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1 Wrzeœnia - Rekonstrukcja

Le¿ajski wrzesieñ 1939 r.

Baza oœwiatowa po liftingu

Szkolne kuchnie pe³ne rozmaitoœci

Po prostu Wisia z Matysiaków

4 Le¿ajskie Targowisko Sztuki

Wyniki V edycji LBO

Szlachetna paczka od kuchni
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Le¿ajsk, 

Odnotowujemy, bo to wydarzenie do 

codziennych w Le¿ajsku nie nale¿y: Pañstwu 

Kamili i Tomaszowi urodzi³y siê trojaczki: 

Antonina, Maja i Oliwia. Dziewczynki i ich mama 

s¹ zdrowe. 

10
10

W wyborach parlamentarnych wziê³o udzia³ 

6485 mieszkañców Le¿ajska (59,3 proc. 

uprawnionych). Na komitety wyborcze w wybo-

rach do Sejmu RP oddano nastêpuj¹ce iloœci 

g³osów: PiS - 57,4 proc.; KO - 17,5; 

Konfederacja Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ - 9,78; SLD - 7,62; PSL -  

7,28.  Spoœród kandydatów najwiêksz¹ liczbê g³osów zdobyli: 

J. Paul - 1380, E. Leniart - 706, M. Warcho³ - 468 (wszyscy PiS); 

G. Braun - 450 (Konfederacja); J. Gdañski - 318, P. Poncyliusz -   

289 (obaj KO); St. Tyszka - 247 (PSL) i  W. Bu¿ - 193 (SLD). 

W wyborach do Senatu RP mandat zdoby³a J. Sagatowska (PiS) 

- 3783 g³osy (59,6 proc.). Na L. B³¹dek (KO) oddano 1951 

g³osów (30,7 proc.), a na M. Kardasiñsk¹ (niezale¿na) - 610 

(9,6 proc.). 

13
10

Poznañska firma ERMS PLUS wygra³a przetarg 

na opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy i  rozbudowy  stadionu miejskiego 

w Le¿ajsku. Prace obejmuj¹ p³ytê g³ówn¹ 

(105x68 m, trawiasta, nawadniana, sztucznie 

oœwietlana), 400-metrow¹ poliuretanow¹ bie¿niê oraz w tej 

samej technologii skoczniê w dal i do trójskoku, skoku wzwy¿, 

rzutniê pchniêcia kul¹, rzutniê oszczepem. Projekt ma tak¿e 

uwzglêdniaæ kryt¹ trybunê dla 1000 widzów, modernizacjê 

budynku szatniowo - administracyjnego (odnowa biologiczna, 

si³ownia, gabinet lekarski, szatnie, toalety), boisko typu Orlik 

(45x70 m), dwa korty tenisowe o nawierzchni mineralnej 

(m¹czka ceglasta) oraz parking samochodowy od strony ul. 

Podolszyny.  Wartoœæ  prac   projektowych  wyniesie  niemal 

100 tys. z³.  Termin  zakoñczenia  -  30 paŸdziernika 2020 r. 

16
10

 W wieku 86 lat zmar³ Kazimierz KuŸniar, 

naczelnik miasta w latach 1977-1981, 

regionalista - wspó³twórca Towarzystwa 

Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej oraz Towarzystwa 

Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-

Wschodnich  w  Le¿ajsku.

1
11

W  przetargu na odbiór odpadów komunalnych 

w 2020 r. z nieruchomoœci zamieszka³ych w mie-

œcie wp³ynê³a jedna oferta. MZK Le¿ajsk 

zaproponowa³ cenê 975.559,11 z³ za odbiór 

3.577 ton odpadów, w tym 2.200 t to odpady 

zmieszane (kub³y) oraz 430 t odpady zielone. Oferta nie 

uwzglêdnia kosztów zagospodarowania odpadów 

zmieszanych, zagospodarowania odpadów zielonych oraz 

prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych.

6
11

Rada Miejska przyjê³a uchwa³ê o nowych 

stawkach podatku od nieruchomoœci obowi¹-

zuj¹cych w 2020 r. Podatek od dzia³alnoœci 

gospodarczej za mkw.: gruntu - 0,88 z³, 

budynku -  23,80 z³; podatek od nieruchomoœci 

na cele mieszkaniowe za mkw.: gruntu - 0,23 z³, budynku - 

0,66 z³; budynki wykorzystywane do œwiadczeñ zdrowotnych  

za mkw.  - 4,82 z³.  

18
11

W roku szkolnym 2018/2019 do 3 le¿ajskich 

szkó³ podstawowych i 3 przedszkoli uczêszcza³o 

1495 dzieci (407 - do przedszkoli;  1088 - do 

szkó³). Ze szkolnych œwietlic korzysta³o 380 

uczniów, ze sto³ówek - 730. Opiekê peda-

gogiczn¹ sprawowa³o 144 nauczycieli. Na oœwiatê z bud¿etu 

miasta  wydano  17,2 mln z³, w  tym  na  inwestycje  i  remonty 

0,9 mln z³. Subwencja oœwiatowa z bud¿etu pañstwa wynios³a 

7,6 mln z³.  

18
11

Podczas dwudniowego kongresu zorganizo-

wanego przez ojców bernardynów w Le¿ajsku  

z okazji rocznicy 400-lecia rozpoczêcia 

budowy   bazyliki   pw.   Zwiastowania   NMP 

z fundacji starosty £ukasza Opaliñskiego  

referaty wyg³osi³o 29 prelegentów, wœród nich - naukowcy, 

konserwatorzy dzie³ sztuki, przedstawiciele pañstwowych s³u¿b 

konserwatorskich.  

22-23
11

Dobieg³y koñca prace przy konserwacji 

polichromii we wnêtrzu XIX  wiecznej kapliczki 

przy ul. Podolszyny. Wartoœæ robót wraz z 

ekspertyz¹ przekroczy³a 18 tys. z³. Obiekt, 

wpisany do gminnej ewidencji zabytków, 

powsta³ w 1863 roku staraniem Jakuba Szlachetki jako wotum 

wdziêcznoœci za szczêœliwy powrót z powstania styczniowego.  

25
11

Rada Miejska ustali³a stawkê op³aty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomoœci  zamieszka³ych w wysokoœci 

6,80 z³ za 1 metr szeœcienny zu¿ytej wody. Dla 

nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê domki 

letniskowe lub s¹ wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, obowi¹zywaæ bêdzie roczny rycza³t w kwocie 

150 z³. Nieruchomoœci niezamieszka³e (podmioty gospodarcze, 

us³ugi, instytucje, ogródki dzia³kowe) obowi¹zane bêd¹ do 

zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. Wiêcej na str. 10-11 

26
11

Na placu Mariackim odby³a siê przysiêga 

¿o³nierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony 

Terytorialnej im. £ukasza Ciepliñskiego ps. 

„P³ug”.  Do  przysiêgi  przyst¹pi³o  90  ¿o³nierzy 

(i ¿o³nierek). Poprzedzi³a j¹, w otoczeniu 

pocztów  sztandarowych, msza œwiêta w bazylice 

Zwiastowania NMP. Brygadê tworzy piêæ batalionów lekkiej 

piechoty (Rzeszów, Nisko, Dêbica, Jaros³aw, Sanok) - ich misj¹ 

jest obrona i wpieranie lokalnej spo³ecznoœci. W czasie pokoju 

uczestnicz¹ w przeciwdzia³aniu i zwalczaniu skutków klêsk 

¿ywio³owych, a tak¿e prowadz¹ dzia³ania ratownicze w sytua-

cjach kryzysowych. W czasie wojny wspieraj¹ wojska 

operacyjne.  Wiêcej na str. 14-15

1
12

Rozstrzygniêto przetarg na budowê ulic 

£agodna i Zaciszna wraz z konieczn¹ 

infrastruktur¹. Spoœród 8 ofert najkorzy-

stniejsz¹   z³o¿y³o  Przedsiêbiorstwo MOLTER 

Sp. z o.o. z Rudnej Ma³ej k/G³ogowa Ma³o-

polskiego. Wartoœæ oferty - 1,14 mln z³. Inwestycja objêta jest 

dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorz¹dowych i realizo-

wana  bêdzie  w  2020 roku. 

6
12

Chór Cantiamo (grupa m³odsza) ze Szko³y 

Podstawowej nr 2 zdoby³ 3 nagrodê na 14. 

Miêdzynarodowym Festiwalu Chórów Varsovia 

Cantat. To trzecia w tym roku nagroda zespo³u, 

po Srebrnym Kamertonie i nagrodzie specjalnej 

Stowarzyszenia Musica Choralis na 39. Ogólnopolskim 

Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i M³odzie¿y w Bydgoszczy.

