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Przypomnijmy, że począwszy od 2021 r., Burmistrz składa 

gratulacje świeżo upieczonym rodzicom poprzez wysłanie 

okolicznościowego  listu  oraz  drobnego  upominku  dla  dziecka.

WITAMY 

NAJMŁODSZYCH 

MIESZKAŃCÓW!

Filip Ignacy Izabela Tobiasz

Adam Emilia Filip

Liliana

Mikołajki w Klubach Malucha

  6 grudnia br., w rolę pomocnika św. Mikołaja wcielił burmistrz 

Andrzej Rychel, który odwiedził dzieci uczęszczających do Klubów 

Malucha w Nowej Sarzynie i Wólce Łętowskiej, wręczając 

najmłodszym upominki oraz przekazując placówkom zestawy 

klocków. Burmistrzowi towarzyszył zarząd Spółdzielni Socjalnej 

„Zielona” - Magdalena Czarny i Małgorzata Waśko oraz dyrektor 

Klubu  Malucha  Kinga  Kozyra. 

Piotr Sowa, fot. E. Wojtyna

Wybrano przebieg linii nr 58 

   Spółka CPK wybrała wariant W2 przebiegu linii kolejowej nr 58 
Łętownia - Rzeszów, który na terenie naszej gminy będzie przebiegał 
przez sołectwa Łętownia, Majdan Łętowski i niewielkiej części Woli 
Zarczyckiej. Między Łętownią a Majdanem Łętowskim ma powstać 
przystanek  pasażerski  o  nazwie  „Łętownia Wieś”. red.
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Radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia, 

pełnych życzliwości, 

zdrowia i rodzinnego ciepła. 

Błogosławieństwa Chrystusa, który 

przychodzi do nas, niosąc nadzieję, 

pokój, miłość i dobro. 

Na nadchodzący 2023 rok, życzę 

pogody ducha, wszelkiej pomyślności, 

wytrwałości i sukcesów w realizacji

wyznaczonych planów i zamierzeń.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna
Andrzej Rychel

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowej Sarzynie

Stanisław Kurlej   

Na wyjątkowy okres 

Świąt Bożego Narodzenia, 

pragnę życzyć wiele radości, 

dobroci i obfitości łask 

od Nowonarodzonego Dzieciątka. 

Niech szczególna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie pokój i wszelką pomyślność,

a nowy 2023 rok liczne sukcesy 

osobiste i zawodowe.
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RAPORT Z REALIZACJI GMINNYCH INWESTYCJI

    Koniec roku to czas podsumowań. W grudniowym numerze na-

szego pisma tradycyjnie pochylamy się nad zadaniami i projektami 

inwestycyjnymi z ostatnich dwunastu miesięcy. Część z nich została już 

zakończona, część jest w trakcie, a niektóre w początkowej fazie 

wykonawstwa. Łącznie to kilkadziesiąt inwestycji o wartości 73,8 mln 

zł, z czego kwotę blisko 52 mln zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych. 

Oznacza to, że na każde 1 zł z budżetu gminy przeznaczone na 

inwestycje odpowiada  2,37 zł  z  dofinansowań. Udział środków poza-

budżetowych  wynosił  zatem  aż  70%. 

   16 miesięcy trwa już budowa pasywnego budynku przedszkola 
2w Woli Zarczyckiej o powierzchni zabudowy 1 950 m . Prace 

budowlane są tam zaawansowane, gotowa jest już bryła budynku, 

a obecnie trwają prace związane z jego dociepleniem oraz 

wykonywaniem niezbędnych instalacji. Zakończenie inwestycji 

zaplanowane jest na czerwiec 2023 rok. W ramach zadania powstaną 

również parkingi, chodniki, droga dojazdowa oraz nowoczesny plac 

zabaw dostosowany do najmłodszych. Całkowity koszt inwestycji 

wynosi 12 mln 193 tys. zł, z czego 6 mln 216 tys. zł to dofinansowanie 

ze środków unijnych – RPO WP, 3,5 mln zł to dofinansowanie z Fun-

duszu  Inwestycji  Lokalnych,  a  692  tys.  zł  to  wsparcie  NFOŚiGW. 

   Do końca roku potrwa realizacja I etapu budowy kanalizacji 

sanitarnej w Woli Zarczyckiej. Zadanie obejmuje wykonanie nowej 

sieci w przysiółkach Budy, Grzywne i Smycze o długości ok. 25 km oraz 

sześciu przepompowni i przyłączy do budynków. Wartość zadania 

to blisko 14 mln zł, z czego 9 mln zł to dofinansowanie z budżetu 

państwa  w  ramach  programu  Polski  Ład. 

    W połowie przyszłego roku powinny zakończyć się prace przy 

budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego obok MOSiR-u w Nowej 

Sarzynie. W ramach zadania powstają bieżnia lekkoatletyczna, korty 

tenisowe i boiska do siatkówki, skatepark, ścianki wspinaczkowe, 

trampolina, przystań kajakowa oraz miasteczko ruchu drogowego. 

