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„Cyfrowe Kluby Seniora”
   Stowarzyszenie MOTIVUM otrzymało dotację ze środków Ministra 
Cyfryzacji w wysokości 20 000 zł na realizację projektu pn. „Kompe-
tencje cyfrowe - klucz do bezpiecznego e-świata” w ramach zadania 
publicznego mającego na celu doposażenie stanowisk służących pod-
niesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”.

   Projekt polega na zakupie 5 nowych laptopów i 5 nowych tabletów 
oraz przeprowadzeniu warsztatów komputerowych dla osób powyżej 
60.  roku  życia  z  terenu  gminy  Nowa  Sarzyna. 

  Celem głównym projektu jest upowszechnianie i rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych seniorów, tj. 20 osób z terenu gminy Nowa Sarzyna 
w okresie od 01.11.2022 r. do 31.12.2022 r. mających na celu przeciw-
działanie  wykluczeniu  cyfrowemu.

   Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie MOTIVUM. Dotychczas 
Stowarzyszenie MOTIVUM nie korzystało ze środków Ministerstwa 
Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia 
kompetencji  cyfrowych  seniorów.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana 
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

   Burmistrz Miasta i Gminy zachęca do przekazywania 1,5% podatku 

w rozliczeniu rocznym PIT na rzecz organizacji pozarządowych, 

które realizują wiele ważnych społecznie przedsięwzięć w naszym 

lokalnym  środowisku.

  Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 

1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022, działające 

na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - zgodnie z wykazem 

sporządzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - opublikowanym 

12  grudnia  2022  roku:

Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie

KRS 0000152888 

(www.nmo.sarzyna.net)

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Francesco” w Jelnej

KRS 0000229696 

(www.francesco.futbolowo.pl)

Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej

KRS 0000197865 

(www.dobrydom.org)

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Benefactum” w Łętowni

KRS 0000377168 

(www.facebook.com/silbenefactum)

Stowarzyszenie „Integracja bez granic” w Sarzynie

KRS 0000045567

  1,5% można również przekazać na rzecz gminnych jednostek OSP. 

Wystarczy, że w rubryce KRS wpiszemy numer 0000116212, a w celu 

szczegółowym podamy nazwę i adres wybranej OSP. Jednostki, które 

możemy wesprzeć to: OSP Wola Zarczycka, OSP Wólka Łętowska,

OSP Tarnogóra, OSP Jelna, OSP Sarzyna, OSP Łukowa, OSP Ruda  

Łańcucka,  OSP  Łętownia.   

   1,5% podatku można przekazać w usłudze „Twój e-PIT” na portalu 

podatki.gov.pl. W tym celu należy wybrać z listy numer KRS orga-

nizacji  i  wskazać  cel  szczegółowy. 

Zostaw 1,5%
 podatku w Gminie 

Nowa Sarzyna

Będzie remont drogi gminnej 
w „Baranówce”

opp

   22 grudnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie miało 

miejsce podpisanie umowy, przez burmistrza Andrzeja Rychla 

i wiceprezesa PBI Infrastruktura Ryszarda Hadałę, na przebudowę 

drogi gminnej w przysiółku Baranówka w Jelnej. W ramach zadania 

powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz ścieżka pieszo-

rowerowa o długości 750 m. Koszt inwestycji - 2,6 mln zł - niemal 

w całości zostanie sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych (5% zadania to koszt własny 

gminy).  Prace  powinny  rozpocząć  się  wiosną  2023  roku. 

Piotr Sowa
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   W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 

124 mln 996 tys. zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 35 mln 254 tys. 

zł. To największy budżet w historii Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

Głównymi źródłami dochodów są wpływy z podatków od osób 

fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym w łącznej 

kwocie 23 mln 721 tys. zł, subwencje z budżetu państwa (oświatowa, 

wyrównawcza, równoważąca) w łącznej kwocie 40 mln 514 tys. zł, 

środki z budżetu państwa na świadczenia społeczne i wychowawcze 

w łącznej kwocie 16 mln 312 tys. zł, środki z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu „Polski Ład” na przebudowę 

dróg w kwocie 16 mln 675 tys. zł oraz środki na budowę  kanalizacji  

sanitarnej  w  wysokości  9 mln  405  tys.  zł.    

   Wydatki budżetu gminy zaplanowano na poziomie 144 mln 905 tys. 

zł. Najwięcej środków pochłoną nakłady na realizację bieżących zadań 

oświatowych i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Ogółem na ten 

cel wyasygnowano 48 mln 845 zł. Spore środki wydatkowane zostaną 

na zadnia z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, na 

które zaplanowano 22 mln 703 tys. zł. Kolejnymi działami, mającymi 

znaczący udział w wydatkach są: transport i łączność 24,1 mln zł, 

rolnictwo i łowiectwo – 13,5 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 11,3 mln zł, administracja publiczna – 9,2 mln zł,  kultura 

fizyczna i sport 5,3 mln zł oraz kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  –  4,3  mln  zł. 

  Wydatki majątkowe i inwestycyjne ustalono na 35 mln 254 tys. zł 

z czego 6 mln 351 tys. zł to środki przeznaczone jako wkład własny 

gminy w programach finansowych z udziałem środków europejskich, 

w  tym  z  budżetu  Unii  Europejskiej.