17
11

Z okazji jubileuszu 400-lecia konsekracji 

koœcio³a farnego pw. Œwiêtej Trójcy w Le¿a-

jsku  odby³a  siê sesja historyczno -  naukowa 

z nastêpuj¹cymi referatami: Jak Bo¿ogrobcy 

Le¿ajsk opuœcili, a na ich miejsce ksiê¿a 

diecezjalni przybyli - ks. dra Henryka Borcza; Przekszta³cenie  

zespo³u  koœcielno-plebañskiego  w Le¿ajsku w latach 1900-

1939, a wœród nich nieznane realizacje Zygmunta Hendla - 

Bartosza Podubnego (zastêpcy Podkarpackiego Wojewód-

zkiego Konserwatora Zabytków); Prace konserwatorskie 

wyposa¿enia i wystroju fary le¿ajskiej na pocz¹tku XXI w. - 

Marty Nikiel (Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków Delegatura 

w Rzeszowie);  Cerkiew  pw. Zaœniêcia Bogurodzicy w Le¿ajsku 

i jej historyczne wyposa¿enie - Jaros³awa Giemzy (kierownika   

dzia³u   sztuki   cerkiewnej  w   Muzeum-Zamku w £añcucie). 

Organizatorzy zapowiedzieli publikacjê materia³ów pokonfe-

rencyjnych w formie ksi¹¿kowej. W niedzielê 27  X  poœwiêcono  

odtworzone   polichromie   i   nastawê   o³tarza  w  koœciele 

pw. Jezusa  Mi³osiernego  (dawna  cerkiew),  zaœ w koœciele 

pw. Œwiêtej Trójcy konsekrowano nowy o³tarz (posoborowy) 

ufundowany przez le¿ajskich kap³anów. O  le¿ajskiej  cerkwi  

na  str . 4-6

26-27
10

Rozpoczê³y siê roboty przy przebudowie dwóch 

ruchliwych skrzy¿owañ w mieœcie: ulicy 

Mickiewicza z M.C. Sk³odowskiej oraz ulicy 

Mickiewicza ze Œw. Jana z Dukli. Pierwsze z nich 

zostanie poszerzone o dodatkowe pasy ruchu 

(lewoskrêty), otrzyma now¹ sygnalizacjê œwietln¹ oraz na 

odcinku do ronda L. Kaczyñskiego - kanalizacjê deszczow¹, 

oœwietlenie uliczne, chodniki i nasadzenia 50 sztuk lip dro-

bnolistnych. Na placu Dworcowym powstanie zatoka 

autobusowa dla wysiadaj¹cych  pasa¿erów.  Na  skrzy¿owaniu 

z ul. Œw. Jana z Dukli wybudowane bêdzie rondo, zaœ na odcinku 

do placu Mariackiego wymienione oœwietlenie uliczne oraz 

chodniki. Zmiana uk³adu drogowego wymagaæ bêdzie równie¿ 

przebudowy  sieci  podziemnych.  Wartoœæ robót - 6,06 mln z³, 

w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorz¹dowych - 2,3 

mln z³. Generalnym wykonawc¹ jest Matbud Sp. z o.o. Termin 

zakoñczenia  - 31.08.2020 r. 

24
09
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Le¿ajsk, 

Odnotowujemy, bo to wydarzenie do 

codziennych w Le¿ajsku nie nale¿y: Pañstwu 

Kamili i Tomaszowi urodzi³y siê trojaczki: 

Antonina, Maja i Oliwia. Dziewczynki i ich mama 

s¹ zdrowe. 

10
10

W wyborach parlamentarnych wziê³o udzia³ 

6485 mieszkañców Le¿ajska (59,3 proc. 

uprawnionych). Na komitety wyborcze w wybo-

rach do Sejmu RP oddano nastêpuj¹ce iloœci 

g³osów: PiS - 57,4 proc.; KO - 17,5; 

Konfederacja Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ - 9,78; SLD - 7,62; PSL -  

7,28.  Spoœród kandydatów najwiêksz¹ liczbê g³osów zdobyli: 

J. Paul - 1380, E. Leniart - 706, M. Warcho³ - 468 (wszyscy PiS); 

G. Braun - 450 (Konfederacja); J. Gdañski - 318, P. Poncyliusz -   

289 (obaj KO); St. Tyszka - 247 (PSL) i  W. Bu¿ - 193 (SLD). 

W wyborach do Senatu RP mandat zdoby³a J. Sagatowska (PiS) 

- 3783 g³osy (59,6 proc.). Na L. B³¹dek (KO) oddano 1951 

g³osów (30,7 proc.), a na M. Kardasiñsk¹ (niezale¿na) - 610 

(9,6 proc.). 

13
10

Poznañska firma ERMS PLUS wygra³a przetarg 

na opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy i  rozbudowy  stadionu miejskiego 

w Le¿ajsku. Prace obejmuj¹ p³ytê g³ówn¹ 

(105x68 m, trawiasta, nawadniana, sztucznie 

oœwietlana), 400-metrow¹ poliuretanow¹ bie¿niê oraz w tej 

samej technologii skoczniê w dal i do trójskoku, skoku wzwy¿, 

rzutniê pchniêcia kul¹, rzutniê oszczepem. Projekt ma tak¿e 

uwzglêdniaæ kryt¹ trybunê dla 1000 widzów, modernizacjê 

budynku szatniowo - administracyjnego (odnowa biologiczna, 

si³ownia, gabinet lekarski, szatnie, toalety), boisko typu Orlik 

(45x70 m), dwa korty tenisowe o nawierzchni mineralnej 

(m¹czka ceglasta) oraz parking samochodowy od strony ul. 

Podolszyny.  Wartoœæ  prac   projektowych  wyniesie  niemal 

100 tys. z³.  Termin  zakoñczenia  -  30 paŸdziernika 2020 r. 

16
10

 W wieku 86 lat zmar³ Kazimierz KuŸniar, 

naczelnik miasta w latach 1977-1981, 

regionalista - wspó³twórca Towarzystwa 

Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej oraz Towarzystwa 

Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-

Wschodnich  w  Le¿ajsku.

1
11

W  przetargu na odbiór odpadów komunalnych 

w 2020 r. z nieruchomoœci zamieszka³ych w mie-

œcie wp³ynê³a jedna oferta. MZK Le¿ajsk 

zaproponowa³ cenê 975.559,11 z³ za odbiór 

3.577 ton odpadów, w tym 2.200 t to odpady 

zmieszane (kub³y) oraz 430 t odpady zielone. Oferta nie 

uwzglêdnia kosztów zagospodarowania odpadów 

zmieszanych, zagospodarowania odpadów zielonych oraz 

prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych.

6
11

Rada Miejska przyjê³a uchwa³ê o nowych 

stawkach podatku od nieruchomoœci obowi¹-

zuj¹cych w 2020 r. Podatek od dzia³alnoœci 

gospodarczej za mkw.: gruntu - 0,88 z³, 

budynku -  23,80 z³; podatek od nieruchomoœci 

na cele mieszkaniowe za mkw.: gruntu - 0,23 z³, budynku - 

0,66 z³; budynki wykorzystywane do œwiadczeñ zdrowotnych  

za mkw.  - 4,82 z³.  

18
11

W roku szkolnym 2018/2019 do 3 le¿ajskich 

szkó³ podstawowych i 3 przedszkoli uczêszcza³o 

1495 dzieci (407 - do przedszkoli;  1088 - do 

szkó³). Ze szkolnych œwietlic korzysta³o 380 

uczniów, ze sto³ówek - 730. Opiekê peda-

gogiczn¹ sprawowa³o 144 nauczycieli. Na oœwiatê z bud¿etu 

miasta  wydano  17,2 mln z³, w  tym  na  inwestycje  i  remonty 

0,9 mln z³. Subwencja oœwiatowa z bud¿etu pañstwa wynios³a 

7,6 mln z³.  

18
11

Podczas dwudniowego kongresu zorganizo-

wanego przez ojców bernardynów w Le¿ajsku  

z okazji rocznicy 400-lecia rozpoczêcia 

budowy   bazyliki   pw.   Zwiastowania   NMP 

z fundacji starosty £ukasza Opaliñskiego  

referaty wyg³osi³o 29 prelegentów, wœród nich - naukowcy, 

konserwatorzy dzie³ sztuki, przedstawiciele pañstwowych s³u¿b 

konserwatorskich.  

22-23
11

Dobieg³y koñca prace przy konserwacji 

polichromii we wnêtrzu XIX  wiecznej kapliczki 

przy ul. Podolszyny. Wartoœæ robót wraz z 

ekspertyz¹ przekroczy³a 18 tys. z³. Obiekt, 

wpisany do gminnej ewidencji zabytków, 

powsta³ w 1863 roku staraniem Jakuba Szlachetki jako wotum 

wdziêcznoœci za szczêœliwy powrót z powstania styczniowego.  

