie zadania jak: popularyzacja 

tradycyjnej kuchni regionalnej, aktywizacja osób starszych, przełamywanie barier 

pokoleniowych. Zrealizowano kilkadziesiąt warsztatów i kursów kulinarnych, żywienia 

dietetycznego, obsługi stołu. Członkinie KGW współorganizują uroczystości dożynkowe, 

obrzędy towarzyszące świętom bożonarodzeniowym i wielkanocnym, obchody różnych Dni, 

rocznic i jubileuszy. Dużą popularnością cieszą się przeglądy twórczości artystycznej 

mieszkańców wsi, w tym m.in. festiwal „Dolina Łącka”, koncerty pieśni patriotycznych, 

kolęd i pastorałek.     

23 czerwca 2016 r. RUSZYŁO CENTRUM WYSTAWIENNICZO – KONGRESOWE 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy 

przylotniskowej Parku AEROPOLIS w Jasionce otwarto CW-K znane pod nazwą G2A 

ARENA. Supernowoczesny obiekt łączący funkcje: konferencyjną, targową i wystawienniczą 

kosztował 155 mln złotych, z tego 123 mln dofinansowała UE. Część wystawiennicza 

zajmuje 16 tys. metrów kw. Obok jest sala kongresowa mieszcząca 860 osób, dwie sale 

konferencyjne na 220 i 190 osób oraz 13 mniejszych sal dla 20 – 50 osób. 

26 czerwca 2016 r. PUCHAR WÓJTA DLA PIŁKARZY STOBIERNEJ I WÓLKI. W 

NAGRODĘ - NOWE ZAPLECZE KS. Po kilku latach starań sfinalizowano budowę 

nowego obiektu KS w Stobiernej. Budynek służył będzie sportowcom, ale też miejscowym 

przedsiębiorcom. Uroczystość poświecenia nowych szatni uświetniła finał rozgrywek o 

Puchar Wójta. Po raz drugi z rzędu odebrali go piłkarze ze Stobiernej. To kolejna 
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miejscowość w gminie, której młodzież otrzymuje do dyspozycji zdecydowanie lepsze 

warunki do uprawiania sportu. Rok wcześniej, na jesieni 2015 r., nowe zaplecze klubowe 

oddano w Łukawcu, zaś na lipiec 2017 r. zaplanowano finalizację prac przy obiektach KS 

„Leśna” w Wólce. Sezon 2015/2016 nie był dla piłkarzy z terenu gminy zbyt łaskawy: aż 3 

zespoły zanotowały spadek do niższej klasy, tylko LKS Jasionka może mówić o sukcesie – 

zespół awansował do ligi okręgowej. Miejsca pozostałych drużyn: LKS Łąka – kl. B m.7; 

ŁKS Łukawiec – spadek do kl. B; LKS „Piast” Nowa Wieś – kl. B m. 9; KS Stobierna – liga 

okręgowa m. 4; LKS Stobierna Krzywe – kl. B m.13; LKS Trzebownisko - spadek do kl. A; 

LKS „Leśna” Wólka Podleśna – spadek do kl. B; KS Zaczernie – kl. A m.8. Sumując, spośród 

9 klubów i drużyn piłkarskich funkcjonujących w gminie Trzebownisko, w sezonie 

2016/2017 dwie  (Jasionka, Stobierna) wałczyć będą w lidze okręgowej, dwie (Trzebownisko, 

Zaczernie) w kl. A, pozostałe (Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna Krzywe, Wólka 

Podleśna) - w kl. B. 

20 lipca 2016 roku. AUTOSTRADA A4 DOSTĘPNA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. 

Budowlańcy z Konsorcjum BUDIMEX - STRABAG oddali do użytku ostatni 41 – 

kilometrowy odcinek autostrady A4 z Jasionki do Jarosławia. Tym samym, arteria 

autostradowa dostępna jest dla zmotoryzowanych od granicy z Niemcami po przejście z 

Ukrainą w Korczowej; łącznie to 673 km. Odcinek A4 przecinający gminę Trzebownisko ma 

długość 10,5 km. (Czytaj też: Poniedziałek, 10 września 2012 r.). 

