AZALIA
REGULAMIN KONKURSU NA RZEèB¢ Z WIKLINY
Wykonanie rzeêby figuralnej / na dowolny temat / lub abstrakcyjnej z wikliny. Praca musi byç wykonana indywidualnie przez
jednego uczestnika konkursu. Ka˝dy z uczestników mo˝e przed∏o˝yç jednà prac´.
WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMIN SK¸ADANIA PRAC
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujàcych si´ wikliniarstwem.
2. Celem konkursu jest popularyzacja sztuki wikliniarskiej, poprzez zaprezentowanie nieograniczonych mo˝liwoÊci tego
tworzywa.
3. Do pracy konkursowej nale˝y do∏àczyç dost´pny na stronie internetowej Miasta i Gminy wype∏niony formularz zg∏oszeniowy
(dost´pny równie˝ w Urz´dzie w pokoju nr 44). W celu zachowania anonimowoÊci podczas oceny prac, ka˝dy z uczestników
jest obowiàzany do umieszczenia god∏a na kartce przyczepionej do pracy.
4. Prace nale˝y sk∏adaç wraz z wype∏nionymi formularzami, / równie˝ opatrzonych god∏em /, w terminie do dnia 30 MAJA
2008 r. w OÊrodku Kultury w Nowej Sarzynie ul. 1 Maja.
Wyniki konkursu fotograficznego i na rzeêb´ z wikliny b´dà og∏oszone 22 czerwca podczas obchodów Dni Miasta i Gminy.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJ¸ADNIEJSZÑ POSESJ¢
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowej Sarzyny.
2. Czas trwania konkursu: do koƒca sierpnia 2008 roku.
3. Zg∏oszenia przyjmowane b´dà do 30 kwietnia 2008 roku w Urz´dzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1,
pokój numer 44, III pi´tro, w formie pisemnej.
4. Prawo zg∏aszania uczestników konkursu majà pe∏noletni mieszkaƒcy gminy.
5. Osoba której posesj´ zg∏oszono do konkursu musi wyraziç pisemnà zgod´ na udzia∏ w konkursie.
6. Kryteria oceny:
- estetyka budynku mieszkalnego (harmonia proporcji, materia∏ów wykoƒczeniowych, wkomponowanie w otoczenie),
- wyposa˝enie w elementy ma∏ej architektury (pergole, murki ogrodowe, oczka wodne itp.),
- trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, plac zabaw dla dzieci, kàcik
wypoczynkowy.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w organizowanych przez Urzàd konkursach. Warto powalczyç o nagrody.
We wszystkich konkursach sà to: I miejsce - 1000 z∏, II miejsce - 500 z∏, III miejsce - 300 z∏.
Szczegó∏y dost´pne sà na stronie internetowej: www.nowasarzyna.eu oraz w Urz´dzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.

Franciszkowi Klockowi
Pracownikowi UMiG
w Nowej Sarzynie
Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci Ojca
Sk∏ada
Burmistrz oraz pracownicy Urz´du

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna podaje do
publicznej wiadomoÊci, ˝e
w wykazie z dnia 11 lutego
2008 r. przeznacza do dzier˝awy
dz. ewid. Nr 2290 o pow. 0.51 ha,
po∏o˝onà we wsi Sarzyna.
Szczegó∏owe informacje
dot. w/w nieruchomoÊci
mo˝na uzyskaç w siedzibie
Urz´du Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1, III pi´tro,
Tel. /017/ 2413251.

Og∏oszenie Burmistrza Nowej Sarzyny
Zawiadamiam, ˝e z okazji z∏otych godów ma∏˝eƒskich
(50-lecie zwiàzku ma∏˝eƒskiego) Prezydent RP przyznaje
medale "za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie". Wszystkie pary
ma∏˝eƒskie, które w bie˝àcym roku obchodzà lub obchodzi∏y
50-lecie po˝ycia ma∏˝eƒskiego i wyra˝ajà ch´ç, aby medal
ten zosta∏ im nadany, uprzejmie prosz´ o zg∏oszenie tego
faktu w Urz´dzie Stanu Cywilnego w Nowej Sarzynie,
ul. Kopernika 1, pok. 17. Zg∏oszenia mo˝na dokonaç
osobiÊcie. Jest to konieczne, poniewa˝ z posiadanych przez
USC danych nie mo˝na wywnioskowaç, którzy
z mieszkaƒców taki jubileusz obchodzà. Do zg∏oszenia
jubileuszu niezb´dne sà nast´pujàce dokumenty:
- dowody osobiste obojga ma∏˝onków,
- odpisów skrócony aktu ma∏˝eƒstwa w przypadku zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego poza
Nowà Sarzynà.

Azalia - Pismo Urz´du Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
Wydawca: Urzàd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Adres redakcji: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, tel. (0 17) 241 3177, 241 13 252.
Redaktor naczelny: Marek Chmura.
Redakcja: Bartosz Wysocki.
Wspó∏praca: Magdalena Czechowicz, Grzegorz Szklanny, MOSiR
Redakcja nie odpowiada za treÊç zamieszczonych reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowanie tekstów. Redakcja nie zwraca materia∏ów nie zamówionych.
Kontakt: azalia@nowasarzyna.eu
Druk: Drukarnia Poligraf, ul. Sandomierska 21, 37-300 Le˝ajsk, tel. (017) 242 69 59, fax (017) 242 68 39

2

luty 2 (9)