Wartość inwestycji przekracza 4,1 miliona złotych, przy dofinan-

sowaniu w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1,3 mln zł. 

    Pod koniec września br. ruszyła budowa Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Nowej Sarzynie wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Nowy budynek powstaje przy ul. Łukasiewicza naprzeciwko MGOPS-

u i będzie przeznaczony dla 35 dorosłych osób ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – na pobyt całodobowy 

lub dzienny. Budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej 
2753 m . Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 mln 431 tys. zł, z czego 

1 mln 824 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, 

800 tys. zł - grant z ROPS w Rzeszowie, a 800 tys. zł to wkład własny gminy.

    Od lutego br. trwa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie 

miasta i gminy. Inwestycja obejmuje wymianę wszystkich, około 

2 tysięcy lamp na energooszczędne oprawy LED wraz z osprzętem 

sieciowym. Zadanie, które będzie kontynuowane w przyszłym roku, 

obejmuje również budowę nowego oświetlenia ulicznego lub 

oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w Nowej Sarzynie, Sarzynie, 

Łętowni, Jelnej, Woli Zarczykiej, Tarnogórze i Majdanie Łętowskim. 

Wartość projektu to przeszło 3,3 mln zł, z czego 1,2 mln zł to dofinanso-

wanie z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

    W Szkole Podstawowej w Sarzynie dobiegają końca prace w ramach 

projektu „Dostępna Szkoła”. W ramach inwestycji  kompleksowo 

wyremontowano 3 sale lekcyjne, parkiet na sali gimnastycznej, drzwi, 

oświetlenie, korytarze, klatki schodowe oraz wjazd do szkoły. Wypo-

sażono także sale w pomoce i sprzęt dydaktyczny, komputerowy 

i specjalistyczne programy do pracy z dziećmi z dysfunkcjami. 

W przyszłym roku planuje się budowę windy. Beneficjentami tego 

programu są także SP w Łętowni i Rudzie Łańcuckiej, gdzie prace 

obejmowały, m.in. wymianę drzwi, parkietu sali gimnastycznej, remont 

części sal i sanitariatów oraz zakup sprzętu komputerowego. Wartość 

zadania to 1,89 mln zł, z czego 1,33 mln to grant z EFS w ramach 

Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój.

    W maju br., zakończono modernizację placu targowego w Nowej 

Sarzynie o powierzchni 1,6 ha. Teren został utwardzony kostką 

brukową, wyposażony w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i elek-

tryczną, kontener sanitarny oraz parking. Wartość inwestycji, to 2,7 mln 

zł,  a  dofinansowanie  ze  środków  EFRROW  to  niespełna  1 mln  zł.

       Na terenie MZKS Unia w Nowej Sarzynie powstaje boisko ze sztucz-

ną nawierzchnią wraz z oświetleniem, odwodnieniem, wyposażeniem 

i ogrodzeniem. W przyszłym roku w budynku parterowym klubu 

wyremontowane zostaną zaplecza szatniowo-sanitarne oraz pokój dla 

instruktora. W budynku hotelowym wymienione zostanie pokrycie 

dachowe, a w jego piwnicach wyremontowane zostaną pomieszczenia 

siłowni, salki gimnastycznej, korytarz i klatka schodowa oraz 

sanitariaty i magazyn sportowy. Koszt inwestycji wyniesie 1,4 mln zł, 

a dofinansowanie z rządowego programu „Sportowa Polska” 711 tys. zł. 

Budowa przedszkola w Woli Zarczyckiej

Powstający budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Bieżna i korty w powstającym kompleksie sportowym
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     W Rudzie Łańcuckiej wyremontowano kaplicę na Cmentarzu Ko-

munalnym, a prace obejmowały wymianę drzwi głównych i stolarki 

okiennej, docieplenie budynku oraz odnowienie elewacji i schodów. 

Wartość zadania wyniosła 110 tys. zł. Blisko 100 tys. zl kosztowało 

wykonanie nowego garażu dla OSP w Rudzie Łańcuckiej wraz 

z pokryciem, dachowym i montażem bramy garażowej. Dojazd do 

garażu  i  nowe  miejsca  parkingowe  wykonano  za  kwotę  108 tys. zł. 

   W Tarnogórze gruntownie odnowiono plac zabaw, na którym 

zamontowano nowoczesne urządzenia zabawowe oraz ławki parkowe 

i kosze na śmieci. Koszt zadania to 68 tys. zł. Doposażono także place 

zabaw  w  Łukowej  i  w  Gościńcu  za  łączną  kwotę  54 tys.  zł. 

      W przysiółku Wioli Zarczyckiej „Budy” powstał park rekreacyjno-

sportowy z boiskami do siatkówki plażowej i piłki nożnej oraz 

ławkami  parkowymi.  Koszt  zadania  to  53  tys.  zł.  

     W Nowej Sarzynie na osiedlu „Sójcze Wzgórze” wyremontowano   

cokół pomnika za kwotę 10 tys. zł., wybudowano chodnik łączący ul. 