Lato 2016 r. POŻEGNANIE KRASUL I SIWKÓW. Z gospodarstwa Państwa 

Przygórzewskich  odeszła krasula, ostania krowa mleczna w Nowej Wsi. Szacuje się, iż na 

terenie gminy ostało się kilkadziesiąt sztuk krów oraz koni (jeszcze w 1996 roku ich stan 

wynosił prawie 1600 krów i 570 koni).  Największym producentem zboża i mięsa pozostała 

Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp” w Jasionce. Zapytany na początku sierpnia 2015 roku o 

przebieg żniw, długoletni prezes RSP Czesław Żak wyliczył: - Żniwa zaczęliśmy w lipcu od 

zebrania rzepaku (65 ha). W tym tygodniu uporamy się z żytem (90 ha). Mamy jeszcze do 

zebrania 85 ha pszenicy,  50 ha owsa i tyle samo kukurydzy. Co z ziarnem? Rzepak i żyto 

pójdzie na sprzedaż, pszenica i kukurydza zabezpieczą karmę dla produkcji drobiarskiej. 

Słomę zaś tradycyjnie wykorzystamy w spółdzielczej kotłowni; tym sposobem ogrzewamy w 

zimie wszystkie spółdzielcze obiekty…  Obok RSP w Jasionce (300 ha do wykoszenia), drugim 

liczącym się w gminie producentem zbóż jest gospodarstwo Jana Bieniasza z Łąki (ok. 100 

ha). Obrazu dopełnia informacja Huberta Zdeba, gminnego doradcy Podkarpackiego 

Ośrodka w Boguchwale. - Grunty rolne to ponad 4100 ha. To prawda, zaniechały produkcji 

gospodarstwa drobnotowarowe; niemal połowa użytków rolnych jest niewłaściwe 

wykorzystana; porasta je trawa, zwykle nieskoszona. Równolegle jednak, działa kilkadziesiąt 

specjalistycznych podmiotów rolniczo - ogrodniczych, dostarczających liczące się partie 

roślin przemysłowych (m.in. buraki cukrowe), żywca, drobiu, produkcji ogrodniczej. 

Wymienię najbardziej znaczących rolników: Ryszard Świeboda z Łąki, Kazimierz 

Tomaka oraz Grzegorz Tomaka z Trzebowniska, pan Kot oraz rodzina Więcków ze 

Stobiernej, Jerzy Miś z Łukawca, Wiesław Mierzwa i Emil Baran z Zaczernia, Małgorzata 

Szczęch i rodzina Głodów z Nowej Wsi, z tej samej miejscowości:  Przygórzewscy, Tarałowie, 

Florkowie, Rzucidłowie, i Poradowie prowadzący gospodarstwa ogrodniczo – szkółkarskie… 
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Po 35 latach intensywnej produkcji zdekapitalizowała się baza Gospodarstwa Ogrodniczego 

w Trzebownisku (6 ha po szkłem). Firma nie jest już w stanie sprostać konkurencji i 

nowoczesnej technologii. Prowadzący gospodarstwo przez cały ten okres  prezes Józef 

Chrzan poinformował z żalem: - Wczesną wiosną 2016 roku, w gronie kilku osób 

zdecydowaliśmy się wykonać w części szklarni nasadzenia pomidorów i ogórków, ale już bez 

dodatkowego ogrzewania…  

 Październik 2016 roku. KONSERWACJA NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW. W 

skromnym wykazie zabytków gminy Trzebownisko do najcenniejszych zaliczyć trzeba 

obiekty jakie pozostały po dawnej siedzibie właścicieli klucza łąckiego (dawny pałac w Łące, 

spichlerz z XVIII wieku, pozostałości parku), dwór w Jasionce, a nade wszystko, trzy 

budowle sakralne: obecne kościoły parafialne w Łące, Zaczerniu i Stobiernej. Świątynię w 