AZALIA
WRZECIONO 2008
Magda
Wrzeciono, czyli Mi´dzynarodowe Spotkania Poetów, od lat cieszy si´ ogromnà
popularnoÊcià. W ciàgu 14 lat, konkurs zdoby∏ rzesze fanów w Polce i na Êwiecie.
wybuch∏a w niej kobiecoÊç
Co roku nap∏ywajà setki zestawów wierszy. Nie inaczej by∏o w tym roku. Przys∏ano
ponad 600 zestawów z kraju oraz z USA, Niemiec, Francji, Kanady, W∏och,
teraz jest mistrzynià Êwiata
Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Szwecji oraz Australii. Do konkursu dopuszczonych
w nadawaniu swoim oczom
zosta∏o 361 poetów. Jurorka Ma∏gorzata Zagu∏a powiedzia∏a nam: "Tegoroczny
melancholijnego wyrazu
konkurs sta∏ na bardzo wysokim poziomie i naprawd´ ci´˝ko by∏o si´ zdecydowaç
i wybraç zwyci´zc´. Niektóre wiersze czyta∏am po kilka razy. Za ka˝dym razem
szcz´Êcie ma zapisane
mia∏am inne przemyÊlenia, zauwa˝a∏am coÊ nowego, coÊ interesujàcego". Wysoki
w kàcikach ust
poziom nadsy∏anych prac tylko podnosi presti˝ corocznych spotkaƒ.
bo czuje si´ tak
W poniedzia∏ek 28 stycznia
jakby przed chwilà wysz∏a
2008 roku w Domu Technika
z w∏asnego snu
Azalia w Nowej Sarzynie
odby∏ si´ fina∏ konkursu.
choç za plecami jazgocze jezdnia
WÊród zaproszonych goÊci
choç ulice krztuszà si´ spalinami
znaleêli si´ m.in.: starosta
Magda sta∏a si´ liryczna
le˝ajski Robert ˚o∏ynia, wójt
i pe∏na poezji
Gminy Le˝ajsk Mieczys∏aw
To∏pa, wójt Gminy Je˝owe
choç pracuje jak dzika oÊlica za
Gabriel Lesiczka, zast´pca
Êmieszne pieniàdze
burmistrza Nowej Sarzyny
czuje przyp∏yw optymizmu
Marek Chmura, dyrektor
(nawet fiubêdziu jej w g∏owie)
OÊrodka Kultury w Nowej
Sarzynie Bogus∏aw Rup,
wczeÊniej odstawa∏a od reszty:
profesor Józef Pó∏çwiartek.
ch∏odna jak cerata ∏azi∏a nadàsana
Patronat nad imprezà objà∏
zazdrosna
Marsza∏ek Województwa
i sama psu∏a to
M. Chmura odczytuje list gratulacyjny
Podkarpackiego oraz Wydaczego byç mo˝e nikt nie potrafi∏by
Burmistrza R. Gnatka do R. Kostyry fot. G. Szklanny. wnictwo Sztafeta.
zepsuç
Uroczystego otwarcia "Wrzeciona 2008" dokona∏ Bogus∏aw Rup. Roman
Kostyra, który równie˝ w tym dniu obchodzi∏ swoje Êwi´to, 30-lecia pracy
˝ycie nabra∏o dla niej nowego wymiaru:
twórczej, powita∏ wszystkich goÊci i ˝yczy∏ dobrej zabawy. Jak na Pana Romana
jest od paru dni narzeczonà
przysta∏o, nie oby∏o si´ bez niespodzianek. W iÊcie ekspresowym tempie,
dobrze zbudowanego
z zaskoczenia, zostali wybrani starostowie imprezy. Zostali nimi Robert ˚o∏ynia
na∏adowanego seksapilem blondyna
oraz przewodniczàca KGW z GoÊciƒca Emilia Dziurdê. Specjalnie upieczony na tà
(wszystkie kole˝anki jej zazdroszczà)
okazj´ chleb przekazali im
cz∏owieka weso∏ego
Jerzy Charysz oraz Agnienieskomplikowanego
szka Kopacz. Po uroczystym
z uÊmiechem niczym z ˝ywà reklamà
obiedzie, do którego przygrypasty do z´bów
wa∏a kapela Gacoki z Gaci,
przyznano nagrody i wyró˝Magda i Marek ju˝ dzisiaj przypominajà
nienia. Jury w sk∏adzie:
stare dobre ma∏˝eƒstwo
ks. dr Marian Balicki, Roman
papu˝ki nieroz∏àczki
Kostyra, Ma∏gorzata Zagu∏a
(wsz´dzie razem
i Zbigniew Janusz przydziezawsze obok siebie)
li∏o trzy nagrody i siedem
racj´ mia∏a babcia Malwina
wyró˝nieƒ. I miejsce zdoby∏
gdy powtarza∏a Magdzie jak litani´
Grzegorz Chwieduk z K´pic
"˝yj
(woj. pomorskie), drugie
próbuj
Ryszard MÊcisz z Je˝owego
kochaj"
(woj. podkarpackie), a trzecia
nagroda pow´drowa∏a do
Laureaci Wrzeciona 2008 fot. G. Szklanny
Grzegorz Chwieduk (K´pice)
Ma∏gorzaty ˚ureckiej ze
I nagroda
Stalowej Woli. Wyró˝nienia
otrzymali: Magdalena Stój (Je˝owe), Kazimierz Linda (Stalowa Wola), Jerzy Ludas (Niemcy), Marta Herdzik-M´ciƒska
(Stalowa Wola), Mira Michalska (W∏ochy), Anna Gajda (Jaros∏aw) i Piotr Macierzyƒski (¸ódê). Dyplomy oraz nagrody
rzeczowe wr´czyli Marek Chmura, Mieczys∏aw To∏pa i Gabriel Lesiczka. Po wspólnych zdj´ciach, Roman Kostyra popisa∏ si´
kunsztem muzycznym i wraz z Gacokami zaÊpiewa∏ gromkie sto lat.
Kolejny punkt Wrzeciona to wspomniane wczeÊniej 30-lecie pracy twórczej prezesa Stowarzyszenia Folklorystycznego
"Majdaniarze". Jubilat przyjmowa∏ ˝yczenia i listy gratulacyjne m.in. od Dariusza ˚aka, który w imieniu pos∏a na Sejm RP
Zbigniewa Rynasiewicza, podzi´kowa∏ za zaproszenie i organizacj´ Wrzeciona. Burmistrz Nowej Sarzyny Robert Gnatek
w liÊcie odczytanym przez Marka Chmur´ wyrazi∏ wdzi´cznoÊç za szczególne zaanga˝owanie Romana Kostyry w rozwój
kultury oraz promowanie lokalnego folkloru, a tak˝e miasta i gminy Nowa Sarzyna. Nast´pnie, specjalnie dla jubilata, uczennice
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z Zespo∏u Szkó∏ w Nowej Sarzynie pod kierunkiem Haliny Zieliƒskiej, przedstawi∏y krótki program artystyczny. Paulina Sroka
i Karolina Dolecka wykona∏y utwory Anny Marii Jopek oraz Szymona Wydry. Natomiast Gabriela Bieƒkowska, Maria
Piechowska i Ewelina Dec recytowa∏y wiersze jubilata.
Nast´pnie, tak jak w poprzednich latach, "Majdaniarze" uhonorowali swoich sponsorów i wspó∏pracowników. Roman
Michna, cz∏onek Kapitu∏y Medalowej, odczyta∏ werdykt. Medal Gradu Diverso Via Uno (wiele dróg do jednego celu) za zas∏ugi
w utrwalaniu kultury i bezinteresownà pomoc w organizacji imprez otrzyma∏a F.H.B. sp. z o.o. "Janik" z Rudy ¸aƒcuckiej.
Medal Age Quod Agis (czyƒ co czynisz z ca∏ej mocy) za popularyzowanie kultury przyznano Mattheusowi Dietvorstowi,
dyrektorowi browaru w Le˝ajsku. Ostatni medal, Ab Imo Pectore (z g∏´bi serca) odebra∏o Stowarzyszenie "Witryna" ze
Stalowej Woli, za popularyzowanie poezji wÊród m∏odego pokolenia. Nagrod´ Specjalnà otrzyma∏ Tomasz Machniak z Gaci
k/Przeworska.
Po wr´czeniu medali przyszed∏ czas na "Konkurs Jednego Wiersza". W ten sposób organizatorzy przekonali
zgromadzonych, ˝e ka˝dy mo˝e byç poetà. Oto tegoroczni zwyci´zcy: I miejsce exequo zdoby∏y Joanna Ga∏dyÊ za wiersz "Tak
by∏o" oraz Anna Gajda za wiersz "Bez tytu∏u". Równie˝ II miejsce by∏o podwójne. Nagrod´ otrzyma∏a Maria WiÊniewska za
"Paj´czyn´" i Kamil Dziurdê za "Narz´dzie niedoskona∏e".
Po cz´Êci oficjalnej przyszed∏ czas na bal poetów, który trwa∏ do bia∏ego rana.
Do zobaczenia ju˝ za rok, a my obiecujemy, ˝e wiersze zdobywców nagród oraz wyró˝nionych b´dziemy publikowaç
w AZALII.
Sponsorzy "Wrzeciona": Urzàd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Zak∏ady Chemiczne "Organika-Sarzyna" w Nowej
Sarzynie, Browar Le˝ajsk, s.c. Rumcajs, F.H.B. Janik, Urzàd Gminy Le˝ajsk, Urzàd Marsza∏kowski w Rzeszowie, Starostwo
Powiatowe w Le˝ajsku, Wydawnictwo Sztafeta, OÊrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Bank Spó∏dzielczy w Nowej Sarzynie,
Gabinet Masa˝u, Aromaterapii i Rehabilitacji w Le˝ajsku, P∏ywalnia Miejska "Oceanik" w Le˝ajsku, NadleÊnictwo Le˝ajsk.
b.w.