Prusa i Tołpy o wartości 31 tys. zł. Wykonano także trzy zadania 

w ramach Nowosarzyńskiego Budżetu Obywatelskiego: edukacyjny 

park kieszonkowy przy szkole podstawowej, montaż nowych ławek 

i koszy na śmieci na Osiedlu Nr 3 oraz remont chodnika przy ul. 

Konopnickiej za łączną kwotę 106 tys. zł. Przy ul. KEN zamontowano 

także  modułową  wiatę  na  odpady  za  kwotę  25  tys.  zł. 

    Odnowiono dwa zbiorniki wodne w centrum Woli Zarczyckiej, 

a w Tarnogórze wybudowano dwa nowe zbiorniki w okolicach sta-

dionu i gazowni. Koszt tych zadań to 345 tys. zł, z czego 290 tys. zł to 

dofinansowanie  z  Urzędu  Marszałkowskiego. 

   Na budynku Domu Kultury w Łętowni zamontowano panele 

fotowoltaiczne o mocy 9,75 kW i monitoring oraz zakupiono stoły, 

krzesła, ławki, sofy, scenę mobilną, podest sceniczny wraz z wy-

posażeniem. Koszt inwestycji to 3 mln zł, z czego 1,7 mln zł to wsparcie 

z RPO WP na lata 2014-2020, a 866 tys. zł z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Przy budynku remizy powstał także 

maszt  flagowy  o  wartości  15  tys.  zł. 

   W remizie OSP w Sarzynie wykonano zabudowę poddasza 

z niezbędnymi instalacjami oraz zakupiono krzesła i stoły za kwotę 

87 tys. zł. W okolicy Domu Kultury w Jelnej powstały deptaki z kostki 

brukowej, zamontowano także ławki parkowe i kosze na śmieci – koszt 

zadania to 141 tys. zł. W budynku OSP w Łukowej wyremontowano 

schody za kwotę 15 tys. zł, a w pobliżu remizy OSP w Wólce Łętowskiej 

wykonano miejsca postojowe wraz z drogą dojazdową za 57 tys. zł. 

       W Sołectwie Gościniec trwa przebudowa drogi gminnej o długości 

2,3 km. W ramach zadania powstaje także chodnik dla pieszych oraz 

wykonano miejsca parkingowe przy świetlicy środowiskowej. Koszt 

zadania to 3,6 mln zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Roz-

woju Dróg wynosi 2,9 mln zł. Z tego samego funduszu pozyskano także 

środki w wysokości 2 mln zł na przebudowę drogi gminnej w Majdanie 

Łętowskim. Nowa nawierzchnia o długości 1,7 km wraz z chodnikiem 

dla pieszych powstaje w przysiółku Kuligi, a koszt inwestycji to 3,6  mln  zł. 

     Za kwotę 516 tys. zł wybudowano nową nawierzchnię drogi „za 

cmentarzem” w Rudzie Łańcuckiej o długości 500 m wraz z miejscami 

parkingowymi. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 274 tys. zł. Gmina wykonała także, 

za kwotę 75 tys. zł, blisko stumetrowy odcinek  przy ogrodzeniu 

cmentarza,  który  połączył  się  z  nową  drogą.

     W Nowej Sarzynie przebudowano odcinki dróg i chodników przy 

ul. 1 Maja, KEN i Chemików. Powstały tam także cztery bezpieczne 

przejścia dla pieszych z oświetleniem. Przy ul. KEN wykonano także 

ścieżkę pieszo-rowerową. Koszt tych zadań to blisko 1,5 mln zł, 

a  dofinansowanie  z  RPRD  to  881  tys.  zł. 

    Podobne zadanie wykonano także w przysiółku „Budy” w Woli 

Zarczyckiej, gdzie powstał nowy chodnik i bezpieczne przejście dla 

pieszych za kwotę 332 tys. zł. Gmina dołożyła także 260 tys. zł do 

budowy takiego przejścia oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej 

w  okolicy  stadionu  w  Woli  Zarczyckiej. 

     Pod koniec roku rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na 

odcinku z Nowej Sarzyny do przysiółka Smycze w Woli Zarczyckiej. 

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia o długości 4,24 km 

oraz ścieżka rowerowa. Projekt przewiduje także remont przepustu 

oraz korektę niebezpiecznego zakrętu przy ogrodzeniu zakładowym – 

przy zjeździe na ulicę Ogrodową. Koszt zadania wyniesie 13 mln 385 

tys. zł, z czego 9 mln 189 tys. zł to dofinansowanie z rządowego pro-

gramu „Polski Ład”, a wkłady naszego samorządu i powiatu leżaj-

skiego  wyniosą  po  2 mln  148  tys.  zł.

    Przebudowano także mniejsze odcinki pięciu dróg gminnych: na 

granicy Sarzyny i Rudy Łańcuckiej, w Gościńcu i Woli Zarczyckiej za 

sumę 329 tys. zł. Na dostawę kruszywa drogowego i bieżące remonty 

nawierzchni  dróg  wydatkowano  195  tys.  zł. 