25
11

Rada Miejska ustali³a stawkê op³aty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomoœci  zamieszka³ych w wysokoœci 

6,80 z³ za 1 metr szeœcienny zu¿ytej wody. Dla 

nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê domki 

letniskowe lub s¹ wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, obowi¹zywaæ bêdzie roczny rycza³t w kwocie 

150 z³. Nieruchomoœci niezamieszka³e (podmioty gospodarcze, 

us³ugi, instytucje, ogródki dzia³kowe) obowi¹zane bêd¹ do 

zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. Wiêcej na str. 10-11 

26
11

Na placu Mariackim odby³a siê przysiêga 

¿o³nierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony 

Terytorialnej im. £ukasza Ciepliñskiego ps. 

„P³ug”.  Do  przysiêgi  przyst¹pi³o  90  ¿o³nierzy 

(i ¿o³nierek). Poprzedzi³a j¹, w otoczeniu 

pocztów  sztandarowych, msza œwiêta w bazylice 

Zwiastowania NMP. Brygadê tworzy piêæ batalionów lekkiej 

piechoty (Rzeszów, Nisko, Dêbica, Jaros³aw, Sanok) - ich misj¹ 

jest obrona i wpieranie lokalnej spo³ecznoœci. W czasie pokoju 

uczestnicz¹ w przeciwdzia³aniu i zwalczaniu skutków klêsk 

¿ywio³owych, a tak¿e prowadz¹ dzia³ania ratownicze w sytua-

cjach kryzysowych. W czasie wojny wspieraj¹ wojska 

operacyjne.  Wiêcej na str. 14-15

1
12

Rozstrzygniêto przetarg na budowê ulic 

£agodna i Zaciszna wraz z konieczn¹ 

infrastruktur¹. Spoœród 8 ofert najkorzy-

stniejsz¹   z³o¿y³o  Przedsiêbiorstwo MOLTER 

Sp. z o.o. z Rudnej Ma³ej k/G³ogowa Ma³o-

polskiego. Wartoœæ oferty - 1,14 mln z³. Inwestycja objêta jest 

dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorz¹dowych i realizo-

wana  bêdzie  w  2020 roku. 

6
12

Chór Cantiamo (grupa m³odsza) ze Szko³y 

Podstawowej nr 2 zdoby³ 3 nagrodê na 14. 

Miêdzynarodowym Festiwalu Chórów Varsovia 

Cantat. To trzecia w tym roku nagroda zespo³u, 

po Srebrnym Kamertonie i nagrodzie specjalnej 

Stowarzyszenia Musica Choralis na 39. Ogólnopolskim 

Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i M³odzie¿y w Bydgoszczy.

17
11

Z okazji jubileuszu 400-lecia konsekracji 

koœcio³a farnego pw. Œwiêtej Trójcy w Le¿a-

jsku  odby³a  siê sesja historyczno -  naukowa 

z nastêpuj¹cymi referatami: Jak Bo¿ogrobcy 

Le¿ajsk opuœcili, a na ich miejsce ksiê¿a 

diecezjalni przybyli - ks. dra Henryka Borcza; Przekszta³cenie  

zespo³u  koœcielno-plebañskiego  w Le¿ajsku w latach 1900-

1939, a wœród nich nieznane realizacje Zygmunta Hendla - 

Bartosza Podubnego (zastêpcy Podkarpackiego Wojewód-

zkiego Konserwatora Zabytków); Prace konserwatorskie 

wyposa¿enia i wystroju fary le¿ajskiej na pocz¹tku XXI w. - 

Marty Nikiel (Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków Delegatura 

w Rzeszowie);  Cerkiew  pw. Zaœniêcia Bogurodzicy w Le¿ajsku 

i jej historyczne wyposa¿enie - Jaros³awa Giemzy (kierownika   

dzia³u   sztuki   cerkiewnej  w   Muzeum-Zamku w £añcucie). 

Organizatorzy zapowiedzieli publikacjê materia³ów pokonfe-

rencyjnych w formie ksi¹¿kowej. W niedzielê 27  X  poœwiêcono  

odtworzone   polichromie   i   nastawê   o³tarza  w  koœciele 

pw. Jezusa  Mi³osiernego  (dawna  cerkiew),  zaœ w koœciele 

pw. Œwiêtej Trójcy konsekrowano nowy o³tarz (posoborowy) 
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na  str . 4-6
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Rozpoczê³y siê roboty przy przebudowie dwóch 

ruchliwych skrzy¿owañ w mieœcie: ulicy 

Mickiewicza z M.C. Sk³odowskiej oraz ulicy 

Mickiewicza ze Œw. Jana z Dukli. Pierwsze z nich 

zostanie poszerzone o dodatkowe pasy ruchu 

(lewoskrêty), otrzyma now¹ sygnalizacjê œwietln¹ oraz na 

odcinku do ronda L. Kaczyñskiego - kanalizacjê deszczow¹, 

oœwietlenie uliczne, chodniki i nasadzenia 50 sztuk lip dro-

bnolistnych. Na placu Dworcowym powstanie zatoka 

autobusowa dla wysiadaj¹cych  pasa¿erów.  Na  skrzy¿owaniu 

z ul. Œw. Jana z Dukli wybudowane bêdzie rondo, zaœ na odcinku 

do placu Mariackiego wymienione oœwietlenie uliczne oraz 

chodniki. Zmiana uk³adu drogowego wymagaæ bêdzie równie¿ 

przebudowy  sieci  podziemnych.  Wartoœæ robót - 6,06 mln z³, 

w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorz¹dowych - 2,3 

mln z³. Generalnym wykonawc¹ jest Matbud Sp. z o.o. Termin 

zakoñczenia  - 31.08.2020 r. 
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Był rok 1624. W Leżajsku co rusz wybu-
chały pożary wzniecane przez otaczające 

miasto ordy tatarskie. Wśród zgliszcz znalazły się 
pozostałości po cerkwi pw. Wniebowzięcia Pań-
skiego położonej w południowo-zachodniej części 
miasta (dzisiejszy plac Targowy). Kolejnej świąty-
ni tutejsi grekokatolicy doczekali się w 1661 roku; 
wybudowana na miejscu spalonej służyła im do 
1832 roku.  Na dobre zniknęła stąd dopiero po 
I wojnie światowej, chociaż, po prawdzie, po 
rozbiórce odbudowano ją w pobliskiej Brzyskiej 
Woli, zaś teren po niej sprzedano. Wkrótce stanę-
ła na tym miejscu synagoga.

Cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Bożej

U schyłku XVII wieku ciasna cerkiewka 
nie była w stanie sprostać potrzebom rozrastają-
cej się wspólnoty wyznaniowej. W 1684 roku za 
70 złotych polskich zakupiono trzy pola położo-
ne na wzgórzu tuż za wjazdem do miasta przez 
bramę jarosławską i w dwa lata wzniesiono drugą 
– pw. Zaśnięcia Matki Bożej. Nie postała zbyt dłu-
go – pożar zniszczył ją doszczętnie w 1699 roku. 
Nową wzniesiono w 1720 roku, ale i ta podzie-

liła los poprzedniczki w wielkiej pożodze miasta 
w 1811 roku. Z nastaniem 1827 roku rozpoczęto 
przygotowania do budowy nowej murowanej cer-
kwi; zwieziono budulec i zgromadzono pieniądze 
– część z nich pochodziła z leżajskiego magistratu, 
który (w latach 1827 – 1829) wyasygnował 427 zł 
i 36 krajcarów. Roboty pod nadzorem mistrza bu-
dowlanego Kleinera z Głogowa Małopolskiego na 
dobre ruszyły w kwietniu 1828 roku i zakończy-
ły się 3 lata później (1831 r.). Zużyto 267 kloców 
drewna budulcowego, 945 sztuk tarcicy, 75 tys. 
sztuk cegieł i 807 koszy wapna; wydano (w latach 
1827 - 1830) 3 587 zł. i 42 krajcary, choć trudno 
dociec, czy były to całkowicie koszty jej budowy. 
Cerkiew została poświęcona 9 grudnia 1832 roku. 

Kolejny pożar

 Pożogowe fatum nie opuszczało Leżaj-
ska. Oto w 1874 roku nad miastem znowu po-
jawiły się złowieszcze ognie, które dosięgnęły 
drewnianego wyposażenia i konstrukcji cerkwi. 
Spłonęła także położona nieopodal plebania wraz  
z  zabudowaniami   gospodarczymi  i  diakówką. 
W   1875 r.   odbudowano   cerkiew, w 1876 r. 