M´˝czyzna z tak zwanà przesz∏oÊcià
on
posrebrzony
pobru˝d˝ony
tylko oczy te same

Starostowie
Wrzeciona 2008
E. Dziurdê
i R. ˚o∏ynia
zd. G. Szklanny

zniszczony
zmarnowany
kaszle jak stara owca
sapie jak parowóz
lubi przybieraç tony patetyczne
wyglàda wtedy komicznie
(Êciàga wargi w wàski ryjek)
jego ˝ycie zawi∏e i poplàtane
(rodziny nie ma od "jakiegoÊ czasu")
przesz∏oÊç nie daje mu spokoju
coraz to nowe obrazy wy∏a˝à z niej
i harcujà we wszystkich kierunkach

Wyst´p uczennic LO
w Nowej Sarzynie
fot. G. Szklanny

du˝o mówi o niczym
jakby próbowa∏ czemuÊ zapobiec
coÊ zag∏uszyç
do czegoÊ nie dopuÊciç
strzela palcami do cieni
ju˝ nie lgnie do Êwiat∏a
przemieszcza si´
przez kolejne poziomy szaroÊci
nauczy∏ si´ bezg∏oÊnie wyç
zapoznajàc si´ wcià˝
z nieuchwytnym zapachem kurzu
nie potrzebuje wspó∏czucia
ale troch´ ciep∏a tak

Kapela "Gacoki"
fot. G. Szklanny

Grzegorz Chwieduk (K´pice)
I nagroda
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Studniówka 2008
Styczeƒ jest miesiàcem wyjàtkowym dla wielu maturzystów. Ju˝ od wrzeÊnia rozpoczynajà si´ przygotowania. Pojawiajà si´
pytania, kto z kim pójdzie, jak ubraç sal´, jakà wybraç sukni´. Na co tak czekajà maturzyÊci? OczywiÊcie na studniówk´.
Zgodnie ze swojà nazwà, studniówka powinna si´ odbywaç na sto dni przed maturà. Jednak najcz´Êciej termin jest tylko
zbli˝ony do po˝àdanej daty. Ten pierwszy, prawdziwy bal, kojarzy si´ z doros∏oÊcià, eleganckimi sukniami i garniturami,
polonezem, czy szalonà zabawà do bia∏ego rana. Wszystko to sprawia, ˝e jest to jedyna w swoim rodzaju noc, którà zapami´tuje
si´ do koƒca ˝ycia.
Tej nocy ka˝da dziewczyna pragnie wyglàdaç pi´knie i olÊniç pozosta∏ych. Od dawna na t´ jedynà i niepowtarzalnà noc, nie
zak∏ada si´ ju˝ bia∏ych bluzek i d∏ugich granatowych czy czarnych spódnic. Moda si´ zmienia. Teraz ka˝da z m∏odych panien
chce si´ wyró˝niç i chce zostaç zauwa˝ona. Obowiàzkowy jest fryzjer i solarium. Studniówki organizowane w szko∏ach równie˝
nie sà tak modne jak kiedyÊ. To niestety pociàga za sobà coraz wi´ksze koszty. Jednak czego si´ nie robi dla tej jedynej w swoim
rodzaju nocy?
Podobnie jak polonez, nieod∏àcznym elementem studniówek sà zwyczaje z nià zwiàzane. Mo˝na iÊç bez pomalowanych
paznokci, jednak nie mo˝na zapomnieç o czerwonej bieliênie. Jak g∏osi przesàd, aby zdaç matur´ nale˝y za∏o˝yç na siebie
bielizn´ ze studniówki. Je˝eli chodzi o p∏eç m´skà ten sam garnitur. Nieod∏àcznà cz´Êcià garderoby sà podwiàzki (oczywiÊcie
czerwone), które ch´tnie pokazywane sà fotografom. Wszyscy pami´tajà te˝, ˝e nie mo˝na Êcinaç w∏osów po studniówce, a˝ do
matury.
Tego wieczoru nauczyciele sà na luzie, bawià si´ i taƒczà razem z uczniami. Nikogo te˝ nie zdziwi zab∏àkana butelka
alkoholu, która przypadkiem wytoczy si´ z pod sto∏u, czy swobodne rozmowy z nauczycielami, uchodzàcymi wczeÊniej za
nieludzkich. Wszystko to sprawia, ˝e wielu ludzi wspomina swojà studniówk´ przez wiele lat. Szkoda tylko, ˝e po takim balu
trzeba wróciç do szko∏y i zaczàç nauk´ do matury.
A jak bawili si´ uczniowie w Nowej Sarzynie? Zobaczcie sami.
b.w.
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Góry, moje góry!
101 Czwartkowym Podwieczorkiem Majdaniarze wkroczyli w nowy, 2008 rok. GoÊciem spotkania by∏ Tadeusz Janas mi∏oÊnik gór, który w sierpniu 2007 roku zdoby∏ francuski szczyt - Mont Blanc (4807 m n.p.m.).
Tadeusz Janas zwiàzany jest z górami od dzieciƒstwa. W 1974 roku zdoby∏ uprawnienia przewodnika. Wspina∏ si´ m.in.
w Dolomitach oraz polskich Tatrach. Ma ˝on´ oraz 2 dzieci. Przygotowania do wyprawy w Alpy rozpoczà∏ od zdobycia mi´dzy
innymi Gerlachu drogà taternickà. Wraz z ekipà çwiczy∏ równie˝ wyciàganie na linach w lasach. Jednak przygotowania nie
oby∏y si´ bez niespodzianek. Najpierw ich przewodnik nabawi∏ si´
kontuzji. Próby prowadzenia i zabezpieczenia wyprawy podjà∏ si´
jeden z m∏odszych jej uczestników. Zdobywanie "Bia∏ej Góry"
rozpocz´li od przyjazdu do Chamonix i aklimatyzacji. Sama
wyprawa wyglàda∏a nast´pujàco: Le Fayet (533 m n. p. m.)
pojechali tramwajem (T.M.B.) do Nid d'Aigle (2363 m n. p. m.)
skàd pieszo przez schronisko Tete Rousse (3150 m n. p. m.),
poprzez kuluar latajàcych kamieni dotarli do schroniska Gouter
(3817 m n. p. m.). Kuluar o którym jest mowa wczeÊniej, to ˝leb
o szerokoÊci ok. 50 m, ∏atwy technicznie, ale niebezpieczny
z powodu lawin kamiennych. Z du˝à pr´dkoÊcià w dó∏ spadajà tam
kamienie o wielkoÊciach od pi´Êci do lodówki. Trzeba wyczekaç na
moment, gdy nic nie leci i szybko przejÊç. Nie wszystkim si´ udaje zdarzajà si´ wypadki. Najlepiej przechodziç go o Êwicie, gdy jest
zmro˝ony. Nast´pnie przeszli na Dôme du Gouter (4304 m n. p. m.)
i do blaszanego schronu Vallot (4363 m n. p. m.). Stàd wyruszyli na
Tadeusz Janas opowiada o swojej wyprawie fot. b.w.
szczyt Mont Blanc, który ostatecznie uda∏o im si´ zdobyç
15 sierpnia. Po zdobyciu szczytu wszyscy byli niezmiernie
szcz´Êliwi. Niestety na tej wysokoÊci niewiele uda∏o im si´ zobaczyç. Szalejàcy wiatr, zm´czenie, rozrzedzone powietrze oraz
niska temperatura dawa∏y si´ we znaki. Po zrobieniu kilku pamiàtkowych zdj´ç nadszed∏ czas na powrót. I tu równie˝ nie oby∏o
si´ bez niespodzianek. Padajàcy Ênieg zas∏oni∏ Êcie˝k´ powrotnà. Wówczas z pomocà przysz∏o szcz´Êcie. Z do∏u wchodzi∏a
kolejna ekipa, która wytyczy∏a Êcie˝k´. Po powrocie nie pozosta∏o nic innego, jak znaleêç jakieÊ mi∏e i przytulne miejsce, aby
uczciç sukces kuflem piwa.
Mont Blanc mylnie uznawana jest za ∏atwà gór´. Wychodzàc na nià nale˝y pami´taç o wszystkich zabezpieczeniach:
kaskach, linach, czekanach i rakach. Równie˝ ekipa pana Tadeusza wychodzi∏a podzielona na grupy i spi´ta linami. Chocia˝
wspó∏czeÊnie sieç kolejek linowych skróci∏a kilka szlaków, Mont Blanc wcià˝ pozostaje niebezpieczny. Gwa∏towne za∏amanie
pogody mo˝e zmieniç jego stoki w bezlitosne piek∏o. Nawet ∏atwe podejÊcie do schroniska mo˝e kryç nieoczekiwane
niebezpieczeƒstwa. Niemiej jednak na tego typu wyprawy udajà si´ ludzie w ró˝nym wieku.
Ekipie Pana Janasa gratulujemy sukcesu i ˝yczymy nast´pnych.
b.w.