    Najważniejszymi  zadaniami  inwestycyjnymi  w  2023  roku  są:

- przebudowa dróg gminnych, powiatowych, utwardzanie nawierz-

chni, budowa chodników, przejść dla pieszych i wykonanie projektów 

z  zakresu  infrastruktury  drogowej – 22,8 mln zł, 

- kontynuacja I etapu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykana-

likami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym 

w  Woli  Zarczyckiej  –  13,4  mln  zł,

- budowa budynku pasywnego przedszkola w Woli Zarczyckiej – 

4,3  mln  zł,

- modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa 

Sarzyna  –  3,7  mln  zł,

- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego obok MOSiR-u w Nowej 

Sarzynie  –  1,4  mln  zł,  

- budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowej Sarzynie – 

1,3  mln  zł,

- modernizacja budynku Domu Kultury w Woli Zarczyckiej – 1 mln zł,

- modernizacja infrastruktury sportowej obiektów MZKS „Unia” 

w  Nowej  Sarzynie  –  783  tys.  zł, 

- modernizacja bazy wraz z zagospodarowaniem i zakupem 

wyposażenia  Domu  Kultury  w  Łętowni  –  751  tys.  zł, 

- przebudowa  budynku  biblioteki  w  Łętowni  -  287  tys.  zł,

- realizacja projektu „Dostępna Szkoła” w SP w Sarzynie - 252  tys.  zł, 

- przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Woli Zarczyckiej (wkład 

własny) –  110  tys.  zł,

- wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych - 100 tys. zł.

   Tegoroczny budżet zamyka się deficytem w wysokości 19 mln 908 tys. 

zł. Zostanie on sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytów i po-

życzek oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych 

i  wolnych  środków  wynikających  z  rozliczenia  2022  roku. 

oprac. Piotr Sowa

Budżet gminy na 2023 rok
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  16 grudnia 2022 r., miało miejsce przekazanie sprzętu 

komputerowego, zakupionego w ramach grantu z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Łącznie do 

zakwalifikowanych w programie dzieci z rodzin byłych pracow-

ników PGR trafiło 87 laptopów, 4 komputery stacjonarne i 2 tablety 

wraz z oprogramowaniem. Koszt tego zadania, w całości 

sfinansowany z programu to 230 tys. zł. W przekazaniu sprzętu 

uczestniczył poseł Jerzy Paul oraz burmistrz Andrzej Rychel, którzy 

podsumowali  realizację  programu  na  terenie  naszej  gminy.

Piotr Sowa, fot. F. Kletowski

Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach grantu PPGR
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11. rocznica śmierci sierż. Łukasza Krawca

   21 grudnia 2022 r., przypadła 11. rocznica tragicznej śmierci sierżanta 

Łukasza Krawca z Jelnej. Zginął w Afganistanie w wyniku zamachu, 

wraz z czterema innymi polskimi żołnierzami. Miał 24 lata, w wojsku 

służył od 2007 r. Był strzelcem wyborowym 20. Brygady Zmecha-

nizowanej  w  Bartoszycach.

  Do ataku talibów na polskich żołnierzy doszło nad ranem w pro-

wincji Ghazni. W konwoju liczącym 6 pojazdów jechało 30 żołnierzy. 

Wracali z Mauzoleum Abdur Razzaq w miejscowości Razzak, 9 km na 

północny wschód od Ghazni. Nie był to zwykły patrol, ale żołnierze 

z Zespołu Odbudowy Prowincji, którzy zajmowali się odbudową oraz 

wsparciem władz i ludności cywilnej w tym regionie. Do zamachu 

doszło tuż po zjeździe z głównej drogi Highway 1, prowadzącej 

z Kandaharu do Kabulu. Mina eksplodowała pod czwartym samo-

chodem w kolumnie. Wybuch rozerwał pojazd, odrzucił powyginane 

kawałki blachy na odległość kilkudziesięciu metrów. Załoga zginęła na 

miejscu. Ratownicy z wezwanego natychmiast  śmigłowca  ewakuacji  

medycznej  nic  nie  mogli  zrobić.

  W dniu 19 grudnia w Jelnej odbyły się uroczystości w hołdzie 

poległemu, które rozpoczęły się mszą św. sprawowaną przez 

proboszcza o. Sadoka Strąkowskiego z udziałem rodziny, żołnierzy 

14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, dyrektora biura 

burmistrza Adama Madeja, dyrektora biura poselskiego Jerzego Paula 

Agnieszki Kopacz, sołtysa Michała Zawadzkiego, miejscowych stra-

żaków oraz mieszkańców Jelnej. Po eucharystii wszyscy zgromadzili się 

na cmentarzu, aby złożyć kwiaty, wieńce, zapalić znicze oraz pomodlić 

się  przy  grobie  śp.  Łukasza  Krawca. 

Bieżna i korty w powstającym kompleksie sportowym

azalia nr 1 (177) styczeń 2023

   22 grudnia 1943 r., w okolicach Kołaczni w Woli Zarczyckiej, 

Niemcy rozstrzelali dziesięciu żołnierzy Armii Krajowej w odwecie 

za  likwidację  niemieckiego  konfidenta. Po wojnie ciała zamardo-

wanych zostały ekshumowane i spoczęły w Mauzoleum żołnierzy  

AK  na  Cmentarzu  Komunalnym  w  Stalowej  Woli.