    Samorząd zrealizował także dwa zadania w całości sfinansowane 

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Pierwsze 

to zakup 87 laptopów, 4 komputerów stacjonarnych i 2 tablety wraz 

z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR 

za kwotę 230 tys. zł. Drugie to zakup 24 komputerów, 8 laptopów, 

10 drukarek i 3 urządzenia wielofunkcyjne dla urzędu miasta i gminy 

o  wartości  645  tys.  zł.  

Piotr Sowa, fot. P. Sowa

Nowa nawierzchnia asfaltowa i chodnik w Gościńcu

Przebudowa drogi powiatowej w Majdanie Łętowskim - „Kuligi”

Bezpieczne przejście dla pieszych przy Zespole Szkół w Nowej Sarzynie
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LXIII sesja Rady Miejskiej 
   28 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 

w Nowej Sarzynie odbyła się LXIII sesja Rady Miejskiej. Na wstępie 

przyjęto sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między-

sesyjnym oraz z realizacji uchwał. W kolejnym punkcie omówiono 

informację dotyczącą realizacji inwestycji oraz działań w zakresie 

pozyskiwania środków pozabudżetowych. Prezentację na ten temat, 

zawierającą liczne fotografie i dane finansowe,  przedstawił dyrektor 

biura burmistrza Adam Madej. O najważniejszych realizowanych 

inwestycjach,  można  przeczytać  w  bieżącym  numerze  pisma. 

    Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

- przekazania wniosku według właściwości.

Rada Miejska uznała, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia wnio-

sku i przekazała go zgodnie z właściwością Staroście Powiatu Leżajskiego.

- przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność  pożytku  publicznego  na  2023 rok”.

Program jest dokumentem określającym cele, zasady i formy współpracy 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi, które 

wspomagają  działania  samorządu  poprzez  realizację  zadań  publicznych.

-  określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej 

do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli oraz 

do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Ustalono stawki zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w spra-

wie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia 

przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie 

przyjmowania  osób  w  stanie  nietrzeźwym.

Gmina Nowa Sarzyna nie prowadzi Izby Wytrzeźwień. W związku z po-

wyższym zobowiązana jest zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawrzeć porozumienie z inną jednostką 

samorządu terytorialnego, która prowadzi taką instytucję. Na to zadanie 

zostały  zabezpieczone  środki  finansowe  w  wysokości  14  000  zł.

- ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 2023 r. dla Caritasu Archi-

diecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej 

w  Woli  Zarczyckiej.

Miesięczna kwota dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 

będzie wynosić 300 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji za-

wodowej i społecznej. Środki finansowe z dotacji przekazanej przez Gminę 

Nowa Sarzyna będą stanowić jeden z elementów budżetu CIS, pozwalający 

sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie lokalu czy 

zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej.

- zaopiniowania wniesienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Nowa  Sarzyna  Sp. z o.o.

Pozytywnie zaopiniowano wniesienie udziałów w wysokości 463 000 zł, 

które spółka przeznaczy na koszty spłat zobowiązań kredytowych, za-

ciągniętych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie 

miasta  i  gminy. 

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieru-

chomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od 

przetargowego  trybu  zawarcia  umowy.

Przedmiotem dzierżawy będą: część nieruchomości gruntowej o nr ewid. 

507/21 o pow. 0,4800 ha, położonej w Łętowni, przeznaczonej pod 

użytkowanie rolnicze; część nieruchomości gruntowej o nr ewid. 507/21 

o pow. 0,3800 ha położonej w Łętowni, przeznaczonej pod użytkowanie 
2rolnicze; części nieruchomości gruntowej o nr ewid. 2/310 o pow. 88 m  

2i o pow. 130 m , położone w Nowej Sarzynie, przeznaczone pod użytkowa-

nie  w  charakterze  ogródka  przydomowego.

- stawek  podatku  od  nieruchomości. 

W 2023 r. stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 11,8% w stosunku do 

roku  poprzedniego.

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przyjęte stawki podatku od środków transportowych w 2023 r. będą 

wyższe  o  11,8%  w  stosunku  do  2022  roku 

- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.

Średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok 

obniżono  z  kwoty  74,05  zł  za  1  dt  do  kwoty  59,00  zł  za  1  dt.

- zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad 

budżet  2022  r.

Zwiększono o kwotę 61 626 zł środki na „Modernizację infrastruktury 

sportowej dla klubu sportowego w Nowej Sarzynie” z powodu konieczności 

dokonania zmiany zakresu rzeczowego zadania oraz kolejności wyko-

nywania  poszczególnych  robót  budowlanych. 

- zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  2022  r.

Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie w kwocie 2,6 mln zł na przebudowę dróg 

w Jelnej, a jego spłata nastąpi w przyszłym roku ze środków z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dochodów 

własnych  gminy.

- zmian  w  budżecie  Gminy  Nowa  Sarzyna  na  2022  rok.

Planowane dochody i wydatki  budżetu zostały zwiększone o kwotę 1 mln 

274 tys. zł. Dokonano także zmian w planie wydatków na łączną kwotę 

285  tys.  zł.  