II Regionalny Przeglàd Grup Âpiewaczych
20 stycznia 2008 roku w Kury∏ówce odby∏ si´ II Regionalny Przeglàd
Grup Âpiewaczych "Kol´dy i Pastora∏ki". Dyrektorem przeglàdu by∏a
Krystyna Dudek, dyrektor GOK w Kury∏ówce. Dla nas wa˝ny jest fakt, ˝e
pierwsze miejsce zajà∏ Zespó∏ Âpiewaczy z Tarnogóry w sk∏adzie: Sylwia
Rychlak, Danuta Jakubowska, El˝bieta Zarzycka, Agnieszka Kozub, Halina
Grabowska, Ewa Madej, Marta Kraniec, Maria Tabaka, Katarzyna Rychlak,
Zofia Rusiecka i Zofia Maczuga. Zespó∏ wygra∏ dzi´ki perfekcyjnemu
wykonaniu: "O gwiazdo Betlejemska", "Mizerna cicha" oraz "Przylecieli tak
Êliczni". Konkurencja by∏a jednak wymagajàca. Na scenie mogliÊmy
oglàdaç "Zespó∏ Czerniacy", Zespó∏ Âpiewaczy "Leszczyna", Zespó∏ "Mali
Kol´dnicy", Zespó∏ Kameralny "Sonante" oraz Zespó∏ "Wolanie".
Zwyci´˝czyniom ˝yczymy dalszych sukcesów!
Laureaci II Regionalnego Przeglàdu Grup Âpiewaczych
fot. r.k.

Produkty tradycyjne z Nowej Sarzyny
Nalewka z ˝urawiny oraz nalewka z pigwy przygotowywana przez Panià Janinà Czaban z Nowej Sarzyny trafi∏a na list´
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ˚urawina wykorzystywana jest do produkcji nalewek jako
dodatek od lat 20 XX wieku. Producent zapewnia, ˝e nalewka ma dzia∏anie wspomagajàce leczenie chorób nerek i prostaty.
Produkty takie jak ten na pewno przys∏u˝à si´ do promocji agroturystyki w naszym regionie.
Na liÊcie Ministerstwa zarejestrowano ju˝ 61 potraw i napojów tradycyjnych z województwa Podkarpackiego.
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I po feriach.
W tym roku ferie dla uczniów z Województwa Podkarpackiego przypad∏y na styczeƒ. Czas ten wykorzystany by∏ oczywiÊcie
na regeneracj´ si∏ oraz odpoczynek.
W czasie ferii przygotowano dla uczniów ró˝nego rodzaju atrakcje. W OÊrodku Kultury w Nowej Sarzynie odby∏a si´
II edycja turnieju szachowego "Zima 2008". Serdeczne gratulacje sk∏adamy Piotrowi Biskupikowi (klub - Unia Nowa Sarzyna),
który zajà∏ pierwsze miejsce. W OK-u mo˝na by∏o równie˝ zobaczyç bezp∏atne projekcje filmów dla dzieci takich jak: dwie
cz´Êci "Garfielda" oraz "Asterix i Wikingowie". Organizowane by∏y dyskoteki. Z okazji ferii do Nowej Sarzyny zosta∏
zaproszony prestidigitator Jerzy Strzelecki, który wystàpi∏ z niesamowitym
pokazem magii i iluzji.
Z feriami zbieg∏ si´ równie˝ XVI Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy. Z tej okazji odby∏ si´ koncert Zespo∏u Mr. Pollack. Po nim
m∏odzie˝ mog∏a pobawiç si´ przy rytmach DJ Marx’a. Burmistrz Robert
Gnatek, który obecny by∏ na imprezie, by∏ z niej bardzo zadowolony.
Równie˝ w innych miejscowoÊciach gminy dzieciaki nie mog∏y narzekaç
na nud´. Âwietlica Ârodowiskowa w GoÊciƒcu oferowa∏a gry, zabawy
i konkursy, pokaz filmów, mistrzostwa w tenisie sto∏owym, dyskoteki oraz
wycieczk´ do muzeum przy
Bazylice OO. Bernardynów
w Le˝ajsku.
W ¸ukowej zorganizowano
Dzieƒ Babci i Dziadka. Babcie
zosta∏y pocz´stowane smakoBurmistrz Robert Gnatek na WOÂP fot. Piotr Tarnowski
∏ykami, a czas umila∏y im
wyst´py dzieci. Ma∏gorzata
Baj, Karolina Go∏àb, Karolina Macza∏a, Paulina Pàczka, Gabrysia Pó∏çwiartek, Zuzia
Wn´k oraz Natalia Zawó∏ recytowa∏y m.in.: ˚yjcie d∏ugo Dziadziu i Babciu, Zimowe
s∏onko, Dla naszej kochanej Babci, Szcz´Êliwe dni. Spotkanie umila∏a orkiestra d´ta
w sk∏adzie: Pawe∏ i Andrzej Wn´k oraz Maciej Szcz´ch. Swojà obecnoÊcià
zaszczyci∏a zgromadzonych Pani Barbara Przyby∏owicz, sekretarz UMiG.
Koncert Zespo∏u Mr. Polak fot. b.w.
Organizatorem by∏ so∏tys Edward Baj wraz z Ko∏em Gospodyƒ Wiejskich.
W Szkole Podstawowej w Jelnej zorganizowano zaj´cia z j´zyka angielskiego,
zaj´cia plastyczne, rozwiàzywano równie˝ testy kompetencyjne. Prowadzono równie˝ zaj´cia sportowe w tym turniej
koszykówki. Zaj´cia prowadzi∏y Joanna Wojdy∏o, Monika Maczuga, Ma∏gorzata Linek, Aneta Bigas i Barbara Rytuba.
b.w.

Co nowego w gimnazjum
Grupa Pomocy Charytatywnej przy Gimnazjum im. Jana Paw∏a II w Nowej Sarzynie z ogromnym zaanga˝owaniem
przygotowuje si´ do kolejnej akcji charytatywnej - "Palma Wielkanocna". A˝ 80 uczniów uczestniczy∏o w warsztatach
plastycznych ,,Papierowy kwiat" zorganizowanych przez pedagoga
szkolnego panià Iwon´ Paul. Warsztaty prowadzi∏y równie˝ panie: Anna
˚uraw i Anna Bystrzyƒska w bibliotece szkolnej. Pod okiem paƒ m∏odzie˝
gimnazjalna mia∏a okazj´ nauczyç si´ sztuki robienia pi´knych kwiatów
z bibu∏y. Warsztaty trwa∏y od 05 - 08.02.08 r. Tegoroczne palmy b´dà
przygotowywane przez zespo∏y klasowe, a nast´pnie rozprowadzane wÊród
mieszkaƒców Nowej Sarzyny. Dochód ze sprzeda˝y palemek zostanie
przekazany jak zwykle na pomoc dla potrzebujàcych.
W miesiàcu lutym rozstrzygni´to równie˝ konkurs plastyczny "Anio∏y
do mnie wysy∏aj" organizowany przez panià Ann´ ˚uraw i panià Iwon´
Paul. Konkurs trwa∏ od 10.12.07 r. do 08.02.08 r. M∏odzie˝ gimnazjalna
wykona∏a pi´kne prace zwiàzane z tematykà konkursu. Uczniowie
dostarczyli prace wykonywane w ró˝nych technikach plastycznych m.in.:
origami, szkice grafitowe, kartki Êwiàteczne, figurki z gipsu, p∏askorzeêby
z masy solnej, obrazki wykonane metoda batikowà; prace literackie
Akcja - Anio∏y do mnie wysy∏aj
(wiersze) oraz maskotki w postaci anio∏ków. Ze wzgl´du na oryginalnoÊç
i ró˝norodnoÊç technik wyró˝niono 30 prac. WÊród wyró˝nionych prac
znajdujà si´ anio∏ki wykonane przez m∏odzie˝ niepe∏nosprawnà oraz wychowanków Domu Dziecka w Nowej Sarzynie. Prace
mo˝na obejrzeç na stronie internetowej gimnazjum www.gns.sarzyna.pl.