   W 79. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, pod obeliskiem 

pamięci ofiar miała miejsce uroczystość, w trakcie której złożono 

wieńce i zapalono znicze. W spotkaniu uczestniczył poseł Jerzy Paul, 

burmistrz Andrzej Rychel wraz z współpracownikami, żołnierze 

16. Batalionu Saperów w Nisku, przedstawiciele Nadleśnictwa 

Leżajsk oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej  -  Koło  Obwodu  Nisko - Stalowa  Wola.

79. rocznica rozstrzelania żołnierzy AK w Kołaczni

Piotr Sowa, fot. 14DAS, polska-zbrojna.pl

 

Piotr Sowa, fot. J. Zybura

Źródło: www.wojsko-polskie.pl/weterani/dzien_pamieci/ (dostęp: 28.12.2022 r.). 
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Dane demograficzne 

  W porównaniu z rokiem 2021, liczba zameldowanych mieszkańców 

gminy zmniejszyła się o 162 osoby. Największy spadek dotknął Nowej 

Sarzyny, której ubyło 123 osoby, a sołectwami z nieznacznym 

wzrostem mieszkańców były Jelna, Łukowa i Wólka Łętowska. 

Po dwóch latach spadków, w końcu zwiększyła się liczba urodzeń, 

a najwięcej dzieci przyszło na świat w Woli Zarczyckiej, Nowej 

Sarzynie i Łętowni. Zahamował drastyczny przyrost zgonów obserwo-

wany w latach 2020-2021. W ubiegłym roku osób zmarłych było 

o  72  mniej,  niż  w  2021 r.  

  Liczba zawieranych małżeństw wyniosła 174, z czego 77 zostało 

zawartych poza terenem naszej gminy. Łącznie na ślubnym kobiercu 

stanęło 221 mieszkańców gminy: 46 z Nowej Sarzyny, 37 z Łętowni, 

43  z Woli Zarczyckiej, 42 z Sarzyny, 20 z Jelnej, 2 z Łukowej, 12 z Rudy 

Łańcuckiej, 9 z Wólki Łętowskiej i 10 z Tarnogóry. Najczęściej nadawa-

nymi imionami były: Hanna, Zuzanna i Liliana oraz Aleksander, Jan 

i  Stanisław. 

Przedsiębiorczość

   87 przedsiębiorców dokonało w 2022 roku nowych wpisów do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG). Są to w większości jednoosobowe firmy, których podział na 

branże i rodzaj działalności gospodarczej przedstawia się następująco: 

23 - handlowa, 21 - usługi w branży budowlanej, 16 – produkcyjna, 27 - 

pozostałe usługi. 246 podmiotów dokonało zmian w wpisach do 

ewidencji działalności gospodarczej, 49 zawiesiło, 17 wznowiło, 

a 52 wyrejestrowało działalność. Łącznie z terenu naszej gminy 

działalność  gospodarczą  ma  zarejestrowaną  918  przedsiębiorców.

Samorząd

    Rada Miejska w Nowej Sarzynie podjęła 138 uchwał podczas 17 sesji. 

Z powodu stanu epidemii i ograniczeń z niego wynikających, 11 po-

siedzeń odbyło się w zdalnym trybie obradowania. Burmistrz ogłosił 

152 zarządzenia. Wydano 9 decyzji i przyjęto 122 zgłoszenia 

dotyczących wycinki drzew. Wydano 129 decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 10 461 decyzji ws. 

wymiarów podatków dla osób fizycznych. Na terenie miasta i gminy 

było realizowanych blisko 70 zadań i projektów inwestycyjnych 

o wartości 73 mln zł z udziałem środków pozabudżetowych 

w wysokości 52 mln zł. Rozprowadzono 22 000 egzemplarzy 

miesięcznika „Azalia”, a średnio 520 razy pobierane było każde jego 

wydanie w formie elektronicznej. Oficjalny serwis internetowy miasta 

i gminy (www.nowasarzyna.eu) zanotował 432 tys. wyświetleń 

wygenerowanych przez 157 tys. użytkowników. Biuletyn Informacji 

Publicznej miał blisko 280 tys. wyświetleń oraz ponad 29 tys. 

odwiedzających.  W sekretariacie urzędu zarejestrowano 23 782 sztuk 

korespondencji przychodzącej, natomiast przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą (EPUAP) wpłynęło 1 534 dokumentów. Blisko 

10  tys.  e-maili  odebrano  na  skrzynce  głównej  urzędu.

oprac. Piotr Sowa

2022 rok w statystyce

W nawiasach - dane z 2021 roku, (1) – w tym sołectwa Majdan Łętowski 

i Gościniec, (2) – w tym sołectwo Judaszówka.

LXVI sesja Rady Miejskiej 
  29 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 

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

przyjęto sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie 

międzysesyjnym i z realizacji uchwał oraz Komisji Rady Miejskiej 

w  Nowej  Sarzynie  z  działalności  w  2022  r.

Następnie przyjęto uchwały w sprawach:

- przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie oraz przy-

jęcia  planu  pracy  Komisji  Rady  Miejskiej  na  2023  rok.

Zatwierdzono  plan  pracy  rady  i  jej  komisji  stałych  na  2023  rok. 

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych 
2o łącznej powierzchni 127,89 m  położonych w budynku przy ul. 

Mikołaja Kopernika 1 w Nowej Sarzynie na 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego  trybu  zawarcia  umowy.