– plebanię, zaś w 1880 r. – diakówkę. W 1900 
roku podczas wielkich prac restauracyjnych cer-
kwi nadano ostateczny (zewnętrzny i wewnętrz-
ny) wygląd. Jednonawowa świątynia z węższym 
prezbiterium, utrzymana w stylu eklektycznym, 
wraz z osobną dzwonnicą i kaplicą św. Jozafata 
Kuncewicza, należała do najpiękniejszych w die-
cezji. Jej zewnętrzna fasada zakończona dekora-
cyjnym murem att ykowym z trzema szczytami 
zachwycała na równi z wewnętrzną polichromią 
– autorstwa lwowskiego artysty o nazwisku Hom-
pak.

Słynąca łaskami ikona Matki Bożej

W świątyni umieszczono, pochodzą-
cą z 1623 r., słynącą łaskami ikonę Matki Bożej, 
do której pielgrzymowały tysiące pątników. Naj-
liczniejsze zgromadzenia odbywały się w czasie 
trzech dorocznych odpustów – w Zielone Świątki, 
w Święto Zaśnięcia Matki Bożej (28 sierpnia) oraz 
w Święto Urodzenia Matki Bożej (6 – 8 września). 
Godne miejsce pielgrzymom zapewniał okazały 
zespół cerkiewny z plebanią i wikarówką. Dość 
powiedzieć, że w czasie Zielonych Świątek w 1938 
roku przybyli tu pielgrzymi z 65 miejscowości po-
łożonych na terenie 10 powiatów (Sanok, Rze-
szów, Nisko, Przeworsk, Łańcut, Jarosław, Prze-
myśl, Lubaczów, Jaworów, Mościska).

Dla podniesienia presti żu świątyni na cerkiew-
nym dziedzińcu wybudowano w 1923 roku oka-
załą   kaplicę   Świętego   Jozafata   Kuncewicza 
– w  trzechsetną  rocznicę męczeńskiej śmierci. 
W 6 lat później powstała dzwonnica i za 12 tys. zł 
zakupiono do niej dzwony.

Cerkwi kres

Ostatni paroch leżajski – Jurij Kikta wy-
jechał z miasta w lutym 1945 roku i naturalną 
koleją rzeczy cerkiew przestała pełnić funkcję 
świątyni obrządku greckokatolickiego. Jeszcze 
rok później, po staraniach ks. Józefa Gorczycy, 
proboszcza parafi i farnej, udało się przekonać 
władzę ludową, by zgodziła się użyczyć obiekt 
na cele religijne – od 1946 roku funkcjonował 
tu kościół szkolny. Jednak 21 maja 1955 roku, po 
odmowie jego dalszego użyczenia, nastał osta-
teczny kres leżajskiej cerkwi. Za zgodą Kurii Bisku-
piej w Przemyślu – Ikonostas, ołtarze boczne: św. 
Mikołaja, Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, ikony, 
ambona, konfesjonały, księgi liturgiczne zostały 
zabezpieczone i wywiezione. Ołtarz główny i sły-
nącą   łaskami   ikonę  przeniesiono  do  kościoła 
w  Starym  Mieście, pozostałe ołtarze trafi ły do 
Zasowa pod Dębicą.

Zarządcą obiektu została Miejska Rada Naro-
dowa w Leżajsku, a niebawem użytkownikiem 
– Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Leżaj-
sku,  której  przydał  się  on  na magazyn mąki 
i produktów spożywczych. Przez 26 lat wnętrze 
cerkwi dewastowali ludzie na przemian z naturą 
– w niedługim czasie cerkiewne mury opanowały 
grzybicze  liszaje.  Starania  proboszcza Gorczycy 
o odzyskanie świątyni spełzły na niczym: najpierw 
tutejszy zarząd powiatowy Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno–Krajoznawczego miał jakieś 
pomysły względem tego obiektu, potem Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej podobno za-
pragnęło urządzić w nim muzeum regionalne. Być 
może za sprawą krótkotrwałej politycznej odwilży 
w kraju, a z pewnością nieustannego orędowania 
ówczesnego proboszcza ks. Józefa Wójcika, w lu-
tym 1981 roku doszło do przełomu i zrujnowany 
budynek trafi ł na powrót do leżajskiej fary.   

Nowy etap

W marcu 1981 r. niemal z marszu przy-
stąpiono do jego remontu – ważąc jednak oko-
liczności  polityczne  i niepewność jutra, jeszcze 
w trakcie robót ordynariusz przemyski Ignacy To-
karczuk zdecydował się poświęcić dawną cerkiew, 
przywracając jej 30 lipca 1981 r. status świątyni 
pw. Jezusa Miłosiernego. Prace budowlane, jakie 
wtedy wykonano (w dobie powszechnego nie-
doboru wszystkiego), koncentrowały się z jednej 
strony na sprawach najpilniejszych, z drugiej – na 
możliwościach  parafi i.  Stąd  nie  dziwi,  że  już 
w grudniu 1981 roku ogłoszono ich zakończenie.
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Niewątpliwie do najcenniejszej rzeczy, jaką 
wówczas udało się pozyskać, należy bardzo szcze-
gółowa inwentaryzacja konserwatorska przepro-
wadzona przez Polskie Pracownie Konserwacji 
Zabytków (PKZ) – w tamtych czasach najbardziej 
profesjonalną fi rmę (chociaż państwową).  

Konserwatorski przełom

Po 18 latach przystąpiono do ratowania 
zabytku, tym razem fachowo: odkopano kom-
pletnie zawilgocone i zagrzybione fundamenty, 
które po rocznym osuszaniu zostały zaizolowane, 
zaś  wykopy wypełnione piaskiem. Ze ścian (za-
równo zewnątrz, jak i wewnątrz) do wysokości 
2 – 3 metrów usunięto tynki betonowe położone 
niefortunnie w 1981 roku i poddano je osuszeniu. 
W czerwcu 2001 roku wykonano zewnętrzną ele-
wację kościoła. 
Na kolejny etap prac konserwatorsko – budowla-
nych trzeba było czekać do roku 2016 – wymienio-
no wówczas wszystkie okna (7 sztuk) z witrażami 
w profi lu ołowianym wraz z szybami osłonowy-
mi;  odkuto oraz uzupełniono tynki i malowa-
nie;  zamontowano nowe parapety zewnętrzne 
z blachy cynkowo – tytanowej. W kolejnym roku 
(2017) przeprowadzono remont więźby dacho-
wej i odtworzono, na podstawie inwentaryzacji 
PKZ, drzwi wejściowe: główne, do zakrysti i oraz 
z zakrysti i  do prezbiterum. W 2018 r. rozpoczęły 
się dwuletnie prace przy konserwacji polichromii 
ścian, sklepień w prezbiterium i nawie głównej 
oraz balustrady chóru (znów skorzystano z inwen-

taryzacji PKZ). Zakres prac obejmował odczysz-
czenie powierzchni, możliwie pełne odsłonięcie 
warstwy malarskiej spod wtórnych przemalowań, 
zabezpieczenie zabytkowych fragmentów, wy-
konanie uzupełnień tynku i polichromii. W 2019 
roku udało się zrekonstruować ołtarz główny (bez 
ołtarzy   bocznych)   wedle   oryginału  z  kościoła 
w Starym Mieście. Całkowite nakłady zamknęły 
się kwotą niemal 1 mln zł. 

I tak oto po wielu latach stara leżajska cer-
kiew powoli wraca do dawnej świetności, cho-
ciaż, jak każdy zabytek, nadal wymaga kolejnych 
(choć już nie tak kosztownych) prac. 

Autor korzystał z informacji zamieszczonych w opraco-
waniach:
1. Dzieje Leżajska, praca zbiorowa pod redakcją Józefa 
Półćwiartka, Leżajsk 2003
2. Sprawozdania z wykonanych prac i robót budowlanych przy 
zabytku
3. htt p://aordycz-lezajsk.blogspot.com/2012/05/cerkiew-zas-
niecia-nmp-w-lezajsku.html

W lutym 2018 r. na obiektach Muzeum 
Ziemi Leżajskiej pojawił się pierwszy w mieście 
czujnik monitorujący jakość powietrza. W obec-
nym  roku  przybyły kolejne cztery, tym razem na   
budynkach:   Szkoły   Podstawowej   nr  3 (ul. 11  
Listopada),   Biblioteki   Miejskiej  (ul. Jarosław-
ska),  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego   nr 2 
(ul. Skłodowskiej)   oraz    Miejskiego   Zakładu  
Komunalnego    (ul.    Podolszyny).    Dzięki   stałym   
pomiarom      składu     powietrza     i     informa-
cjom przesyłanym       do       sieci       internetowej 
(https://airly.eu/map/pl/#50.25675,22.41634) 
na bieżąco można śledzić poziom zanieczyszcze-
nia powietrza – stężenie pyłów: PM10, PM2,5, 
PM1. Oprócz tego czujniki mierzą temperatu-
rę, wilgotność i ciśnienie powietrza. Obecna ich 
liczba, za sprawą metody interpolacji, daje moż-
liwość  ustalania  jakości  powietrza w zasadzie 
w każdym punkcie miasta – dodatkowo dostęp-
ne są pomiary z ostatniej doby oraz prognoza na 
najbliższe 24 godziny. Trwają przygotowania do 
prezentacji odczytów na zewnętrznym ekranie 
wizyjnym Miejskiego Centrum Kultury.