gim
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Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w Halowej Pi∏ce No˝nej
W niedziel´ 27.01.2008r. w Nowej Sarzynie rozegrane zosta∏y ostatnie mecze, organizowanych ju˝ po raz czwarty przez
Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji, Mistrzostw Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w Halowej Pi∏ce No˝nej.
Zdecydowany faworyt tegorocznych rozgrywek kategorii Open, zespó∏ Meridum zapewni∏ sobie tytu∏ mistrzowski,
pokonujàc wszystkich swoich rywali. Drugie miejsce przypad∏o oldbojom wyst´pujàcym pod nazwà ,,Hejs"- firma wikliniarska
z Rudnika, której w∏aÊcicielem jest grajàcy w tej dru˝ynie Jerzy Bigos. Miejsce trzecie zajà∏ ubieg∏oroczny mistrz Zespó∏ Szkó∏
pokonujàc w meczu decydujàcym o koƒcowej klasyfikacji zespó∏ "Tatary" (odkrycie tegorocznych mistrzostw). O kolejnych
miejscach w koƒcowej klasyfikacji przy równej iloÊci zdobytych punktów, zadecydowa∏ wynik bezpoÊredniego pojedynku
pomi´dzy Pizzerià "Calabria" i "Tatarami".
W 91 rozegranych mistrzowskich meczach strzelono 690 goli, a w klasyfikacji najlepszych snajperów zwyci´˝y∏ Tomasz
Bigas (Meridum) zdobywca 31 bramek, wyprzedzajàc rzutem na taÊm´ Krzysztofa Misiaka z "K∏y˝u" Tarnogóra, który strzeli∏
dla swojej dru˝yny 29 goli.
Zespo∏y uczestniczàce w mistrzostwach w przeprowadzonym w trakcie ostatniej rundy g∏osowaniu, wybra∏y najlepszego
zawodnika i najlepszego bramkarza.
Najwi´ksze uznanie w oczach boiskowych rywali w klasyfikacji najlepszych zawodników uzyskali Marek Brusik (Meridum)
- 10 pkt przed Dawidem Gnatkiem (Zespó∏ Szkó∏) - 9 pkt i Krzysztofem Cebulà (Meridum) - 8 pkt, natomiast wÊród bramkarzy
Dominik Zàbczyk (Zespó∏ Szkó∏) i Tomasz Osipa (Meridum) zdobyli po 15 pkt i wyprzedzili Artura Zastawnego (Hejs) - 12 pkt.
Mistrzowskie mecze s´dziowali bracia Daniel, ¸ukasz i Mateusz Krasowscy, Damian i Grzegorz ˚uczek oraz Wies∏aw
Mierzwa, Wies∏aw Bàk, Grzegorz Wnuk, Dariusz BanaÊ, Janusz Maczuga i Daniel Pytel.
Zakoƒczenie IV edycji Mistrzostw Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w Halowej Pi∏ce No˝nej, poprzedzi∏o wr´czenie przez
v-ce burmistrza Marka Chmur´ pucharów oraz nagród ufundowanych przez Urzàd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dla
najlepszych zespo∏ów i wyró˝niajàcych si´ zawodników.
MOSiR

Sukcesy sportowców z Nowej Sarzyny
W minionym tygodniu zespo∏y reprezentujàce dwa sportowe pokolenia Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zanotowa∏y znaczàce sukcesy.
W sobot´ i niedziel´ w dwóch rzeszowskich halach (Politechniki oraz ZS przy ul. Mi∏ociƒskiej) 19 dru˝yn z ca∏ego kraju
walczy∏o w Mistrzostwach Polski Kategorii Oldboy w Futsalu. W dru˝ynie Browaru Le˝ajsk, która w koƒcowej klasyfikacji
zaj´∏a wysokie IV miejsce wystàpili uczestnicy nowosarzyƒskiej halówki:
Ryszard Kr´cid∏o, Jan Pytel i Marek Kogut.
Do dobrego poziomu pi∏karzy dostroili si´ siatkarscy oldboje z Nowej
Sarzyny zajmujàc I miejsce w rozegranym w Kamieniu IV
Mi´dzygminnym Noworocznym Turnieju Pi∏ki Siatkowej. Zespó∏ Nowej
Sarzyny, grajàc w sk∏adzie: Ireneusz WoÊ, Bogdan Dolecki, Tadeusz
Zebzda, Marek Kulec, Zenon Adamus, Rafa∏ Piotrowski, Grzegorz
Paszek zwyci´˝y∏ we wszystkich turniejowych pojedynkach.
W innej równie presti˝owej imprezie - Mi´dzynarodowym Turnieju
Halowej Pi∏ki No˝nej AWF' 2008 rozgrywanym w Warszawie, zwyci´˝yli
juniorzy z PUKS FRANCESCO Jelna (strzelajàc przy tym 17 bramek).
Wynikiem tym m∏odzi podopieczni Jana Tarnawskiego potwierdzili, ˝e
ubieg∏oroczne zwyci´stwo w tym turnieju rocznika 1989 nie by∏o dzie∏em
przypadku, lecz efektem kilkuletniej solidnej pracy szkoleniowej
prowadzonej w klu-bie z Jelnej. PUKS Francesco Jelna rocznik 1991
Odprawa przed rozpocz´ciem turnieju fot. o.o.
reprezentowali:
Tomasz Lipiƒski,
¸ukasz Dàbrowski, Maciej Zygmunt, Kamil Borkowski, Kamil WoÊko,
Rafa∏ Indycki, Rafa∏ Miazga, Krzysztof Rychel oraz Jakub MiÊ. Ten
ostatni zosta∏ wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Klub z Jelnej
okaza∏ si´ lepszy m.in. od klubów
z Siennic, Warszawy,
Skierniewic i dru˝yny z Bia∏orusi.
Klub z Jelnej istnieje od 2003 roku, kiedy to zebranie za∏o˝ycielskie
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w którym uczestniczy∏o 16 osób,
podj´to uchwa∏´ o utworzeniu Parafialnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Âw. Franciszka
z Asy˝u w Jelnej. Od tego czasu klub aktywnie dzia∏a promujàc kultur´
fizycznà wÊród m∏odzie˝y i notujàc sukcesy o zasi´gu ogólnopolskim.
Pragniemy Paƒstwa poinformowaç, ˝e ka˝dy kto chce w sposób
finansowy wspomóc Francesco z Jelnej mo˝e przekazaç 1% podatku na
PUKS Francesco Jelna - zwyci´zcy turnieju fot. o.o.
rzecz organizacji po˝ytku publicznego. Pieniàdze te zamiast do bud˝etu
paƒstwa, trafià bezpoÊrednio na konto klubu.
W zeznaniu
podatkowym wystarczy wpisaç pe∏nà nazw´ (Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Francesco" w Jelnej) i nr KRS organizacji
(0000229696) na rzecz której chcemy dokonaç wp∏aty, a Urzàd Skarbowy zrobi to za Nas. Zwracamy uwag´ na fakt, ˝e nic nas
to nie kosztuje, gdy˝ kwota ta jest potràcana z zap∏aconego ju˝ podatku dochodowego.
MOSiR, b.w.
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Gwiazdy Êwiatowej muzyki w Polsce
Rok 2008 b´dzie obfitowa∏ w muzyczne wydarzenia. Ju˝ 19 marca b´dziemy mogli
oglàdaç Rihanne. Koncert zaczyna si´ o 18:00 na Torwarze w Warszawie. 2 maja równie˝
na Torwarze odb´dzie si´ koncert Marka Knopflera, lidera Dire Straits. Najtaƒsze bilety
120 z∏ najdro˝sze - 220 z∏.
Pod koniec maja fani mocnego uderzenia udadzà si´ do Chorzowa gdzie zagra
Metallica. Ceny biletów od 125 z∏ do 770 z∏ dla VIP-ów. Koncert odb´dzie si´ 28 maja.
Miesiàc póêniej b´dziemy mogli zobaczyç legend´ - The Police. Stinga ze swojà Êwità
b´dzie mo˝na zobaczyç ju˝ za 135 z∏oty. Bilet dla VIP-ów - 1100 z∏.
27 czerwca w Warszawie drugi raz w Polsce wystàpi gitarzysta Carlos Santana. Bilety
w cenie 165 z∏ (najdro˝sze za 770 z∏).
Fani popu b´dà mogli zobaczyç Avril Lavigne 7 lipca w Hali Stulecia we Wroc∏awiu.
Bilety 88 z∏, pakiet meet&greet 880 z∏.
W sierpniu zagra heavy-metalowy zespó∏ Iron Maiden ze swojà trasà "somewhere back
in time tour". Zespó∏ wystàpi 7 sierpnia na Stadionie Gwardii w Warszawie. Bilety - 130
z∏.
Tak jak w latach poprzednich czekajà nas mega koncerty: Mi´dzy 4 - 6 lipca w Gdyni
odb´dzie si´ kolejna edycja Heineken Open-er Festival. Bilety od 140 do 289 z∏oty.
Massive Attack, Cocorosie, M.I.A., Gentleman i The Chemical Brothers to niektóre
gwiazdy tegorocznego festiwalu. Równie˝ w lipcu nad morzem odb´dzie si´ Sunrise
Festival - jedna z najlepszych imprez techno w kraju, nie liczàc Mayday Polska. W marcu
natomiast odb´dzie si´ kolejna edycja Metalmaii na której wystàpià mi´dzy innymi
Megadeth, Dillinger Escape Plan, Vader czy Marduk.
Ka˝dy powinien znaleêç coÊ dla siebie.