Umowa najmu dotyczy pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenia 

Rozwoju Gospodarczego „NSNet” w Nowej Sarzynie, które świadczy 

usługi związane z dostępem do Internetu i telefonią VOIP dla szkół, 

instytucji  i  klientów  indywidualnych.  

- zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  2022  r.

Zaciągnięte zobowiązanie w kwocie 3 224 425 zł wynika z przystąpienia 

przez Gminę Nowa Sarzyna do zakupu węgla na warunkach pre-

ferencyjnych na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych 

z  przeznaczeniem  na  cele  opałowe. 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna 

na  lata  2022-2032.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z zaciągniętego 

zobowiązania  na  zakup  węgla  od  Polskiej  Grupy  Górniczej. 

- wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego.

Ustalono wydatki dla siedmiu zadań, które nie wygasają z upływem roku na 

kwotę 208 395 zł. Końcowy termin ich realizacji został wyznaczony na dzień 

30  czerwca  2023  r.  

 Najważniejszym punktem grudniowej sesji było uchwalenie 

budżetu gminy na 2023 rok. Projekt uchwały omówił Burmistrz 

Miasta i Gminy Andrzej Rychel. Uchwała ta wyznacza kierunki działań 

naszego samorządu na najbliższą przyszłość. Rosnące ceny energii 

elektrycznej, paliw i gazu sprawiają, że znacząco rosną koszty funkcjo-

nowania instytucji samorządowych. Obliguje nas to do dokładnej analizy 

wydatków i szukania oszczędności. Jednocześnie skuteczne pozyskiwanie 

środków zewnętrznych, głównie krajowych powoduje, że realizujemy wiele 

dużych, ważnie społecznych inwestycji, dlatego zwiększone wydatki na 

pokrycie wkładów własnych są nieuniknione, ale korzystne dla naszego 

samorządu. Będziemy realizować sporo inwestycji drogowych oraz konty-

nuować kilka dużych zadań, rozpoczętych w poprzednich latach. Dziękuję 

wszystkim, którzy pracowali przy opracowywaniu budżetu i zwracam się 

z prośbą o jego poparcie, bo realizacja jego postanowień to olbrzymia szansa 

na  rozwój  naszego  samorządu – powiedział  burmistrz.

   Następnie o pozytywnym zaopiniowaniu planu finansowego przez 

Komisję Ekonomiczno-Finansową, Rozwoju i Porządku Publicznego 

poinformował jej przewodniczący Józef Kludys. W dalszej kolejności 

Skarbnik Miasta i Gminy Andrzej Chojnacki odczytał pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz 

poinformował o wprowadzonych przez burmistrza autopopraw-

kach. Za przyjęciem budżetu Gminy Nowa Sarzyna na 2023 rok 

zagłosowało 20 radnych, a od głosu wstrzymała się Anna Kolano. 

Więcej o przyjętym budżecie można przeczytać w bieżącej „Azalii”.

oprac. Piotr Sowa
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   6 stycznia br., w uroczystość Objawienia Pańskiego, Parafia w Nowej 

Sarzynie zorganizowała po raz siódmy Orszak Trzech Króli. Mottem 

tegorocznego wydarzenia było zawołanie „Niechaj prowadzi nas 

gwiazda!”. No i to ona poprowadziła wiernych spod kościoła para-

fialnego na plac przed Urzędem Miasta i Gminy, gdzie Trzech Mędrców 

złożyło przy szopce bożonarodzeniowej pokłon Jezusowi. Uczestnicy 

obejrzeli wcześniej trzy sceny. Pierwsza - przy kościele, która 

symbolizowała wyjście Maryi, Józefa i Trzech Króli, druga miała 

miejsce w Rudzie Łańcuckiej i przedstawiała wizytę na dworze 

Heroda, a trzecia odbyła się przed urzędem i ukazywała zwiastowanie 

pasterzom tajemnicy narodzin Zbawiciela. Organizatorami przed-

sięwzięcia była grupa parafian pragnąca zachować orszakowe dzieło 

na  czele  z  Zofią  Szpunar  oraz  ks.  prob.  Tadeusz  Kocór.

  Po raz drugi Orszak Trzech Króli zorganizowała Parafia w Łętowni, 

która dołączyła do orszakowej rodziny w 2021 r. W tym roku pochód 

wyruszył spod Remizy Strażackiej w Wólce Łętowskiej, skąd wierni 

udali się do kościoła, gdzie miał miejsce pokłon Trzech Kóli, a następnie 

msza święta sprawowana przez ks. prob. Wiesława Opiata. W trakcie 

przemarszu radosnemu kolędowaniu towarzyszył akompaniament 

muzyczny orkiestry pod batutą Józefa Picha. W rolę mędrców wcielili 

się przedstawiciele trzech należących do parafii sołectw: Łętowni,  

Gościńca  i  Wólki  Łętowskiej. 

Orszaki Trzech Króli w Nowej Sarzynie i Łętowni

Piotr Sowa

Orszak w Nowej Sarzynie, fot. P. Sowa Scena pokłonu w Nowej Sarzynie, fot. P. Sowa

Orszak w Łętowni, fot. SIL Benefactum Orszakowa orkiestra w Łętowni, fot. SIL Benefactum

  Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzeniem, KM NSZZ 

„Solidarność” Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie zorga-

nizowała Spotkanie Opłatkowe dla swoich członków - emerytowanych 

pracowników zakładu, które odbyło się 15 grudnia. Życzenia 

świąteczne i noworoczne złożyli, m.in. Wojciech Błachuta w imieniu 

prezesa Ciech Sarzyna, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” 

Marek Hojło, przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Ren-

cistów NSZZ „Solidarność” Stanisław Alot, burmistrz Andrzej Rychel 

oraz  Alfred  Ryś  i  Wincenty  Pażyra.