W interpretacji aktualnej jakości powie-
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odpowiedniego algorytmu i przypisanego do nie-
go koloru:

• bardzo dobry – ciemno zielony,
• dobry – zielony,
• umiarkowany – żółty,
• dostateczny – pomarańczowy,
• zły – czerwony,
• bardzo zły – bordowy.
 Zanieczyszczenia podawane są w mikro-

gramach na metr sześcienny (µg/m3). Poszcze-
gólne indeksy dla pyłu zawieszonego PM2,5, 
uznawanego za najbardziej szkodliwą substancję 
znajdującą się w atmosferze i główny składnik 
smogu, wyglądają następująco:

• zakres: 0 – 12 µg/m3 – bardzo dobry  
 (ciemno zielony),

• zakres: 12 – 36 µg/m3 – dobry (zielony),
• zakres: 36 – 60 µg/m3 – umiarkowany  

 (żółty),
• zakres: 60 – 84 µg/m3 – dostateczny (po 

 marańczowy),
• zakres: 84 – 120 µg/m3 – zły (czerwony),
• zakres: > 120 µg/m3 – bardzo zły (brązo 

 wy).
 

Jeżeli kolor indeksu zmienia się z zielonego 
na żółty, oznacza to, że wartość pyłu PM2,5 prze-
kroczyła zakres 36 µg/m3 i stan powietrza jest na 
poziomie umiarkowanym. Natomiast, kiedy kolor 
indeksu stanie się brązowy, indeks przekroczy za-
kres 120 µg/m3 i wtedy raczej powinniśmy zostać 
w domu.

W pierwszym tygodniu grudnia zakończył 
się montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 
o wartości ponad 4 mln zł: 155 zestawów solar-
nych, 132 instalacje fotowoltaiczne, 14 pomp cie-
pła, 19 kotłów na biomasę. 

W roku przyszłym zostanie wymienionych 
(również z dofi nansowaniem około 75%) 117 ko-
tłów i pieców węglowych na 95 zasilanych gazem 
i 22 z wykorzystaniem biomasy. „Czyste powietrze 
w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źró-
deł ciepła”, to już kolejny projekt poprawiający 
jakość powietrza w Leżajsku, współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej (o wartości 1,5 mln 
zł), na realizację którego miasto uzyskało dotację.

Te działania w postaci 5,5 mln zł nakładów 
w ciągu dwóch lat z całą pewnością będą miały 
wpływ na poprawę stanu powietrza w mieście, 
należy przy tym mieć nadzieję, że kolejne czujniki 
jakości powietrza uświadomią wszystkim miesz-
kańcom sens wymiany wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła .

   Ireneusz Stefański

kilka pytań do Beaty Jodkowskiej – kierow-

nika Biura Ochrony Środowiska UM

 Mimo że w zasadzie wszystko powinno 

być jasne na temat segregacji, to jednak nie za-

wadzi przypomnieć, jak segregować odpady i do 

jakich worków je wrzucać? 

Przede wszystkim jedna ogólna wskazówka: 

zabrudzonych pojemników nie należy myć, płukać 

przed wrzuceniem do odpowiedniego rodzaju 

worka,  natomiast  na pewno należy je opróżnić 

z zawartości np. resztek jogurtu, dżemu, przetwo-

rów itp. 

Co zaliczamy do  odpadów zmieszanych?

Wszystko to, czego nie można odzyskać i co 

z pewnością nie jest surowcem wtórnym. Nale-

ży też pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do 

których zaliczane są: baterie, akumulatory, lekar-

stwa, odpady medyczne, świetlówki, opakowania 

po środkach ochrony roślin, elektrośmieci.

Czy do worka na szkło mogę wrzucić potłu-

czone talerze, lustro, zużyte naczynie żaroodpor-

ne? 

Nie, choć zdawałoby się, że najbliżej im do 

szkła. Powinny one jednak wylądować w odpa-

dach zmieszanych.  

A co ze zużytymi ręcznikami papierowymi, 

gdzie je wyrzucić – do pojemnika na papier i ma-

kulaturę?

Nie. Mokre, zużyte ręczniki papierowe, chu-

steczki higieniczne, zużyte materiały sanitarne 

czy   pampersy,  muszą  znaleźć  swoje  miejsce 

w odpadach zmieszanych. Podobny los przewi-

dziany jest dla  zatłuszczonych pudełek, np. po 

maśle, butelek, np. po oleju, zatłuszczonego lub 

lakierowanego  papieru  –  ich   miejsce również 

w  odpadach  zmieszanych.

A gdzie wrzucić kartony po mleku czy so-

kach?

To  są  tzw.  opakowania wielomateriałowe 

i należy je wyrzucać do tworzyw sztucznych i me-

tali. 

Co  zrobić  z  odpadami,  które  składają się 

z kilku surowców?

W miarę możliwości należy je rozdzielić np. 

kalendarz z plasti kową zawieszką – papier do 

makulatury, zawieszka do tworzyw sztucznych 

i metali. Szklany słoik z metalowym wieczkiem, 

słoik – do szkła, wieczko - do tworzyw sztucznych 

i metali. 

Co należy  zrobić ze spaloną żarówką, opa-

kowaniami po farbach, lakierach? 

Odpady tego typu, podobnie jak wspomnia-

ne na początku rozmowy, odpady niebezpieczne, 

nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości. 

Nie można ich także zbierać z żadną grupą od-

padów. Jako tzw. odpady problemowe, należy je 

dostarczyć do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów (PSZOK przy ul. Podolszyny). Tam też należy 

dostarczać zużyte akumulatory, przeterminowa-

ne środki chemiczne, odpady wielkogabarytowe 

(np. meble). Szczegółowe informacje na temat 

segregacji dostępne są na stronie internetowej 

miasta www.miastolezajsk.pl w zakładce System 

Gospodarowania Odpadami. 

    BM
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Zapoczątkowana w 2013 roku rewo-
lucja śmieciowa doczekała się kolejnej zmiany 
przepisów. Tegoroczna lipcowa nowelizacja usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
wprowadziła spore roszady w gminnych syste-
mach gospodarki odpadami komunalnymi. 

Odpady musimy segregować  

Dotychczas, jako wytwórcy odpadów, mie-
liśmy do wyboru: segregować lub za dodatkową 
opłatą – nie segregować. Teraz każdy ma obowią-
zek odpady segregować (surowce). Jeżeli tego 
nie  robi,  to  musi się liczyć z konsekwencjami 
w postaci karnej opłaty, która w Leżajsku stanowi 
dwukrotność stawki podstawowej. 

W 2020 r. w całkowitej masie odpadów co 
najmniej 50 proc. muszą stanowić odpady wyse-
gregowane (recykling). Za każdą tonę brakującą 
do wskaźnika (poniżej 50 proc.) gmina zapła-
ci karę w wysokości 270 zł. Kara stanowi koszty 
gminnego systemu gospodarki odpadami, który 
fi nansowany jest z opłat mieszkańców. Innymi 
słowy – za kary zapłacą wszyscy. Gdyby ten wy-
móg obowiązywał już w 2018 roku, to miasto za 
niedochowanie wskaźnika w ilości 88 ton zapłaci-
łoby 23.760 zł. 

Nieruchomości niezamieszkałe
– po nowemu

Od 1 stycznia 2020 r. podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą oraz instytucje, szkoły, 
ogródki działkowe, itp. czyli nieruchomości nie-
zamieszkałe z terenu Leżajska, nie będą składały 
deklaracji (DGO-2) o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Obowiązane 
natomiast są do zawarcia umowy na odbiór odpa-
dów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej – www.miastolezajsk.
bipgmina.pl. Takie umowy, zgodne z regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Leżajska, będą ewidencjonowane i kontrolowane 
przez miejskich urzędników. 