Lider zespo∏u Metallica fot. int.

b.w.

Masa˝ z pasjà.

"˚ycie jest cudem, masa˝ jest darem"
Masa˝ jest jednym z najstarszych zabiegów terapeutycznych, by∏ ju˝ znany w staro˝ytnoÊci. Literatura podaje, ˝e wywodzi
si´ z Indii i Chin. Pierwsze wzmianki o masa˝ach w Europie mo˝emy znaleêç w ksi´gach Hipokratesa, Celsusa, Galena.
W staro˝ytnej Grecji masowano sportowców przygotowujàc ich do igrzysk olimpijskich. W XVI wieku francuski lekarz
Ambro˝e Pare' zauwa˝y∏, ˝e masa˝ przynosi ulg´ w okresach po operacjach. Zapisywa∏ on swoje obserwacje i przemyÊlenia i
og∏osi∏ masa˝ za oficjalnà metod´ leczenia. Do rozwoju masa˝u leczniczego w XIX w. najbardziej przyczyni∏ si´ szwedzki
lekarz Per Henrik Ling (1776 - 1839), wspó∏autor tzw. szwedzkiej gimnastyki.
Du˝y udzia∏ w rozpowszechnianiu masa˝u mia∏ polski lekarz Izydor Zab∏udowski (1851 - 1906), kierownik Zak∏adu Masa˝u
Leczniczego w Berlinie. Szybki rozwój fizjologii i neurofizjologii przyczyni∏ si´ do stworzenia nowych metod masa˝u, takich
jak masa˝ segmentarny, limfatyczny, ∏àcznotkankowy, okostnowy.
Masa˝ jest sposobem na ró˝ne dolegliwoÊci, szczególnie zwiàzane z aparatem ruchu. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nie jest
panaceum na wszystko. Istniejà przeciwwskazania do wykonywania masa˝u i nale˝y uwa˝aç by sobie nie zaszkodziç.
Sprawdzajmy do kogo si´ udajemy i czy jest to osoba wykszta∏cona i posiadajàca odpowiednie kwalifikacje.
Masa˝em klasycznym nazywamy zespó∏ ró˝nych zabiegów manualnych, które w sposób mechaniczny, przez powierzchni´
cia∏a dzia∏ajà na skór´, tkank´ podskórnà, mi´Ênie, torebki i wiàzad∏a stawowe, a tak˝e w postaci zmian odruchowych na uk∏ad
krà˝enia, nerwowy, wewnàtrzwydzielniczy, do narzàdów wewn´trznych w∏àcznie.
Prawid∏owo wykonany masa˝ powoduje:
- podwy˝szenie temperatury skóry. Pod wp∏ywem masa˝u dochodzi do czynnego przekrwienia masowanego obszaru skóry,
tkanki podskórnej i mi´Êni.
- zwi´kszenie szybkoÊci przep∏ywu krwi. Masa˝ powoduje mechaniczne wyciskanie krwi z naczyƒ w∏osowatych i wi´kszych
naczyƒ ˝ylnych.
- u∏atwienie wymiany tlenowej. Masa˝ powoduje szybsze dostarczenie tkankom masowanego odcinka substancji od˝ywczych
a z drugiej strony nast´puje szybsze usuwanie zb´dnych produktów przemiany materii.
- obni˝enie tonusu mi´Êniowego. Obni˝enie powysi∏kowego napi´cia mi´Êniowego co jest zwiàzane m.in. z podwy˝szeniem
temperatury w masowanych tkankach.
- przyspieszenie wypoczynku po wysi∏ku fizycznym.
Tomasz Steliga
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Ko∏o Gospodyƒ w Tarnogórze
W 2007 roku, 13 wrzeÊnia, w remizie stra˝ackiej w Tarnogórze, kobiety z tej˝e wsi postanowi∏y za∏o˝yç Ko∏o
Gospodyƒ Wiejskich. W tym dniu zapad∏a decyzja o z∏o˝eniu wniosku o rejestracj´ Ko∏a w Urz´dzie Gminy Nowa
Sarzyna. Powo∏ano zarzàd KWG w którego sk∏ad wchodzà: przewodniczàca - Sylwia Rychlak, zast´pca przewodniczàcej
- Ewa Madej, skarbnik - Marta Krawiec, sekretarz - El˝bieta Zarzycka.
W sk∏ad KGW wchodzi obecnie 13 osób.
Ko∏o obra∏o nast´pujàce cele swojej dzia∏alnoÊci:
1. B´dziemy krzewiç kultur´ polskà, rodzimà poprzez biesiadne Êpiewy, opowieÊci o tradycjach i zwyczajach naszych
przodków oraz poprzez przygotowywanie potraw regionalnych z dawnych czasów.
2. B´dziemy robiç coÊ dla siebie oraz mieszkaƒców naszej wsi poprzez spotkania zwiàzane z takimi okolicznoÊciami
jak: Wigilia, Dzieƒ Kobiet, zabawy karnawa∏owe i andrzejkowe, Wielkanocne oraz organizacja do˝ynek.
3. Postaramy si´ nawiàzaç wspó∏prac´ z Urz´dem Miasta i Gminy, Radà So∏eckà i Dyrektorem Szko∏y Podstawowej
z Tarnogóry.
Na zabraniu gospodynie obieca∏y godnie reprezentowaç kultur´ swojej wsi i promowaç jà poza swojà gminà.
Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich w Tarnogórze dzia∏a z przerwami od 1960 roku. Ko∏o po reaktywacji zdà˝y∏o ju˝
zorganizowaç wspólnà wigili´, na którà zosta∏ zaproszony Burmistrz Nowej Sarzyny Robert Gnatek), Starosta Le˝ajski
Robert ˚o∏ynia oraz pose∏ Zbigniew Rynasiewicz. Ostatnio ko∏o zanotowa∏o kolejny sukces o którym pisaliÊmy wczeÊniej
czyli wygra∏o II Regionalny Przeglàd Grup Âpiewaczych.

