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Hucina (wcześniej Huczyna) z częścią wsi Staszówka i przysiółkiem Żabieniec. To
jedna z mniejszych wsi w gminie Niwiska, położona przy drodze wojewódzkiej nr 875
relacji Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Powstała na podstawie Rozporządzenia
Wojewody Rzeszowskiego z 11 września 1948 roku, przez wyłączenie ze wsi Przyłęk
dwóch przysiółków: Hucina i Staszówka i utworzenie samodzielnej wsi (wówczas
gromady) o nazwie Hucina. We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, posiadająca
boisko sportowe, na którym m.in. trenuje A – klasowa drużyna piłki nożnej
miejscowego Ludowego Klubu Sportowego. W roku 1957 na terenie wsi została
utworzona jednostka OSP, która posiada Dom Strażaka wraz ze świetlicą wiejską. W
zadrzewieniu śródpolnym (Skarb Państwa, działka nr 554) rośnie potężny dąb
szypułkowy – pomnik przyrody (obw. 450 cm, wys. 20 m., wiek 260 lat).

W Hucinie urodził się i mieszka niezwykle utalentowany skrzypek i śpiewak ludowy –
Władysław Pogoda kierownik kapeli Domu Kultury w Kolbuszowej, która dzięki niemu
zdobyła sobie szeroki rozgłos w kraju, a w 1995 roku, podczas przeglądu kapel
ludowych w Kazimierzu Dolnym – zdobyła I miejsce. W tym samym roku Władysław
Pogoda ze swoją kapelą otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga.
Ludowy Zespół Sportowy w Hucinie powstał w 1967 r. w wyniku dużego
zainteresowania ówczesnej młodzieży i chęci uprawiania zorganizowanych dyscyplin
sportowych. Pierwszą grupę założycielską według śladów zapisów historycznych
stanowili Jakubiec Władysław – ówczesny sołtys wsi, Rębisz Zygmunt, Wołowiec Jan,
Łakomy Helena i Mucha Janina. Z ramienia powiatu spotkanie założycielskie
nadzorował Tokarz Jan – przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kolbuszowej.
Osobą wspomagającą był sołtys Władysław Jakubiec. Mecze rozgrywano z przerwami
do roku 1977. Pięknym przykładem wychowywania tej młodzieży był ówczesny
katecheta paraﬁi Niwiska ksiądz Stanisław Lis, który zakupił pierwszą prawdziwą piłkę,
którą rozgrywano mecze. Uczył religii w miejscowości Hucina, przejawiał wielki
zainteresowanie do piłki nożnej i wielce przyczynił się do powstania miejscowego LZSu. Również sam grał w piłkę, co zachęcało młodzież do gry a czasem był rozjemcą
sporów. Boisko było położone w części wsi Staszówka tzw. „Kąciny”, gdzie co
niedziela młodzież i społeczność spotykała się na meczach piłkarskich z okolicznymi
miejscowościami a później z miejscowościami z innych gmin. Mimo coraz większego
zainteresowania młodzieży na boisku posadzono las. Więc w wyniku braku boiska
zaniechano gry. Po awansie do „B” klasy i 5 letnim pobycie w tej klasie rozgrywkowej
uzyskano awans do „A” klasy w roku 1988/89. Drużyna z rozrywkami przeniosła się do
miejscowości Trześń gdzie oddano prawdziwą piłkarską płytę. Drużyna nosiła nazwę SKR Niwiska. Wkrótce zmieniła nazwę na Igloopol
Niwiska, a później na Strażak Niwiska i przez wiele sezonów występowała w różnych klasach rozgrywkowych.

W roku 1999 zawiązał się Komitet Organizacyjny w składzie: Chlebowski Adam, Micek
Leszek, Początek Jan, Komaniecki Janusz, Rydzy Łukasz i powstał Ludowy Klub
Sportowy Hucina – Staszówka. Klub został zarejestrowany i wpisany do KRS a
następnie został zgłoszony do rozgrywek piłkarskich „C” klasy. Wkrótce wybudowano
boisko sportowe na nieużytkach przekazanych na rzecz Gminy Niwiska przez
mieszkańca wsi. W miarę upływu czasu wykonano przyłącz elektryczny,
doprowadzono wodę, wykonano skromne zaplecze, szatnię i drużyna w miarę upływu
lat rozwijała się coraz lepiej. Awansowała do „B” klasy by po paru sezonach
awansować do „A” klasy. Pierwszym Prezesem był Adam Chlebowski, który kilka lat
zajmował się budową stadionu i pierwszymi jej osiągnięciami. W miarę upływu lat Klub
stał się wizytówką wsi a w sezonie piłkarskim 2007/2008 za rządów nowego Prezesa
Leszka Micka historycznie awansował do klasy okręgowej. Klub LKS Hucina od 10 lat
po ponownym wznowieniu przyczynił się do rozsławienia swojej miejscowości i gminy
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zdobywając wiele wyróżnień i pucharów w rozgrywkach różnego szczebla.

Instytucje, podmioty i organizacje we wsi Hucina:
- Szkoła Podstawowa (dyr. Paweł Świder) - 17 2279 176
- Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom Przedszkole "Kraina Radości" (prezes Agnieszka Toś)
- OSP (prezes Roman Strzępka) - 781 017 391
- Ludowy Klub Sportowy „Hucina”(prezes Leszek Micek) - 693 105 225
- Koło Gospodyń Wiejskich (przew. Renata Pogoda) - 603 630 973
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