Za co płacimy 

Opłata za odpady zawiera dwa składniki: je-
den to odbiór (wywóz), drugi – zagospodarowanie 
(składowanie). Do tej pory za odbiór gminy płaci-
ły stawkę ryczałtową, niezależnie od ilości wytwo-
rzonych odpadów. Jednak od 2020 roku ustawo-
dawca zakazał takiego sposobu rozliczeń i zapłata 
będzie naliczana za każdą odebraną tonę odpa-
dów. Na podstawie prognozy przyjęto, że w przy-
szłym roku (2020) mieszkańcy Leżajska, czyli nie-
ruchomości zamieszkałe, wytworzą ogólną masę 
3 577 ton odpadów. Ich wywóz będzie kosztował 
miasto 975,5 tys. zł, natomiast zagospodarowa-
nie (dotyczy wyłącznie odpadów zmieszanych, 
których w ogólnej masie powinno być 2210 ton) 
– 1,15 mln zł. Do tych kosztów należy doliczyć: 
71,5 tys. zł – odbiór i zagospodarowanie 430 ton 
odpadów zielonych (biodegradowalnych); 100 
tys. zł – koszty punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów (PSZOK), m.in. odpady wielkogabarytowe, 
gruz, opony; 80 tys. zł – koszty administracyjne 
prowadzenia całego systemu odpadowego. Daje 
to w sumie 2,37 mln zł, przy założeniu, że progno-
zowane ilości nie zostaną przekroczone.

Ile zapłaci Kowalski 

Od 2016 roku w Leżajsku obowiązuje system 
rozliczania kosztów za odpady w oparciu o zużytą 
wodę (liczoną w metrach sześciennych dla danej 
nieruchomości). Podnoszone wcześniej obawy, że 
mieszkańcy po wprowadzeniu nowego systemu 
będą na bakier z higieną, okazały się absurdalne, 
ponieważ roczne zużycie wody – zarówno przed, 
jak i po wprowadzeniu systemu – kształtuje się na 
poziomie 350 tys. metrów sześciennych, co ozna-
cza, że statystyczny Kowalski z Leżajska zużywa 
miesięcznie mniej niż 3 metry sześcienne wody.  
Przy przyjętej stawce 6,80 zł/m3 wody, miesięcz-
na opłata Kowalskiego w przyszłym roku kształto-
wać się będzie w okolicach 20 zł. 

Właściciele nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub są to nieru-

chomości wykorzystywane do celów rekreacyjno  
– wypoczynkowych (nie dotyczy ogródków dział-
kowych) będą opłacać roczny ryczałt w wysokości 
150 zł. 

Drożej i będzie drożeć

Polska, jako członek Unii Europejskiej, zo-
bowiązana jest do prowadzenia recyklingu (odzy-
skiwania surowców).  W 2020 roku poziom recy-
klingu w każdej gminie nie może być niższy niż 50 
proc.  liczony   od  ogólnej  masy  odpadów,  zaś 
w  kolejnych   latach   ma    wyglądać    następują-
co:  w  2025 r. – 55 proc.; w 2030 r. – 60 proc.; a 
w 2035 r. aż 65 procent. Tym gminom, które nie 
zmieszczą się w wyznaczonych limitach, grozić 
będą wspomniane kary fi nansowe.

Nie ulega wątpliwości, że najdroższe są od-
pady zmieszane: za odbiór każdego kilograma 
zapłacimy w Leżajsku od nowego roku 25 groszy 
oraz dodatkowo 52 grosze za zagospodarowanie 
odpadów zmieszanych w instalacji przetwarzania 
odpadów. Miasto korzysta z instalacji w Sigieł-
kach, która i tak jest jedną z najtańszych (518,40 
zł za tonę). W Stalowej Woli ta sama usługa kosz-
tuje 745,20 zł, w Giedlarowej – 590 zł (planowa-
ne), w Kozodrzy – 555 zł, a w Łaskowie (lubelskie) 
– 528 zł. 

Do niedawna można było jeszcze zarobić na 
surowcach, ale to już przeszłość, odbiorcy plasti -
ku, makulatury żądają dopłat, a szkło trzeba do-
starczyć na własny koszt. W odwodzie pozostał 
już tylko metal. Przynajmniej na razie.

Rosną koszty – odpadów coraz więcej 

Od 2016 roku wszystkie samochody-śmie-
ciarki obsługujące Leżajsk wyposażone są w auto-
matyczne wagi, czytniki i system GPS, dlatego ła-
two sprawdzić ile śmieci wytwarzamy w mieście, 
ile produkują poszczególne nieruchomości oraz 
skąd je odbieramy i dokąd zawozimy. Odpadów 
jednak nie ubywa, a wprost przeciwnie tych naj-
droższych (zmieszanych) – przybywa, co najlepiej 
ilustruje zamieszczona obok tabela. 

Rodzaj odpadów w latach 2016 2017 2018 
Zmieszane (w tonach) 2 096,4 2 005,9 2 232,5
Segregowane (w tonach) 2 032,5 1 661,8 2 057,8

Razem 4 128,9 3 667,7 4 290,3

Segregacja w % 49,2 45,3 47,9

Drożeje wszędzie
 Według dostępnych danych wzrost opłat za 

odpady stał się w Polsce powszechny – w  gmi-
nach, które zdecydowały się utrzymać rozlicza-
nie kosztów od osoby,  wyniosą one przeciętnie 
22-25 zł miesięcznie. Dla przykładu: w Przemyślu 
wzrosną z 14 zł do 30 zł, w Krośnie – z 16 do 24 
zł, w Rzeszowie – z 15 do 30 zł, w Nisku – z 7,50 
do 24,60 zł, a w mazowieckich Markach – z 8 do 
32 zł.

Podobnie jest w gminach, które rozliczają 
koszty w przeliczeniu na zużytą wodę. W podwar-
szawskiej Lesznowoli stawka wzrośnie z 8,00 zł do 
11,85  zł/m3,   w  Sławnie  (zachodniopomorskie) 
z 5,30 do 6,70 zł, w Szczecinie z 4,00 do 7,60 zł, 
zaś w Leżajsku z 4,50 do 6,80 zł.

*  *  *
Do niedawna wydawało się, że staranne 

segregowanie odpadów, oprócz walorów ekolo-
gicznych, przyniesie także efekty ekonomiczne. 
Dzisiaj, co widać, to za mało – oprócz zwiększa-
nia wskaźnika segregacji musimy zmniejszyć ilość 
wytwarzanych odpadów. Już na etapie zakupów 
warto więc pomyśleć o opakowaniach i wybierać 
takie produkty, które nie przysparzają kolejnych 
wydatków. Coraz częściej się mówi o powrocie do 
opakowań zwrotnych – chociaż to akurat wykra-
cza poza kompetencje samorządu. 

Odpady komunalne (nieruchomości zamieszkałe) w Leżajsku w latach 2016-2018



Zapoczątkowana w 2013 roku rewo-
lucja śmieciowa doczekała się kolejnej zmiany 
przepisów. Tegoroczna lipcowa nowelizacja usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
wprowadziła spore roszady w gminnych syste-
mach gospodarki odpadami komunalnymi. 

Odpady musimy segregować  

Dotychczas, jako wytwórcy odpadów, mie-
liśmy do wyboru: segregować lub za dodatkową 
opłatą – nie segregować. Teraz każdy ma obowią-
zek odpady segregować (surowce). Jeżeli tego 
nie  robi,  to  musi się liczyć z konsekwencjami 
w postaci karnej opłaty, która w Leżajsku stanowi 
dwukrotność stawki podstawowej. 

W 2020 r. w całkowitej masie odpadów co 
najmniej 50 proc. muszą stanowić odpady wyse-
gregowane (recykling). Za każdą tonę brakującą 
do wskaźnika (poniżej 50 proc.) gmina zapła-
ci karę w wysokości 270 zł. Kara stanowi koszty 
gminnego systemu gospodarki odpadami, który 
fi nansowany jest z opłat mieszkańców. Innymi 
słowy – za kary zapłacą wszyscy. Gdyby ten wy-
móg obowiązywał już w 2018 roku, to miasto za 
niedochowanie wskaźnika w ilości 88 ton zapłaci-
łoby 23.760 zł. 

Nieruchomości niezamieszkałe
– po nowemu

Od 1 stycznia 2020 r. podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą oraz instytucje, szkoły, 
ogródki działkowe, itp. czyli nieruchomości nie-
zamieszkałe z terenu Leżajska, nie będą składały 
deklaracji (DGO-2) o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Obowiązane 
natomiast są do zawarcia umowy na odbiór odpa-
dów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej – www.miastolezajsk.
bipgmina.pl. Takie umowy, zgodne z regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Leżajska, będą ewidencjonowane i kontrolowane 
przez miejskich urzędników. 