Piotr Sowa

   14 listopada br. w Dziennym Domu Pobytu w Nowej Sarzynie odbyła 

się  uroczystość  z  okazji  Ogólnopolskiego  Dnia  Seniora. 

   Na uczestników czekała niespodzianka w postaci mini koncertu 

grupy wokalno-kabaretowej „Siódemka” z Sarzyny oraz słodki 

poczęstunek. Seniorów z życzeniami odwiedzili także burmistrz 

Andrzej Rychel, p.o. dyrektora MGOPS Katarzyna Czerwińska, 

kierownik DDP Agnieszka Frąk oraz instruktorka muzyki Halina 

Mryc-Noga.

Święto Seniora w Dziennym Domu Pobytu

Piotr Sowa, fot. P. Sowa
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   W artykule wykorzystano materiał zebrany w pracy magisterskiej 

Zbigniewa Motyki „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu 

i Bożego Narodzenia w Parafii Sarzyna” KUL, Lublin 1985, 

maszynopis,  s. 1-167.

  Wigilijne modlitwy, jak również wierzenia, rozmaite zabiegi 

magiczne, wróżby i zwyczaje miały chronić nie tylko domowników, 

ale też cały inwentarz. W Sarzynie, po wieczerzy wigilijnej, 

gospodyni zbierała do jednego naczynia resztki z każdego dania 

i wraz z opłatkiem zanosiła do obory. Ten, który podawano 

zwierzętom był koloru różowego. Gospodarz „zadzielał się” 

opłatkiem z koniem. Wchodząc do obory, czy do stajni mówiono do 

zwierzęcia: „przychodzę podzielić się z wami opłatkiem”. Był też 

inny zwyczaj. Po zakończonym pośniku gospodyni brała tyle 

kawałków chleba, ile miała bydła i szła z córkami do obory. Każde-

mu bydlęciu dawała jeden kawałek i wypowiadała formułkę: „Kto 

pośnika  ruszy,  poprawić  się  musi. I ty, kusy, poprawić  się  musisz”.

   Święta Bożego Narodzenia to czas głębokich duchowych doznań. Głównie religijnych, ale też kulturowych, których korzenie sięgają 

odległej, czasem pogańskiej przeszłości. W Sarzynie wiele zwyczajów i wierzeń odeszło w zapomnienie, o ile nie były zbadane 

i opisane wcześniej przez etnografów. Dlatego ciekawe są materiały zbierane w l. 80. XX wieku przez studentów KUL. Dzięki nim 

możemy  dzisiaj  poznać  dawne zwyczaje  wigilijne  w  tej  nadsańskiej  wsi. 

Męża mi daj Panie

Janusz Motyka

Opłatek i zwierzęta

  Panowało przekonanie, że ten dzień determinuje życie 

domowników na cały rok. W Wigilię od świtu przestrzegano wielu 

zasad. Unikano kłótni i nieporozumień, a drzwi domu otwarte były 

nawet dla wrogów. Wierzono, że jeśli pierwszy przekroczy próg 

mężczyzna  przyniesie szczęście. Jeśli weszła kobieta, to przynosiła 

złe wieści albo wręcz „dziurawiec”, co znaczyło, że ktoś w rodzinie 

umrze. Żeby zapewnić sobie na cały rok dostatek i pomyślność, 

gospodarz z synami wczesnym rankiem wyprawiał się do pańskiego 

lasu po drewno, czasem skłusować jakieś zwierzę. Mężczyźni 

wycinali też jodełki bądź świerki. W dawnych czasach na pod-

łaźniczkę,  a  po  Wielkiej  Wojnie  na  choinkę.

Wierzenia dnia wigilijnego

Wróżby i zwyczaje wigilijne w przedwojennej Sarzynie

Wróżby wieczoru wigilijnego

  Z niego każdy uczestnik wieczerzy wyciągał po jednym źdźble. 

Jeśli było długie, oznaczało długie i zdrowe życie, krótkie mogło 

zwiastować chorobę, a nawet szybką śmierć. Panowało przekona-

nie, że siano zapewnia zdrowie, stąd rozrzucano je po całym domu, 

a w nocy wsuwano pod posłanie. Po wieczerzy był zwyczaj picia 

zimnej wody z przydomowej  studni. Nocą gospodynie oglądały 

niebo. Jeśli było pełne gwiazd, to dobrze wróżyło na przyszły rok. 

Zachmurzone zapowiadało słotę i nieurodzaje. Całoroczną pogodę 

zapowiadały też plastry cebuli. Krojono ją na 12 krążków, bo tyle 

miesięcy jest w roku i posypywano solą. Jeśli sól na cebuli była 

mokra to wróżyło opady, jeśli sucha słoneczną pogodę. Prognozy 

pogody opierano też na przysłowiach: „Gdy w Wigilię z dachu ciecze 

to się zima długo powlecze”, albo „Gdy na Adama i Ewy mroźno

i pięknie, to zima wcześnie pęknie”. Gospodarze ciekawi byli przy-

szłorocznych zbiorów i urodzajów, o czym mówiło przysłowie: 

„Gdy w Wigilię jasno to w stodole ciasno”. Po wieczerzy wyciągano 

garść słomy ze snopa, który stał w kącie izby i rzucano w górę do 

drewnianej powały. Ile ździebeł zostało w szparach pomiędzy 

deskami, tyle kop zboża można było się spodziewać w przyszłym 

roku. Urodzaj w sadzie i ogrodzie zapewniał inny zwyczaj. 