Perturbacje z kalendarzem
Rok 2008, rok w który w∏aÊnie wchodzimy, jest przest´pny, bo liczy 366 dni i jest d∏u˝szy o 1 dzieƒ od trzech
poprzednich i trzech, które nastàpià po nim. Ten przemienny cykl powtarza si´ co trzy lata i jest to tajemnica pewnej
doskona∏oÊci. Trudna i ˝mudna by∏a droga do odkrycia i ustalenia roku przest´pnego oraz wprowadzenia go w ˝ycie. Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e to rozwiàzanie jest najlepsze i najbardziej precyzyjne jeÊli chodzi o budow´ kalendarza, który
mierzy czas ludzki ˝ycia od narodzin a˝ do nieuniknionej Êmierci ka˝dego z nas.
Ju˝ od prawieków wiedziano, ˝e podstawowym miernikiem czasu dla kalendarzy jest rok s∏oneczny, czyli odst´p czasu
mi´dzy jednym a drugim przejÊciem S∏oƒca przez punkt wiosennego zrównania dnia z nocà. Odst´p ten wynosi dok∏adnie
365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund, czyli 365,2422 Êredniej doby s∏onecznej. Nie dzieli si´ wi´c na pe∏nà liczb´ dób,
a takà musi mieç rok kalendarzowy. Pozostaje zatem nadwy˝ka, no i co z nià zrobiç?
Borykali si´ ju˝ z tym problemem Egipcjanie staro˝ytni, Babiloƒczycy i ˚ydzi, którzy ca∏kiem dok∏adnie znali d∏ugoÊç
roku s∏onecznego. Stosowali oni jednak rok ksi´˝ycowy, z∏o˝ony z 12 miesi´cy, liczàcych na przemian po 19 i 30 dni.
Wynosi∏o to razem 355 dni. Aby wyrównaç niezgodnoÊç z rokiem s∏onecznym, dodawali co jakiÊ czas trzynasty miesiàc.
Mimo to nadal panowa∏ ba∏agan, bo nie zawsze pami´tali o tym trzynastym miesiàcu.
Egipcjanie, którzy mieli kalendarz prawdopodobnie ju˝ w 4241 roku p.n.e., podzielili rok na 12 miesi´cy liczàcych po
30 dni. Kiedy okaza∏o si´, ˝e rok kalendarzowy nie pokrywa si´ ze s∏onecznym, do∏o˝yli dodatkowo 5 dni, co da∏o
365 dni. Nadal jednak istnia∏a nadwy˝ka 0,25 doby. Wed∏ug ich obliczeƒ d∏ugoÊç roku s∏onecznego wynosi∏a 365,25 dnia
i z czasem dosz∏o do tego, ˝e pory roku nie wyst´powa∏y we w∏aÊciwym czasie. Tote˝ w 238 roku p.n.e. postanowiono
dorzuciç co cztery lata nie 5, lecz 6 dni. Tak powsta∏ rok przest´pny, który mia∏ niwelowaç corocznà nadwy˝k´. Ale nic
z tego nie wysz∏o, bo przecie˝ nadwy˝ka wynosi∏a 0,2422, a nie 0,25 dnia. Mimo tego b∏´du kalendarz egipski sta∏ si´
podstawà reformy, jakà przeprowadzili póêniej Rzymianie.
Kalendarz rzymski by∏ szczytem nieporozumienia. Poczàtkowo rok liczy∏ 10 miesi´cy i zaledwie 304 dni, póêniej
12 miesi´cy i ju˝ 355 dni, ale nadal by∏a rozbie˝noÊç z rokiem s∏onecznym. Dodawano wi´c co dwa lata dodatkowe dwa
miesiàce, liczàce 22 lub 23 dni. Niewiele to pomog∏o, bo w I stuleciu przed naszà erà ró˝nica wynosi∏a a˝ 90 dni. Tote˝
Juliusz Cezar rozkaza∏ wprowadziç od 1 stycznia 45 rok p.n.e. nowy kalendarz, który obejmowa∏ 4-letni cykl - trzy lata
liczy∏y po 365 dni, czwarty 366. Aby zaÊ zniwelowaç ró˝nic´ owych 90 dni, w∏àczono je do poprzedniego roku, który w
ten sposób liczy∏ a˝ 445 dni! Nowy Kalendarzem nazywany juliaƒskim od imienia Cezara, równie˝ nie by∏ dok∏adny, gdy˝
jego rok by∏ znacznie d∏u˝szy od s∏onecznego. Spowodowa∏o to, ˝e w XVI wieku ró˝nica wynosi∏a a˝ 10 dni.
Kolejnà reform´ przeprowadzono na polecenie papie˝a Grzegorza III w 1582 roku. Zlikwidowano ró˝nic´ owych
10 dni. Po 4 paêdziernika nastàpi∏ od razu 15 paêdziernika, a nast´pnie postanowiono opuÊciç 3 dni przest´pne w ciàgu
400 lat oraz ustalono zasad´, ˝e spoÊród lat liczàcych pe∏ne setki tylko te b´dà przest´pne, które dzielà si´ bez reszty przez
400. Tak wi´c przest´pnym by∏ 1600 rok, a nie by∏ nim 1700, 1800, 1900. Poza tym pozostawiono dodatkowy dzieƒ co
4 lata. Nowy kalendarz, nazywany gregoriaƒskim od imienia papie˝a, jest d∏u˝szy od roku s∏onecznego zaledwie
o 26 sekund i dlatego ró˝nica 1 dnia mi´dzy rokiem s∏onecznym a kalendarzowym powstanie dopiero po up∏ywie 3360 lat.
Tak wi´c rok przest´pny jest powtarzany, by nie dzia∏o si´ co innego na niebie, a co innego na ziemi, a my, byÊmy bez
˝adnych wàtpliwoÊci byli pewni, ile w danej chwili liczymy sobie wiosen ˝ycia.
Stefan Kowalik
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AZALIA
Z gminnej historii