Łące pw. św. Onufrego konsekrowano w 1744 roku. Murowany kościół zaczerski wzniesiono 

w okresie 1803 – 1806, kościół w Stobiernej pw. Niepokalanego Serca NMP wybudowano w 

latach 1890 – 91, na miejscu pierwszej drewnianej świątyni, po jej pożarze. W całym 

minionym okresie obiekty te poddawane były modernizacji, renowacji i rozbudowie. Dotyczy 

to zarówno konstrukcji jak i ich wyposażenia. Z biegiem lat do zabytkowych wnętrz 

wprowadzano nowoczesną technikę (kwestia ogrzewania, oświetlenia, nagłośnienia, 

zabezpieczenia, itp.). Tak jest też w ostatnich dekadach, kiedy to pracom konserwatorskim i 

renowacyjnym nadano szczególnego rozmachu. Praktycznie trwają one bez przerwy. W 

STOBIERNEJ finalizuje się modernizację zabytkowej plebanii, w ŁĄCE odnowieniu 

poddano wszystkie ołtarze (6), piękne zabytkowe ambony a także chrzcielnicę. Nieprzerwanie 

trwa renowacja kościoła  w ZACZERNIU. Po jego rozbudowie w 2007 r o dwie nawy boczne 

i położeniu nowej marmurowej posadzki (2009 r.), dobiega końca (rok 2016)  kolejny etap 

 prac renowacyjnych wewnątrz: m.in. odnowiono  polichromie, oraz 4 ołtarze boczne, 

urządzono dwa nowe, finalizuje się renowację ołtarza głównego. Główny ciężar kosztów 

owych prac spada na wiernych i miejscowe społeczności. Wydatnie wspiera je także gminny 

samorząd. Rada Gminy w Trzebownisku również w 2016 roku w ramach dotacji 

wyasygnowała na potrzeby konserwacji zabytkowych kościołów w Łące, Zaczerniu i w 

Stobiernej po 40 tys. złotych. 

13 grudnia 2016 r. RUSZYŁA BUDOWA DROGI LOTNISKOWEJ. Władze 

wojewódzkie podpisały z dyrekcją firmy „Skanska” umowę na realizację I i III etapu tzw. 

drogi lotniskowej - inwestycji drogowej umożliwiającej dotarcie z S19, a więc i autostrady 

A4, poprzez zjazd w Jasionce - pięciokilometrową trasą przy lotnisku, do drogi krajowej nr 9 

w Rudnej Małej. I etap obejmuje 2-kilometrowy odcinek łączący S19 z drogą wojewódzką 

878 (stara droga na Sokołów) wraz z zlokalizowanym na niej rondem. Etap III to 

wybudowanie drugiej dwupasmowej jezdni obok dotychczasowej) o długości 5 km od ronda 

głównego w Jasionce (naprzeciw Aeroklubu oraz BS) do drogi warszawskiej w Rudnej Małej. 

Końcowym elementem całej inwestycji (tzw. etap II) będzie wspomniane rondo główne w 

Jasionce. Termin realizacji całego zadania (koszt ok. 53 mln zł) to czerwiec 2018 roku. 

Styczeń 2017 roku. NAJWIĘCEJ NOWAKÓW. LECHÓW I PORADÓW. Nowy rok 

2017 powitało 20950 mieszkańców; od początku dekady (2010) przybyło 1288 osób; to tak 
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jakby gmina powiększyła się o kolejną wieś skali Nowej Wsi. Porównując z pierwszym 

spisem powszechnym w 1921 roku - w przeciągu wieku liczba mieszkańców podwoiła się. 

Najbardziej znane nazwiska: Nowak – 313 osób (głównie w Łące, Łukawcu i Nowej Wsi), 

Lech – 263, Porada - 255, Kloc – 210, Ożóg – 191, Wilk – 187, Guzek – 171, Pokrzywa i 

Drzał – po 151, Kot – 148, Gaweł – 136, Bieniek – 13, Cieśla – 128, Tomaka i Poźniak – po 

126, Gancarz – 122, Bereś - 118, Kuźniar – 112,   Nędza – 107, Chmiel – 103. Inne popularne 

nazwiska to: Bojda, Mazur, Pustelak, Tomasik, Miś, Pieczonka, Dworak, Pasierb, Rząsa, 

Wisz, Pietraszek, Polak; każde z nich nosi co najmniej osiemdziesięciu obywateli gminy.  