Za co płacimy 

Opłata za odpady zawiera dwa składniki: je-
den to odbiór (wywóz), drugi – zagospodarowanie 
(składowanie). Do tej pory za odbiór gminy płaci-
ły stawkę ryczałtową, niezależnie od ilości wytwo-
rzonych odpadów. Jednak od 2020 roku ustawo-
dawca zakazał takiego sposobu rozliczeń i zapłata 
będzie naliczana za każdą odebraną tonę odpa-
dów. Na podstawie prognozy przyjęto, że w przy-
szłym roku (2020) mieszkańcy Leżajska, czyli nie-
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– 1,15 mln zł. Do tych kosztów należy doliczyć: 
71,5 tys. zł – odbiór i zagospodarowanie 430 ton 
odpadów zielonych (biodegradowalnych); 100 
tys. zł – koszty punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów (PSZOK), m.in. odpady wielkogabarytowe, 
gruz, opony; 80 tys. zł – koszty administracyjne 
prowadzenia całego systemu odpadowego. Daje 
to w sumie 2,37 mln zł, przy założeniu, że progno-
zowane ilości nie zostaną przekroczone.

Ile zapłaci Kowalski 

Od 2016 roku w Leżajsku obowiązuje system 
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w  kolejnych   latach   ma    wyglądać    następują-
co:  w  2025 r. – 55 proc.; w 2030 r. – 60 proc.; a 
w 2035 r. aż 65 procent. Tym gminom, które nie 
zmieszczą się w wyznaczonych limitach, grozić 
będą wspomniane kary fi nansowe.

Nie ulega wątpliwości, że najdroższe są od-
pady zmieszane: za odbiór każdego kilograma 
zapłacimy w Leżajsku od nowego roku 25 groszy 
oraz dodatkowo 52 grosze za zagospodarowanie 
odpadów zmieszanych w instalacji przetwarzania 
odpadów. Miasto korzysta z instalacji w Sigieł-
kach, która i tak jest jedną z najtańszych (518,40 
zł za tonę). W Stalowej Woli ta sama usługa kosz-
tuje 745,20 zł, w Giedlarowej – 590 zł (planowa-
ne), w Kozodrzy – 555 zł, a w Łaskowie (lubelskie) 
– 528 zł. 

Do niedawna można było jeszcze zarobić na 
surowcach, ale to już przeszłość, odbiorcy plasti -
ku, makulatury żądają dopłat, a szkło trzeba do-
starczyć na własny koszt. W odwodzie pozostał 
już tylko metal. Przynajmniej na razie.

Rosną koszty – odpadów coraz więcej 

Od 2016 roku wszystkie samochody-śmie-
ciarki obsługujące Leżajsk wyposażone są w auto-
matyczne wagi, czytniki i system GPS, dlatego ła-
two sprawdzić ile śmieci wytwarzamy w mieście, 
ile produkują poszczególne nieruchomości oraz 
skąd je odbieramy i dokąd zawozimy. Odpadów 
jednak nie ubywa, a wprost przeciwnie tych naj-
droższych (zmieszanych) – przybywa, co najlepiej 
ilustruje zamieszczona obok tabela. 

Rodzaj odpadów w latach 2016 2017 2018 
Zmieszane (w tonach) 2 096,4 2 005,9 2 232,5
Segregowane (w tonach) 2 032,5 1 661,8 2 057,8

Razem 4 128,9 3 667,7 4 290,3

Segregacja w % 49,2 45,3 47,9

Drożeje wszędzie
 Według dostępnych danych wzrost opłat za 

odpady stał się w Polsce powszechny – w  gmi-
nach, które zdecydowały się utrzymać rozlicza-
nie kosztów od osoby,  wyniosą one przeciętnie 
22-25 zł miesięcznie. Dla przykładu: w Przemyślu 
wzrosną z 14 zł do 30 zł, w Krośnie – z 16 do 24 
zł, w Rzeszowie – z 15 do 30 zł, w Nisku – z 7,50 
do 24,60 zł, a w mazowieckich Markach – z 8 do 
32 zł.

Podobnie jest w gminach, które rozliczają 
koszty w przeliczeniu na zużytą wodę. W podwar-
szawskiej Lesznowoli stawka wzrośnie z 8,00 zł do 
11,85  zł/m3,   w  Sławnie  (zachodniopomorskie) 
z 5,30 do 6,70 zł, w Szczecinie z 4,00 do 7,60 zł, 
zaś w Leżajsku z 4,50 do 6,80 zł.

*  *  *
Do niedawna wydawało się, że staranne 

segregowanie odpadów, oprócz walorów ekolo-
gicznych, przyniesie także efekty ekonomiczne. 
Dzisiaj, co widać, to za mało – oprócz zwiększa-
nia wskaźnika segregacji musimy zmniejszyć ilość 
wytwarzanych odpadów. Już na etapie zakupów 
warto więc pomyśleć o opakowaniach i wybierać 
takie produkty, które nie przysparzają kolejnych 
wydatków. Coraz częściej się mówi o powrocie do 
opakowań zwrotnych – chociaż to akurat wykra-
cza poza kompetencje samorządu. 
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28 grudnia miną 2 lata od podpisania 
umowy na dofi nansowanie montażu i instala-
cji odnawialnych źródeł energii na budynkach 
mieszkalnych  w  Leżajsku  i w Grodzisku Dolnym. 
I powiedzmy sobie szczerze – był to pierwszy, i jak 
dotąd jedyny, projekt o charakterze infrastruk-
turalnym na terenie Leżajska, z którego efektów 
bezpośrednie korzyści odniosą właściciele nieru-
chomości. Chociaż faktyczne początki tej inwe-
stycji sięgają 2016 roku – wówczas rozpoczęły 
się prace przygotowawcze nad opracowaniem 
wniosku o jej dofi nansowanie. Najpierw przepro-
wadzono w mieście badanie potencjalnego zain-
teresowania udziałem w projekcie; chętnych, co 
może dziwić, biorąc pod uwagę wielkość dofi nan-
sowania, nie było zbyt wielu – raptem 320 osób. 
Tymczasem zasady konkursu naboru wniosków 
były tak skonstruowane, że na pozytywną ocenę 
mogły liczyć te o wielkości około 1 tys. instalacji. 
Jedynym  wyjściem było znalezienie innej gminy, 
z którą można by złożyć wspólny wniosek – wybór 
padł na pobliskie Grodzisko Dolne, które uzbiera-
ło 680 zainteresowanych. W marcu 2017 r. miasto 
i gmina złożyły do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO) 
partnerski projekt o wartości niemal 13 mln zł 
obejmujący instalacje solarne, fotowoltaiczne, 
pompy ciepła i kotły na biomasę. 

Konkurs
W 5 miesięcy później ogłoszono listę ran-

kingową. Niestety – mimo pozytywnej oceny pro-
jekt Leżajska i Grodziska Dolnego wylądował na 
szóstym miejscu listy rezerwowej. Okazało się bo-
wiem, że wpłynęło 69 wniosków na łączną war-
tość 567 mln zł, gdy tymczasem z RPO przezna-
czono na OZE 120 mln zł. Niebawem pojawiła się 
jednak informacja, że zarządowi województwa 
udało się zwiększyć pulę pieniędzy i leżajsko-gro-
dziski projekt będzie objęty dofi nansowaniem. 
Takim oto zrządzeniem losu pod sam koniec roku 
2017 zosała podpisana z zarządem województwa 
stosowna umowa. 

Schody
Przebrnięcie przez sito konkursowe bynaj-

mniej nie oznaczało końca problemów; pierwszym 
był termin zakończenia projektu, który na etapie 
naboru wniosków (przypomnijmy: marzec 2017 
r.) wyznaczony został na koniec roku 2018. Do-
datkowo skala i wartość inwestycji spowodowały 
konieczność publikacji   w europejskim dzienni-
ku zamówień publicznych i wydłużenie terminu 
wyboru wykonawcy/ów. Ostatecznie uzgodniono 
nowy – wrzesień 2019 r. Obawy budziła także ku-
mulacja przetargów na Podkarpaciu; mniej więcej 
w tym samym czasie ogłoszono wybór wykonaw-
ców na dostawę i montaż kilkuset instalacji OZE, 
co nie sprzyja inwestorowi. 