SARZYNA

Pierwsza wzmianka o Sarzynie pochodzi ze spisu studentów Akademii Krakowskiej z roku 1414, kiedy to w mury szacownej
uczelni wstàpi∏ Andreas Vyslai de Vola Szarzynowa.
Sarzyna powsta∏a prawdopodobnie pod koniec XIV. Nale˝y do najstarszych miejscowoÊci w okolicy. Pierwsi osadnicy osiedlili si´
na terenie wykarczowanych przez siebie lasów i byli zwolnieni od wszelkich danin i podatków - tzw wolnizna. Stàd si´ wzià∏ drugi
cz∏on nazwy Vola. Profesor Józef Pó∏çwiartek w ksià˝ce 400 lat parafii w Sarzynie, sugeruje, ˝e najstarsza nazwa wsi Wola
Szarzynowa mo˝e pochodziç od za∏o˝yciela wsi, niejakiego Szarzyny. Absolutnie obala tez´, i˝ nazwa powsta∏a od jeƒców tatarskich,
którzy dla mieszkaƒców byli tacy sami, monotonni "Tako szarzyno". Twierdzi, ˝e pierwsze najazdy tatarskie mia∏y miejsce w XII
wieku, a wi´c na d∏ugo przed rozpocz´ciem osadnictwa wzd∏u˝ Sanu, nast´pne zaÊ wtedy, gdy nazwa Sarzyna ju˝ od dawna
funkcjonowa∏a. Sarzyƒska legenda mówi, ˝e pierwszy mieszkaniec, czy dzier˝awca wsi przyp∏ynà∏ tu gdy szarza∏o - zapada∏ zmierzch.
Mo˝e to znaleêç potwierdzenie z pierwszej zachowanej piecz´ci Sarzyny z 1844, gdzie obok herbu Potockich /ówczesnych w∏aÊcicieli
Sarzyny/, koÊcio∏a i drzewa znajduje si´ cz∏owiek na ∏odzi. Mo˝e to oznaczaç zupe∏nie coÊ innego. Sarzyna po∏o˝ona by∏a wÊród
rozlewisk i bagien - prawdopodobnie mieszkaƒcy u˝ywali ∏odzi jako Êrodka transportu. Od 1433 roku dzier˝awcà wsi zosta∏,
mianowany dekretem króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y, Spytko z ¸aƒcuta i Tarnowa herbu Leliwa, starosta generalny ruski i wojewoda
sandomierski. Rok póêniej wieÊ wesz∏a w sk∏ad niegrodowego starostwa le˝ajskiego.
W poczàtkach XVI wieku przewa˝ajàca cz´Êç ludnoÊci Sarzyny by∏a pochodzenia ruskiego, a w zwiàzku z tym wyznania
prawos∏awnego. Zapis z roku 1515 informuje o istnieniu we wsi cerkwi. LudnoÊç dziesiàtkowana by∏a wówczas przez liczne epidemie,
kl´ski ˝ywio∏owe, w szczególnoÊci najazdy tatarskie. Profesor Pó∏çwiartek wysnuwa tez´, ˝e mniej wi´cej w po∏owie XVI wieku
nastàpi∏ nap∏yw nowej ludnoÊci, wyznania rzymskokatolickiego, którzy nale˝eli do parafii w Krzeszowie. Sarzyna by∏a wówczas du˝à
wsià. Jej tereny rozciàga∏y si´ od okolic Tarnogóry, po Jelnà. Obejmowa∏y teren dzisiejszej Nowej Sarzyny, Rudy i Jandy. Te ostanie
miejscowoÊci stanowi∏y do XVII wieku przysió∏ki Sarzyny. W Rudzie rozwinà∏ si´ przemys∏ metalurgiczny, zaÊ w Jandzie
funkcjonowa∏ m∏yn, a w póêniejszym okresie jeszcze tartak. LudnoÊç wsi trudni∏a si´ rolnictwem, bartnictwem, rybo∏ówstwem.
W poczàtkach XVI wieku król Zygmunt I na∏o˝y∏ na mieszkaƒców wsi obowiàzek pilnowania wielkiego królewskiego ∏owiska Za
Sarzinà, po∏o˝onego na terenie dzisiejszego przysió∏ka Por´ba. Wybudowano tam domki dla myÊliwych, a podczas polowaƒ ch∏opi
zobowiàzani byli przez króla: WieÊ Sarzina ma na wozach woziç sieci myÊliwskie, iÊç na polowanie i na szczwanie.
Przynale˝noÊç do parafii w Krzeszowie by∏a dla mieszkaƒców ówczesnej Sarzyny bardzo ucià˝liwa, zw∏aszcza zimà i na
przednówku, kiedy topniejàce lody uniemo˝liwia∏y wszelkie podró˝e. Przed koƒcem XVI wieku zapanowa∏a wÊród mieszkaƒców wsi
wielka epidemia, nazywana wówczas morowym powietrzem. Mieszkaƒcy zostali pozbawieni pos∏ug kap∏aƒskich zwiàzanych
z udzielaniem sakramentów i pochówkiem. Ten fakt przesàdzi∏ prawdopodobnie o budowie koÊcio∏a. Konsekrowany zosta∏ w 1596 roku
przez arcybiskupa lwowskiego Jana Dymitra Solikowskiego, zaÊ parafia utworzona dwa lata póêniej aktem wydanym przez biskupa
przemyskiego.
Na prze∏omie XVI i XVII wieku powsta∏ w Sarzynie folwark staroÊciƒski, usytuowany w znacznym oddaleniu od siedzib
ch∏opskich. By∏ mniejszy od po∏o˝onego na karczunkach leÊnych folwarku w Rudzie. LudnoÊç wsi zmuszana by∏a do darmowej pracy
w obu folwarkach. Obowiàzana by∏a tak˝e do uiszczania danin pieni´˝nych i w naturze.
Z 1624 roku pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu szko∏y parafialnej i o jej absolwencie studencie Akademii Krakowskiej Paulu
Wojnie. Szko∏a z czasem zaprzesta∏a jednak regularnej dzia∏alnoÊci. Kolejni organiÊci uczyli ma∏ych ch∏opców czytania i pisania,
g∏ównie zimà.
W 1772 roku w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Sarzyna znalaz∏a si´ w zaborze austriackim, w pobli˝u granicy z zaborem
rosyjskim. Siedzib´ starostwa przeniesiono do ¸aƒcuta. W 1853 roku parafi´ w Sarzynie objà∏ ksiàdz Maurycy Âleczkowski. Piastowa∏
godnoÊç kanonika Kapitu∏y Krakowskiej, penitencjariusza papieskiego. Posiada∏ przywilej nadawania odpustów. Do Sarzyny
przybywali wi´c pielgrzymi z sàsiednich parafii, by uzyskaç b∏ogos∏awieƒstwo. W okresie zaborów mieszkaƒcy Sarzyny posiedli sztuk´
wyplatania koszy z wikliny, co przynios∏o popraw´ warunków ˝ycia wsi. W 1895 roku wybudowano pierwszy we wsi budynek szkolny,
w którym rozpocz´∏a si´ regularna nauka. W roku 1900 oddano do u˝ytku przebiegajàcà przez Sarzyn´ lini´ kolejowà RozwadówPrzeworsk. Do wsi zacz´∏a docieraç cywilizacja. W okresie I wojny Êwiatowej przez Sarzyn´ trzykrotnie przesz∏y wojska rosyjskie.
W 1918 roku mieszkaƒcy rozbroili mieszczàcy si´ obok szko∏y posterunek ˝andarmerii austriackiej.
Okres mi´dzywojenny zapisa∏ si´ w dziejach wsi pod znakiem rozwoju ruchu ludowego i spó∏dzielczoÊci. W 1928 rozpocz´to
budow´ nowego koÊcio∏a parafialnego wg projektu architekta Wawrzyƒca Daƒczaka. W 1937 roku w∏adze Rzeczypospolitej podj´∏y
decyzj´ o budowie na terenie Sarzyny wytwórni nitrozwiàzków, co mieszkaƒcom da∏o nadziej´ na lepsze jutro.
Wybuch II wojny przerwa∏ budow´ fabryki. Na jej terenie powsta∏ niemiecki sk∏ad amunicji Waldlager. Mieszkaƒcy Sarzyny
zmuszani byli do niewolniczej pracy. Na terenie wsi oraz w obozie rozwija∏ si´ ruch oporu. Powsta∏a komórka NOW dowodzona przez
legendarnego partyzanta Ludwika Miazg´. W póêniejszym okresie okupacji Miazga zosta∏ zast´pcà dowódcy dzia∏ajàcego w okolicy
oddzia∏u AK - Ojca Jana. G∏ównym zadaniem ruchu oporu by∏o zdobywanie broni i amunicji z Waldlagru.
Po wojnie wi´kszoÊç mieszkaƒców Sarzyny otrzyma∏a zatrudnienie w odbudowanych zak∏adach chemicznych. Popularnym zaj´ciem
pozosta∏o wyplatanie wyrobów wikliniarskich. DziÊ wieÊ zaopatrzona jest we wszystkie media. Nale˝y do najpi´kniejszych
miejscowoÊci w okolicy.
Sprostowanie: numerze 5 /2007 "Azalii" w artykule poÊwi´conym ¸ukowej zamieszczono b∏´dnà informacj´, i˝ Zbójna Góra nale˝y
do ¸ukowej. Nale˝y do Sarzyny, pomimo, ˝e po∏o˝ona jest w pobli˝u ¸ukowej - informacja pochodzi z Urz´du MiG.
Gra˝yna Wadas
1 Odsy∏am do nr-u "Azalii" 6/2007, gdzie zamieszono histori´ Rudy
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