Piotr Sowa, fot. P. Sowa

Spotkanie opłatkowe NSZZ „Solidarność”

    W dniu 20 grudnia 2022 r., w rodzinnej atmosferze i w świątecznym 

nastroju, odbyła się wigilia w Dziennym Domu Pobytu w Nowej 

Sarzynie. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, Dyrektor Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie Katarzyna 

Czerwińska wraz z pracownikiem Bogumiłą Maślanką oraz kierownik 

DDP Agnieszka Frąk. Uroczystość była okazją do złożenia życzeń 

świątecznych, skosztowania tradycyjnych potraw i wypieków oraz 

wspólnego  kolędowania. 

Agnieszka Frąk, fot. P. Sowa 

Wigilia w Dziennym Domu Pobytu
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     Pamięć o uczestnikach Powstania Styczniowego jest nadal żywa w naszym Narodzie. Wspominamy weteranów, którzy z bronią 

w ręku 160 lat temu walczyli pod rosyjskim zaborem o wolną Polskę. Nie możemy też zapominać o cichych bohaterach, którzy narażając 

się na represje zaborców wspierali Insurekcję. Ślady jednego z nich, Walentego Wyrzyka (vel Wyżyka), zesłańca z 1863 roku, 

znajdziemy  również  w  Łętowni  w  Gminie  Nowa  Sarzyna.

Ojcowie sukcesu

Łętowskie ślady Walentego Wyrzyka, zesłańca z 1863 roku

Zapomniana mogiła

Szybko i sprawnie

Wzór dla innych

   Walenty nie uczestniczył 

w walkach, ale czynnie 

wspierał powstanie. Wraz ze 

swoją żoną Felicją z Ołtu-

szewskich z rac j i  peł-

nionych funkcji leśniczego, 

często zmieniał miejsca 

zamieszkania. 1 lipca 1862 

roku trafił do Wawra, gdzie 

jednocześnie powierzono 

mu obowiązki zastępcy 

wójta  tej  gminy. Tam 5 lis-

topada 1863 roku został

aresztowany oraz więziony 

przez niespełna pół roku 

w Cytadeli i ostatecznie 

wyrokiem Audytoryatu Po-

lowego z dnia 19 marca 1864 r. zesłany do Krasnoufimska w Gu-

berni Permskiej. Carscy sędziowie uzasadniali, że: „Pełniący 

obowiązki wójta gminy Walenty Wyżyk uznany został za winnego, że 

pozwolił mieszkać w gminie Wawer bez jakichkolwiek dowodów i to w ciągu 

dwóch miesięcy niejakiemu Rutkowskiemu przybyłemu z Warszawy, który 

jako podejrzany, wysłany był do Rosji do robót publicznych. Prócz tego 

na podstawie zeznań Hofmana i odezwy naczelnika III okręgu korpusu 

żandarmów Wyżyk pozostaje w podejrzeniu, że popierał powstanie, 

gdyż wiedział, a nie doniósł, iż oddziały powstańcze znajdują się 

i  ukrywają  w gminie  wawerskiej, a  nadto, iż wydawał powstańcom 

paszporty i zawiadamiał ich o ruchach wojsk”. Walenty wrócił do kraju 

z zesłania w maju 1866 roku i został ponownie zatrudniony 

w dobrach wilanowskich. 1 lipca 1867 roku objął posadę Nadzorcy 

Leśniczego w dobrach Kleszewo i zamieszkał w Olszaku Nowym 

pod  Pułtuskiem,  gdzie  zmarł  28  maja  1903  roku.

 

 

Wyrzykowie w Łętowni

Zesłańcy w Krasnoufińsku – Gubernia Permska fot. Domena publiczna

Ojcowie sukcesu

    Marian Wyrzyk jako 40-letni wdowiec po Zofii Reihard, z trzema 

córkami na utrzymaniu – Walentyną oraz bliźniaczkami: Wandą 

i Łucją, ożenił się z 23-letnią Władysławą Sławińską. Około 1897 

roku wrócił z Kongresówki do Galicji (wcześniej pracował 

w leśnictwie Turza) i zaczął służbę jako leśniczy w majątku 

hr. Tarnowskiego  w Łętowni. Tu przyszły na świat kolejne dzieci: 

Stefan (1899) i Tadeusz (1904). Stefan zmarł jako 9-letni chłopiec 

i pochowany jest na przykościelnym cmentarzu w Łętowni. 

Dziadek Walenty Wyrzyk, który bywał w Łętowni, nie dożył 

urodzin swojego drugiego wnuka Tadeusza, w przyszłości także 

leśnika. Tadeusz Wyrzyk był leśniczym, m.in. w pobliskiej 

Tarnogórze. Warto wiedzieć, że Łucja Wyrzyk, córka Mariana 

z pierwszego małżeństwa wyszła za mąż za leśnika Ryszarda 

Poisela z Grobli, zaś Zofia Poisel – prawnuczka Mariana Wyrzyka 

była żoną Waldemara Łysiaka, autora wielu bestsellerowych 

powieści  historycznych.