Dodać trzeba, iż poszczególne wioski mają swych faworytów, którzy tam dominują. I tak, w 

Jasionce „królują” Guzkowie (84), w Łące zaś od lat zgodnie  rywalizują Nowakowie (36), 

Gawłowie (33) i Gancarzowie (34). Również w sąsiednim Łukawcu najwięcej jest Nowaków 

(85) i Gawłów (66). Nowak to także popularne nazwisko w Nowej Wsi (36), obok nazwiska 

Poradów (27). W Stobiernej  najczęściej spotykane nazwiska to: Nędza (86), Nowak (84), 

Wilk (72) i Dworak (68). Wilkowie polubili m.in. Terliczkę (27 nazwisk), zaś Beresiowie - 

Trzebownisko (71 nazwisk).  Bezapelacyjnie, Lechy „królują” w Wólce Podleśnej (123), zaś 

w Zaczerniu Poradowie (85) i Bieńkowie (83).   

 

23 marca 2017 r. CHODNIKI W KAŻDEJ WSI. Zachowując tradycyjny rytuał 

poświęcenia i przecięcia wstęgi oficjalnie przekazano do użytku prawie 9,5 – km odcinek 

gruntownie zmodernizowanej drogi powiatowej 1382 z Terliczki przez Łukawiec do granicy z 

Czarną. Poszerzono jezdnię do szerokości 6 metrów, położono 6,5 km nowych chodników,  

przebudowano system odwodnienia trasy. Koszt inwestycji to 6 mln zł pochodzących z 

budżetu państwa (3 mln) oraz z kasy powiatu (1,5 mln) i gminy (1,5 mln). Stan posiadania 

sieci drogowej w gminie na rok 2017 to: fragment autostrady A4 o długości 10,5 km, drogi 

krajowe o łącznej długości 11 km, drogi wojewódzkie – 14,3 km, drogi powiatowe – 45,8 km, 

drogi o statusie gminnym – 47,2 km. Dzięki inwestycjom zrealizowanym w ostatnich pięciu 

latach, wszystkie odcinki dróg powiatowych przecinające gminę  pozostają w bardzo dobrym 

bądź w dobrym stanie technicznym. W bieżącej dekadzie, niemal potroiła się powierzchnia 

urządzonych tras chodnikowych. Konkretnie: na terenie całej gminy mieszkańcy mają do 

dyspozycji wyłożone kostką chodniki o łącznej długości 42,5 km (przy trasach powiatowych - 

31,7 km, 6,8 km przy  drogach gminnych oraz 4 km przy drodze wojewódzkiej nr 878  - tzw. 

lubelskiej).  

Rok 2018. DRUGI MOST PRZEZ WISŁOK. Trwa realizacja kolejnych priorytetowych 

przedsięwzięć, które poprawią komunikację w gminie; chodzi o most na Wisłoku wraz z  

łącznikiem drogowym Łukawiec - Wólka Podleśna oraz o trasę przylotniskową od Rudnej do 

Węzła w Jasionce. Druga w gminie przeprawa mostowa przez Wisłok - na łukawskiej 

Golonkówce - będzie udostępniona na wiosnę 2019 roku, zaś zmodernizowana trasa 

przylotniska już w połowie roku 2018.  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął też 

prace projektowo – dokumentacyjne przebudowy drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku 

Jasionka – Trzebownisko, do granicy z Rzeszowem; na całej trasie ma powstać dwa ronda, w 

tym ogromne rondo turbinowe w Trzebownisku, na miejscu dotychczasowego „skrzyżowania 

śmierci” (krzyżówka z drogą powiatową do szklarni i Górki Zaczerskiej). 
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      Zebrał i zredagował Ryszard Bereś 

 