Gospodarz po wigilijnej wieczerzy robił słomiane powrósła, szedł 

do sadu i obwiązywał nimi pnie drzew. Udawał też, że chce drzewo 

ściąć siekierą. Wówczas gospodyni lub syn bronili słowami: „Nie 

ścinaj,  ono  będzie  jeszcze  rodziło”.

Simon Kozhin, Świąteczne wróżenie, fot. domena publiczna

   Po wieczerzy, przed pójściem na Pasterkę, najwięcej czasu 

zajmowały sarzyńskim pannom wróżby, które odnosiły się do 

zamążpójścia. Długość wyciągniętego spod obrusa źdźbła mówiła 

o czasie ożenku: długa słoma wróżyła, że wnet wyjdzie za mąż, 

zaś krótka, że w panieństwie zostanie na dłużej. Powiadano 

w Sarzynie, że w której zagrodzie w Wigilię pies najpierw zasz-

czeka, tam trzeba szykować wesele. Wróżbę tę interpretowano też, 

że kawaler nadejdzie od strony, gdzie szczeka pies. O stanie 

cywilnym przyszłego męża „przepowiadały” drewniane polana. 

Dziewczyna zgarniała w szopie naręcze drewna i przynosiła do 

domu. Po przeliczeniu było wiadomo, że jeśli ich ilość była parzysta 

trafi się kawaler, jeśli nieparzysta to wdowiec. Która dziewczyna 

pierwsza wyjdzie za mąż wróżono także przy pomocy butów: każda 

panna zdejmowała bucik z prawej nogi i ustawiała z koleżankami 

kolejno od pieca do wyjścia. But, który pierwszy stanął na progu 

wróżył właścicielce, że pierwsza wyjdzie za mąż. Inna wróżba o tym 

charakterze wyglądała tak, że każda panna kładła na podłodze 

kąsek chleba. Następnie wpuszczano do izby psa. Kawałek,  który 

zwierzę zjadło oznaczał, że ta dziewczyna pierwsza znajdzie 

chłopaka.

     Zabawy i wróżby trwały do wyjścia na Pasterkę, pierwszą mszę 

okresu Bożego Narodzenia. W Sarzynie była odprawiana zawsze 

 o  północy  z  24  na  25  grudnia.
   Tradycja wróżenia w wigilijny wieczór w Sarzynie była bardzo 

bogata i rozbudowana. Większość z wróżb była podobna do 

andrzejkowych. Dotyczyły najczęściej zdrowia i życia, pogody 

i urodzajów. Po zmroku, przed wieczerzą gospodarz kładł pod stół 

kamień od żaren lub siekierę. Miały zapewniać zdrowie dla rodziny 

na cały rok. Na stole pod obrusem w czasie posiłku leżało siano. 
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   24 listopada br. w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Projekt Remiza” 

w Łętowni odbyło się spotkanie integracyjne chórów działających przy 

parafiach miasta i gminy Nowa Sarzyna. Z okazji przypadającego kilka 

dni wcześniej wspomnienia św. Cecyli - patronki chórów, poseł Jerzy 

Paul, burmistrz Andrzej Rychel i proboszczowie parafii złożyli 

członkom  chórów  podziękowania,  gratulacje  i  życzenia. 

   W spotkaniu udział wzięły chóry parafialne z Sarzyny, Łętowni, 

Nowej Sarzyny, Woli Zarczyckiej i Majdanu Łętowskiego. Każda 

z grup opowiedziała zebranym o swojej działalności i historii oraz 

zaprezentowała kilka utworów przy akompaniamencie instrumentów. 

Jako, że spotkała się umuzykalniona grupa osób, to wspólnym  

śpiewom  nie  było  końca. 

Piotr Sowa, fot. J. Zybura

Spotkanie integracyjne chórów parafialnych

Jubileuszowe „Sarzyńskie Pierożyce”

  „Sarzyńskie Pierożyce” to cykliczna impreza kulturalna orga-

nizowana dla lokalnej społeczności przez  Koło Gospodyń Wiejskich 

w Sarzynie. 20 listopada br. w miejscowym Domu Kultury odbyła się 

10. jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Organizatorzy promują 

w ten sposób folklor, muzykę ludową, regionalne potrawy w pos-

taci  pierogów  o  różnych  smakach  oraz  słodkie  wypieki.