    Po 160 latach od wybuchu Powstania Styczniowego coraz więcej 

nieznanych dotąd archiwaliów jest dostępnych dla badaczy 

przeszłości. Odkrywane są też zapomniane ślady w terenie, jak 

opisywana w tym artykule mogiła z Łętowni. Dzięki temu pamięć 

o największym zrywie narodowym 1863 roku jest ciągle żywa 

i miejmy  nadzieję  przetrwa  w  kolejnych  pokoleniach.

Janusz Motyka

   „Ś.P. Marian, Marcin Wyrzyk, 1852-1918, Syn powstańca z 1863 roku, 

Leśniczy, Niech knieja szumi nad Jego mogiłą”. Taka inskrypcja widnieje 

na jednym z nagrobków przy kościele parafialnym w Łętowni. 

Ojciec zmarłego to Walenty Wyrzyk h. Lubicz syn Piotra 

ur. 4 lutego 1830 roku w Pniewnikach na Mazowszu. Według moich 

ustaleń, napis  nagrobny  zredagowano  nieco  na  wyrost. 

Literatura i źródła (wybór)

1. Cederbaum Henryk, Powstanie Styczniowe: wyroki Audytoryatu Polowego z lat: 

1863,1864,1865 i 1866, Gebethner i Wolf, Warszawa 1917, s. 88.

2. Księga zejść rok 1890-1911 Łętownia, Archiwum Państwowe w Rzeszowie Zesp. 

1236, sygn. 3.

3. Salinger Jakub, Etapem z Warszawy do Krasnoufimska, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1983.

4. https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,18535126,wyrzykowie-z-ziemi-

liwskiej.html

Groby Stefana Wyrzyka, i jego ojca  Mariana w Łętowni, fot. Janusz Motyka

Walenty Wyrzyk, fot. Domena publiczna
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   Na 100 tys. złotych opiewa grant otrzymany przez Rodzinny Ogród 

Działkowy „Relax” w Nowej Sarzynie. Pieniądze uzyskano w ramach 

projektu ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów 

działkowych”. Umowę z Agencją Restrukturalizacji i Modernizacji 

Rolnictwa w imieniu beneficjenta podpisali Zenon Chlastawa, prezes 

nowosarzyńskiego  ROD  oraz  wiceprezes  Andrzej  Piórkowski.

   Jak poinformował Rafał Dziuban Inspektor ds. Inwestycji PZD Okręg 

Podkarpacki, w ramach otrzymanego grantu ROD w Nowej Sarzynie 

będzie realizował zadanie poprzez nasadzenia roślinności wieloletniej  

odstraszających komary i kleszcze, zazielenienie terenu roślinami 

miododajnymi i budowę budek lęgowych dla ptaków. Oprócz 

infrastruktury zielonej zostanie sporządzony plan zagospodarowania 

ROD oraz zostanie wybudowana wiata na imprezy plenerowe. Termin 

zakończenia  inwestycji  przewidziano  na  koniec  maja  2023  roku.

Janusz Motyka, fot. arch. ROD

100 tys. zł na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Wigilia uczestników ŚDS w Sarzynie

  Wigilia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Sarzynie była w tym roku wyjątkowa, bo na gwiazdkę placówka 

otrzymała nowy 9-osobowy samochód Ford Transit, przystosowany 

do przewozu osób niepełnosprawnych z rampą dla wózków 

inwalidzkich. Zakup był możliwy dzięki środkom w wysokości 

z 120 tys. zł z PEFRON-u, dotacji w wysokości 60 tys. zł z budżetu 

państwa, dotacji w wysokości 40 580 zł ze środków własnych gminy 

oraz darowizny w kwocie 14 600 zł przekazanej przez prywatnych 

przedsiębiorców  z  terenu  naszej  gminy. 

   Spotkanie w dniu 20 grudnia br., było okazją do podziękowań 

instytucjom finansującym i sponsorom, które w imieniu ŚDS złożyła 

kierownik Agnieszka Hospod oraz do wspólnego kolędowania, 

życzeń i degustacji wigilijnych potraw. Zebranych odwiedził także 

św. Mikołaj, który hojnie obdarował wszystkich prezentami, 

a w świąteczny nastrój wprowadzili zebranych wokaliści ze szkoły 

„Maestro”, którzy wraz z uczestnikami ŚDS zaśpiewali pastorałkę. 

  Z gratulacjami i życzeniami dla społeczności Środowiskowego 

Domu Samopomocy przybyli poseł Jerzy Paul, burmistrz Andrzej 

Rychel, zastępca kierownika Oddziału Nadzoru Pomocy Społecznej 

PUW Agnieszka Szlęzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  Mariusz  Konior. 

    W trakcie spotkania można było obejrzeć także nagrodzone prace 

uczestników wykonane w ramach Konkursu Bożonarodzeniowego.

Piotr Sowa, fot. P. Sowa

azalia nr 1 (177) styczeń 2023
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Kolędowanie w Rudzie Łańcuckiej

   15 stycznia br. w Domu Strażaka w Rudzie Łańcuckiej rozbrzmie-

wały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Organizatorkami 

spotkania pn. „Niech płynie kolęda” były panie z miejscowego Koła 

Gospodyń Wiejskich, które zadbały także o świąteczny wystrój 

i scenografię, a jej głównymi elementami były szopka bożonaro-

dzeniowa,  choinki  oraz  stroiki.   

   Licznie przybyłych mieszkańców sołectwa i okolic oraz zapro-

szonych gości powitała prowadząca koncert Dorota Bemben. 

W trakcie uroczystości poseł Jerzy Paul, a zarazem prezes zarządu 

powiatowego ZOSP, poinformował miejscowych druhów, że do ich 

jednostki trafi niebawem średni samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Noworoczne życzenia złożyli licznie zebranym mieszkańcom także 

sekretarz miasta i gminy Danuta Pinderska, sołtys Marek Gnatek oraz 

ks. prob. Tadeusz Kocór, który podziękował za pielęgnowanie tradycji 

kolędniczych  oraz  udzielił  noworocznego  błogosławieństwa.

   We wspólnym śpiewaniu udział wzięli uczniowie miejscowej Szkoły 

Podstawowej, KGW, OSP, solistki Monika Szpunar, Edyta Zygmunt 

i Danuta Kurzyp oraz KGW z Łukowej i KGW z Judaszówki. Dla 

wszystkich kolędników organizatorzy przygotowali okolicznościowe 

prezenty  i  poczęstunek.

   Po występach scenicznych, zebrani kontynuowali kolędowanie przy 

akompaniamencie akordeonistów Andrzeja Chmury oraz Michała 

Garbacza. 

Piotr Sowa, fot. P. Sowa
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   7 stycznia br. nowosarzyński Klub Seniora zorganizował spotkanie 

podsumowujące projekt „Aktywny senior - szczęśliwy senior”, który 

na terenie naszej gminy realizowało Stowarzyszenie „Integracja bez 

granic” w Sarzynie. Koordynatorem programu na terenie miasta był 

radny, przewodniczący osiedla nr 2 Stanisław Misiak, którzy 

przybliżył zrealizowane działania. Korzystając z okresu świątecznego, 

seniorzy  podzielili  się  także  opłatkiem  i  wspólnie  kolędowali. 

   Z życzeniami przybyli także burmistrz Andrzej Rychel, ks. prob. 

Tadeusz Kocór, dyrektor biura posła Jerzego Paula - Agnieszka Kopacz, 

dyrektor CKIB Elżbieta Majewska oraz dyrektor ZS Andrzej Kusiak.

  W programie „Aktywny senior - szczęśliwy senior” udział wzięło 

425 seniorów z całej gminy. Stowarzyszenie otrzymało na realizację 

projektu dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  na lata 

2021 – 2025  w  wysokości  223  825  zł.

Piotr Sowa, fot.  J. Zybura

Opłatek Seniorów w Nowej Sarzynie

    W uroczystość Trzech Króli, w sołectwie Majdan Łętowski odbyło się 

spotkanie opłatkowe mieszkańców. Wśród zaproszonych gości byli, 

m.in. poseł Jerzy Paul, burmistrz Andrzej Rychel, dyrektor biura 

burmistrza Adam Madej oraz ks. prob. Sylwester Dul, którzy złożyli 

zebranym noworoczne życzenia. W trakcie uroczystości młodzież 

szkolna wystawiła jasełka, nie zabrakło także wspólnego kolędowania 

i  dzielenia  się  opłatkiem. 

  Spotkanie było okazją także do podsumowania działań reali-

zowanych na terenie sołectwa w ramach programu „Aktywny senior - 

szczęśliwy  senior”.

Piotr Sowa, fot. J. Zybura 

Świąteczne spotkanie seniorów
 w Majdanie Łętowskim
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„Z kolędą przez wieki”
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 27 grudnia 2022 r., w uroczystość św. Jana, w Judaszówce odbyło się 

spotkanie świąteczne „Z kolędą przez wieki”. We wspólnym 

kolędowaniu, przy akompaniamencie Michała Garbacza, wzięli udział 

miejscowa młodzież i Koło Gospodyń Wiejskich, proboszcz parafii 

o. Sadok Strąkowski, burmistrz Andrzej Rychel oraz mieszkańcy 

sołectwa  i  okolic. 

Piotr Sowa

  8 stycznia br., odbyło się spotkanie opłatkowe w Tarnogórze, 

zorganizowane dla członków programu „Aktywny Senior - szczęśliwy 

senior”, którego koordynatorką na terenie sołectwa była Danuta 

Jakubowska. Noworoczne życzenia mieszkańcom złożyli poseł 

Jerzy Paul, burmistrz Andrzej Rychel, dyrektor biura burmistrza 

Adam Madej, ks. prob. Franciszek Partyka oraz przedstawiciele 

organizacji  pozarządowych.  

Piotr Sowa, fot. D. Jakubowska 

Spotkanie opłatkowe w Tarnogórze

Laureaci konkursu ekologicznego

    20 grudnia 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie 

miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego „Odpady 

segregujesz - dobrze postępujesz”, który skierowany był do uczniów 

klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać plakat A4 o tema-

tyce ekologicznej, którego motywem przewodnim była prawidłowa  

segregacja  odpadów.

    W gronie laureatów znaleźli się: Lena Konior z Łętowni, Kacper Fus 

i Nikola Falandysz z Tarnogóry, Zuzanna Burda z Woli Zarczyckiej, 

Amelia Federkiewicz z Rudy Łańcuckiej, Amelia Gołąb z Jelnej oraz 

Bartłomiej  Paszek  z  Nowej  Sarzyny. 