  Pierogi są lubiane przez wszystkich, a ich wykonanie jest 

pracochłonne, dlatego degustacja dla wszystkich uczestników cieszy 

się zawsze wielkim zainteresowaniem. Były pierogi ruskie, 

z mięsem, z kaszy gryczanej, z kapustą, a także nasze sarzyńskie 

„tarciuchy” lub jak kto woli „granaty” - z tartych ziemniaków 

i nadzieniem z kaszy jaglanej. Oczywiście nie obyło się także bez 

staropolskiej  kapusty  oraz  pysznych  wypieków.

   Ludowe granie i śpiewanie zaprezentowały panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich wraz z kapelą „Sarzynioki”. Przed licznie zgromadzoną 

publicznością wystąpiła też grupa wokalno-kabaretowa „Siódem-

ka”. Tegoroczną atrakcją był także pokaz mody damskiej sprzed 

50  lat. Wśród przybyłych gości byli, m.in. poseł Jerzy Paul, sekretarz 

miasta i gminy Danuta Pinderska, dyrektor CKiB Elżbieta Majewska 

oraz  sołtys  Jan  Pinderski. 

  Nieodłącznym punktem imprezy są konkursy z nagrodami. 

Pojawiły się pytania dotyczące wyrabiania pierogów, zagadki na 

rozpoznawanie przyborów kuchennych, wyrabianie masła oraz 

obieranie jabłek na najdłuższą skórkę. Uroczystość zakończyła się 

degustacją  pierogów  i  wspólnym  śpiewem. 
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Helena Jędrzejec, fot. J. Zybura
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Jarmark Bożonarodzeniowy i Przegląd Pieśni Religijnej

   11 grudnia br. Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie 

zorganizowało po raz pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy. Z uwagi 

na silne opady śniegu, wystawcy swoje produkty zaprezentowali 

w holu głównym, a nie jak wcześniej planowano na zewnątrz 

budynku. Wśród nich byli Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej 

Sarzynie, Restauracja „Projekt Remiza”, SP w Sarzynie, Piekarnia 

„Graham” z Rudnika, Anna Karoliniak, Marzena Drelich, Joanna 

Rzepa, Klub Seniora w Sarzynie, Koła Gospodyń Wiejskich w Ju-

daszówce, Woli Zarczyckiej, Sarzynie, Sprzedaż Miodu z Łętowni, 

CKiB, Klub Seniora oraz Olejarnia z Nowej Sarzyny. Odwiedzający 

jarmark mieszkańcy mogli zakupić, m.in. ozdoby świąteczne, stroiki, 

anioły, bombki, kartki, wianki oraz liczne kulinaria – ciasta, miód, 

pierniki, przyprawy, tłoczone na zimno oleje roślinne, pierogi z ka-

pustą  czy  uszka  z  grzybami. 

   Jarmark był połączony z Przeglądem Pieśni i Piosenki Religijnej, 

który na stałe gości w kalendarzu imprez centrum kultury. Muzyczne 

występy wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność w nastrój 

zbliżających się świąt, bo wśród zaprezentowanego repertuaru 

dominowały tradycyjne, polskie kolędy i pastorałki. Na scenie 

zaprezentowali się zespół „Muzynka” i soliści CKiB, dzieci z przed-

szkoli „Jedyneczka” i „Niezapominajka”, młodzież ze Szkoły 

Podstawowej i ILO w Nowej Sarzynie, Środowiskowy Dom Samo-

pomocy w Sarzynie, Zespół Śpiewaczy „Złoty Potok” z Jelnej, zespół 

Klubu Seniora „Wesoła Przystań”, Trio Fletowe, akordeonista Antoni 

Wojtyna oraz Stowarzyszenie „Gospodynie Razem”. Koncert popro-

wadziła Magdalena Czechowicz-Dulian, a życzenia świąteczne 

i noworoczne zebranym złożyła dyrektor CKiB Elżbieta Majewska. 
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Piotr Sowa, fot. J. Zybura

   18 listopada br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki 

w Nowej Sarzynie odbył się koncert charytatywny dla Poli Matuszek. 

Wystąpili „Ohio”, Sylwia Piotrowska, Magdalena Żygadło oraz 

gwiazda wieczoru zespół „Piersi”. W akcję włączyły się też koła gos-

podyń  wiejskich,  które  przygotowały  pyszne  wypieki  na  kiermasz. 

CKiB w Nowej Sarzynie

Zagrali dla Poli Matuszek
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   10 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Sarzynie odbył się 

„Świąteczny Wieczór Spełnionych Marzeń”. To wyjątkowa uro-

czystość, która na stałe wpisała się w szkolny kalendarz w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia. To właśnie magia tego czasu, sprawia, że 

wszyscy mocniej otwierają swoje serca na potrzeby drugiego 

człowieka. Przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, rodzicie, a także 

członkowie organizacji pozarządowych chętnie włączają się w akcję 

pomocy dla dwunastoletniej uczennicy Julii Józefary, która choruje na 

postępujące  kostniejące  zapalenie  mięśni. 