     Nagrody wręczył laureatom burmistrz Andrzej Rychel. Dodatkowo, 

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w swoich szkołach.

Piotr Sowa

   5 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Sarzynie odbyło 

się podsumowanie gminnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Nagrody otrzymali laureaci, 

wyróżnieni i uczestnicy konkursu w czterech kategoriach wiekowych. 

W kategorii przedszkolaków pierwsze miejsce zajął Karol Materna, 

wśród uczniów klas I-IV zwyciężyli ex aequo Kamil Sączawa 

i Magdalena Kostek, w kategorii klas V-VIII także przyznano dwa 

pierwsze miejsca – Jakubowi Piekle i Natalii Żuraw, a wśród uczniów 

szkół  ponadpodstawowych  laureatem  została  Roksana  Paszek. 

   Nagrodzone prace wezmą udział w kolejnym, powiatowym etapie 

konkursu. Organizatorem gminnego etapu była Szkoła Podstawowa 

w Sarzynie przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna, Zarządem Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Nowej Sarzynie 

oraz  OSP  w  Sarzynie. 

Piotr Sowa, fot. P. Sowa

Gminny etap konkursu 
„Zapobiegajmy Pożarom”
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   17 grudnia 2022 r. w hali MOSiR-u w Nowej Sarzynie odbył się 

Halowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Burmistrza. Zawody 

stały na bardzo dobrym poziomie sportowym, a o miejscach 

2-4 zadecydował bilans bramkowy. Zwyciężyła drużyna gos-

podarzy AP Młode Nadzieje I, drugą pozycję zajął Francesco Jelna, 

trzecią KS Sarzyna, czwartą Advit Łętownia, a piątą AP Młode 

Nadzieje II. Przyznano także nagrody indywidualne: królowi 

strzelców - Jakubowi Gnatkowi (APMN I), najlepszemu bramka-

rzowi - Emilowi Ślusarskiemu (Francesco) oraz najlepszemu 

zawodnikowi - Patrykowi Kani (APMN I). Organizatorem turnieju 

był prezes AP Młode Nadzieje Grzegorz Sroka, a sponsorem Miasto 

i  Gmina Nowa  Sarzyna. 

Piotr Sowa, fot. P. Sowa

Turniej Piłkarski Orlików 
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    Mając na względzie dobro i wychowanie młodzieży, Szkoła 

Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w dniach 12-13.12.2022 r. 

zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla klas VIII wszystkich szkół 

podstawowych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Był to rekomendo-

wany programu profilaktyczny „Archipelag Skarbów”, bazujący na 

koncepcji psychologii personalistycznej Karola Wojtyły. Powstał 

on z myślą o tym, by wesprzeć dorosłych w przekazywaniu nasto-

latkom wartości i zasad, które uchronią młodzież przed zagrożeniami 

i pomogą w realizacji ich najgłębszych marzeń, doskonale wpisując się 

w zadania wychowawcze szkoły i treści przekazywane na lekcjach  

wychowania  do  życia  w  rodzinie.

   Realizatorzy w atrakcyjny sposób uczyli młodzież stylu życia wol-

nego od alkoholu, narkotyków i przemocy. Wskazywali jej drogę do  

trwałej  miłości  i  życia  pełnego  pasji  i  wartości.

  Wychowawcy i nauczyciele z naszej gminy mieli możliwość 

uczestniczenia w szkoleniu na temat współczesnych wartości oraz 

problemów młodzieży. Działaniami w ramach programu objęci zostali 

również rodzice uczniów klas VIII. Dla nich także zorganizowano 

spotkanie, na którym można było porozmawiać o tym, co ważne dla 

młodzieży  oraz  na  temat  trudów  wychowania.

   Szkoła Podstawowa w Jelnej dziękuj dyrektorowi Centrum Kultury 

i Biblioteki w Nowej Sarzynie Elżbiecie Majewskiej za udostępnie-

nie sali widowiskowej na wszystkie spotkania w ramach programu  

„Archipelag  Skarbów”.

   Marta Paczocha

Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

   17 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Nowej Sarzynie odbył się 

klubowy turniej karate przeznaczony dla najmłodszych zawodników 

LKKK. W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu najmłodszych 

adeptów karate kyokushin. Turniej otworzył prezes klubu Mirosław 

Hołda,  sędzią  głównym  był  sensei  Paweł  Szalewicz.

  Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach: walka na tarczach, kata 

i kumite. Zawody stały na wysokim poziomie i dostarczyły wiele 

radości najmłodszym karatekom oraz dużo emocji obserwującym 

rodzicom.

LKKK

Turniej Karate w Nowej Sarzynie



Fotorelacja ze styczniowych uroczystości

Orszak Trzech Króli  w Nowej Sarzynie, fot. P. Sowa Orszak Trzech Króli  w Nowej Sarzynie, fot. P. Sowa

Orszak Trzech Króli  w Łętowni, fot. SIL Benefactum

Wspólne Kolędowanie w Rudzie Łańcuckiej, fot. P. Sowa Wspólne Kolędowanie w Rudzie Łańcuckiej, fot. P. Sowa

Jasełka - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Majdanie Łętowskim, fot. J. Zybura

Podsumowanie konkursu „Zapobiegajmy Pożarom” w Sarzynie, fot. P. Sowa Podsumowanie konkursu „Zapobiegajmy Pożarom” w Sarzynie, fot. P. Sowa
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