     W tym celu wykonują przepiękne ozdoby, stroiki, kartki świąteczne, 

pieką pierniki i ciasta, które następnie trafiają na kiermasz, z którego 

cały dochód trafia na wsparcie leczenia i rehabilitacji Julii. To dla niej 

powstało także wielkie metalowe serce ustawione obok kościoła 

parafialnego,  gdzie  mieszkańcy  wrzucają  plastikowe  nakrętki. 

  Drugim, równie ważnym aspektem „Świątecznego Wieczoru 

Spełnionych Marzeń” jest wzruszający program artystyczny wy-

stawiany przez przedszkolaków i uczniów – w podziękowaniu dla 

przybyłych na kiermasz mieszkańców. Zgromadzoną publiczność na 

czele z burmistrzem Andrzejem Rychlem powitała dyrektor szkoły 

Monika Milo, która w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim 

osobom zaangażowanym w przygotowanie tego dzieła pomocy, 

a także nabywcom artykułów świątecznych i darczyńcom. Dziękowała  

także  Anna  Józefara  za  każdą  pomoc  okazaną  jej  córce.

   W trakcie występów można było obejrzeć debiutancki występ 

szkolnych mażoretek, porywające układy taneczne, wzruszające pio-

senki i pastorałki, oryginalne kostiumy, a wszystko to w świątecznej 

scenografii z choinką i gwiazdą betlejemską, które symbolizują radość  

oraz  nadzieję  na  odrodzenie  i  nowe  życie.    

Świąteczny Wieczór Spełnionych Marzeń

Piotr Sowa, fot. J. Zybura
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   W Zespole Szkół w Nowej Sarzynie od września do grudnia 2022 r. 

realizowany był projekt „Z geometrią za pan brat”, który został 

zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkół „Prymus” i otrzymał 

dotację Fundacji mBanku. Przez wiele miesięcy uczniowie stawiali 

czoła różnym zadaniom matematycznym, zagadkom i łamigłówkom, 

rozwijali wyobraźnię przestrzenną, intuicję geometryczną i wytrwale 

ćwiczyli logiczne myślenie. Na zajęciach dodatkowych dzieci uczyły 

się geometrii, ale również grały w gry geometryczne, układały tan-

gramy,  kostki  Rubika  i  układanki  przestrzenne.

   W ramach projektu odbył się Konkurs Matematyczny „Z geometrią 

za pan brat”, który swoim zasięgiem objął drużyny uczniów klas 

IV, V i VI z sześciu okolicznych szkół podstawowych. Zawody geo-

metryczno – logiczne składały się z dwóch części: pisemnej, 

obejmującej zadania z geometrii oraz praktycznej, podczas której 

uczniowie układali tangramy, łamigłówki geometryczne oraz radosne 

sześciany.  Rywalizacji  i  dobrej  zabawy  było  co  nie  miara. Dzięki 

dotacji Fundacji mBanku zostały zakupione tangramy, układanki 

„litera T” oraz gry Blockus. Uczniowie naszej szkoły ćwiczyli wy-

trwałość, spostrzegawczość, oraz wyobraźnię przestrzenną poprzez 

układanie  edukacyjnych  łamigłówek.

   Nauka matematyki może być także przygodą, grą i świetną zabawą. 

Dlatego narodził się pomysł Rodzinnej Geometrycznej Gry Terenowej. 

Uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy wraz ze swoimi 

rodzicami zmierzyli się z tym wyzwaniem. Dzieci i ich opiekunowie 

wykorzystując aplikację gry, podążały za mapą i rozwiązywały zadania 

geometryczne. Aplikację gry terenowej przygotował absolwent naszej 

szkoły  Marcin  Kondeusz.

  Dzięki projektowi, uczniowie mogli ćwiczyć kreatywność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, pracę w grupach, a przede wszystkim 

rozwijać wyobraźnię geometryczną i logiczne myślenie. Nad realizacją 

projektu czuwała autorka i koordynatorka projektu, nauczycielka 

matematyki I Liceum Ogólnokształcącego Dorota Osipa wraz z nau-

czycielką  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Sarzynie  Anną  Wasiutą.  

ZS w Nowej Sarzynie 

„Z geometrią za pan brat”

   W dniach 1-3 grudnia br. w Nowej Sarzynie miała miejsce XVIII 

edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Koncert 

galowy laureatów i wyróżnionych odbył się 3 grudnia br. w sali 

widowiskowej CKiB w Nowej Sarzynie. Wśród solistów zwyciężyła 

Paulina Kosicka z Przemyśla, w kategorii zespołów „Tropiciele 

Tajemnic” z Rzeszowa. Nagroda Grand Prix powędrowała do 

zespołu „Dobrze brzmi” z Łańcuta. na koniec odbył się koncert 

gwiazdy  wieczoru  -  zespołu  „Zamszowa  Pufa”. 

  Organizatorem wydarzenia był Hufiec Leżajsk, a jednym ze 

współorganizatorów Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. Festiwal był 

wspaniałą okazją do wspólnej zabawy, tańca i integracji harcerskiej 

braci  z  województwa  podkarpackiego.  

„Osiemnastka” Festiwalu HiT

Piotr Sowa, fot. J. Zybura
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