7 maja 2018 r. opublikowano ogłoszenie o 
poszukiwaniu wykonawców instalacji OZE na te-
renie miasta Leżajsk i gminy Grodzisko Dolne. Po 
otwarciu ofert okazało się, że jedynym do zaak-
ceptowania zadaniem były instalacje solarne, bo 
na kotły na biomasę nie wpłynęła żadna oferta, a 
na dwa pozostałe drastycznie przekroczono kosz-
torysy inwestorskie. Kolektory słoneczne wygrała 
fi rma Eco-Team sp. z o.o. sp. k. z Częstochowy, 
która podpisała umowę na dostawę i montaż 538 

zestawów, w tym 155 w Leżajsku.
Powtarzamy przetarg

Gminy, nie chcąc obarczać uczestników 
projektu (mieszkańców) podwyższonymi koszta-
mi (udział środków z UE nie podlegał zwiększe-
niu), rozpisały nowe postępowanie przetargowe 
na 3 zadania. Cała procedura wyłaniania wyko-
nawców  dość  mocno  się  wydłużyła,  chociaż 
w końcowym rozliczeniu   posunięcie  to  okaza-
ło  się  słuszne i korzystne. W kolejnym przetargu 
wpłynęło sporo atrakcyjnych ofert – najlepszymi 
okazały się złożone przez fi rmy: Flexipower Group 
sp. z o.o. sp. k. z Woli Zaradzyńskiej k/Łodzi na 
dostawę i montaż 61 pomp ciepła (z tego dla le-
żajszczan przypadło 14);  Semper Power sp. z o.o. 
z    Krupskiego   Młyna    k/Lublińca   na   dostawę i 
montaż 36 kotłów na pellet (z tego dla leżajszczan 
– 19) oraz ML System S.A. z Zaczernia k/Rzeszowa 
na dostawę i montaż 365 zestawów fotowoltaicz-
nych (dla leżajszczan - 132). Ogólnie rzecz biorąc, 
w przetargach (w zdecydowanej większości) uda-
ło się pozyskać solidne, wysokiej jakości produkty, 
które powinny służyć mieszkańcom przez wiele 
lat.

Współpraca z wykonawcami
Układała się różnie. Generalnie, na każ-

dym etapie realizacji projektu głównym proble-
mem był czas – a właściwie jego brak. Firmy, ze 
względu na opóźnienia w dostawach, odwlekały 
motaż   i  z  największym    trudem    mieściły   się 
w terminach przewidzianych w umowach. Zada-
nia nie ułatwiała sytuacja panująca na rynku ma-
teriałów do instalacji OZE: nastąpił ogólnoeuro-
pejski „boom”, dlatego uznani producenci nie byli 
w stanie sprostać zamówieniom. Do tego doszedł 
obowiązek montażu urządzeń OZE tylko z certyfi -
katem   (Rozporządzenie    Komisji   Europejskiej 
nr 2016/631). Skutków tego doświadczył ML 
System – zatwierdzone przez Leżajsk i Grodzisko 
Dolne falowniki bardzo dobrej europejskiej fi rmy 
Fronius (falownik to urządzenie do przetwarzania 
prądu stałego na zmienny) zostały przez wyko-
nawcę zamówione z opóźnieniem, co odbiło się 
na terminach dostaw i problemach z zakończe-
niem zadania w przewidzianym czasie. Do dzisiaj 
trwa spór z wykonawcą.

Unijne rozporządzenie
Wspomniane Rozporządzenie Komisji Eu-

ropejskiej nr 2016/631 namieszało również w re-
lacjach z Polską Grupą Energetyczną (PGE Dystry-
bucja S.A.). Otóż jeden z modeli falownika fi rmy 
Fronius (Galvo) nie  uzyskał certyfi katu, a jednak 
był montowany, ponieważ PGE i ML System stali 
na stanowisku, że jest to dopuszczalne, o ile in-
westor (gmina) wyrazi pisemną zgodę. Ryzyko 
było jednak zbyt wielkie i mogło skutkować unie-
ruchomieniem instalacji fotowoltaicznej u miesz-
kańca. Gminy (Leżajsk i Grodzisko Dolne) nie wy-
raziły zgody, a po kilku tygodniach przepychanek, 
PGE stanęła, co do zasady, na gruncie unijnego 
prawa.  W miarę szybko udało się znaleźć produkt 
zamienny (fi rmy Growatt  New Energy Technology 
Co. Ltd.) odpowiadający wymogom przetargo-
wym i pod koniec listopada dostawca instalacji 
fotowoltaicznych oznajmił, że 6 grudnia zakończy 
wszystkie prace montażowe, włącznie z wymianą 
53 falowników Fronius Galvo. 

Finis coronat opus
Pozostały kwesti e formalne: kontrole 

techniczne, weryfi kacje dokumentacji, odbiory, 
protokoły, faktury, rozliczenia, sprawozdania i… 
prawdopodobny spór z wykonawcą fotowoltai-
ki za opóźnienia w realizacji dostawy i montażu. 
Ale najważniejszy w tym wszystkim jest aspekt 
rzeczowy: 1000 gospodarstw domowych, z tego 

320 na terenie Leżajska, korzystają z czystej, przy-
jaznej środowisku, odnawialnej energii cieplnej 
i elektrycznej. Kluczowy cel projektu został więc 
osiągnięty.

Grzegorz Kołodziej

Autor z ramienia miasta prowadził  realizację 
projektu na dostawę i montaż OZE na terenie Leżajska.

niepozornej kamienicy przy ul. Targowej 9 
od ponad ćwierćwiecza działa Leżajskie Stowarzy-
szenie Rozwoju (LSR). Powstałe 18 czerwca 1993 
roku jako Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych (LSWIG) jest przykładem 
organizacji pozarządowej zainicjowanej z woli kil-
ku osób, które w trudnym okresie transformacji 
ustrojowej kraju zaangażowały się we wsparcie 
lokalnej przedsiębiorczości. Sam pomysł zrodził 
się na jednym z posiedzeń ówczesnej Rejonowej 
Rady Zatrudnienia – wkrótce uchwalono statut 
stowarzyszenia i wysokość składek członkowskich 
(po 25 tys. zł przed denominacją), do zarządu wy-
brano Krzysztofa Rogowskiego, Stanisława Chmu-
rę i śp. Mariusza Kurylaka. Jednym z priorytetów 
były nieskomplikowane usługi (informacyjne, 
doradcze i szkoleniowe) dla osób bezrobotnych, 
które zamierzały rozpocząć działalność w sekto-
rze mikro, małych lub średnich fi rm.  

LSWIG było w ówczesnym województwie 
rzeszowskim, obok Agencji Rozwoju Regionalne-
go w Mielcu i Stowarzyszenia Promocji  Przedsię-
biorczości w Rzeszowie (założyciela Wyższej Szko-
ły Informatyki i Zarządzania) instytucją absolutnie 
pionierską. Można nawet rzec, że na Podkarpaciu 
agencji z takim doświadczeniem i stażem jak leżaj-
skie stowarzyszenie ze świecą szukać; jego statut, 
struktura organizacyjna służyły za wzorzec m.in. 
dla Przeworskiego Stowarzyszenia Wspierania Ini-
cjatyw Gospodarczych. Pierwsze środki udało się 
pozyskać z programów PHARE, chociaż uczciwie 
trzeba przyznać, że pomoc płynąca z innych or-
ganizacji międzynarodowych i ambasad była nie 
do przecenienia. Okres przed wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej był dla stowarzyszenia bar-
dzo intensywny, zrodziło się sporo inicjatyw: Cen-
trum Szkoleniowo-Doradcze, Technikum Zawo-
dowe dla Dorosłych, Gminne Centrum Informacji 
czy Centrum Informacji Unii Europejskiej. Nieco 

później – utworzone wspólnie z Philip Morrisem 
– fundusze: poręczeń kredytowych i pożyczkowy. 
Nie sposób pominąć, bodaj pierwszej w Polsce 
wykraczającej poza obszar jednej gminy, Strategii 
Rejonu Leżajskiego oraz wydawanych Informato-
rów Gospodarczych Rejonu Leżajskiego.

Tymczasem początek lat 90-tych w Leżajsku 
stanowił nie lada wyzwanie dla politycznych, spo-
łecznych i gospodarczych przemian. Przedsiębior-
stwa z trudem wiązały koniec z końcem – pojawiły 
się bezrobocie i upadłość m.in. Spółdzielni Pracy 
„Jutrzenka” i Spółdzielni Rękodzieła Artystyczne-
go  „Cepelia”.  Wskaźnik  bezrobocia  poszybował 
z 6,5 proc. w 1990 r. do prawie 20 proc. w 1994 r. - 
bez pracy pozostawało około 12 tys. osób. Na do-
miar złego kwalifi kacje zawodowe bezrobotnych 
odbiegały od potrzeb zmieniającego się rynku. 

W takich mniej więcej okolicznościach funk-
cjonowało Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, 
któremu udało się nawiązać współpracę z holen-
derską organizacją ETC EcoCulture zajmującą się 
rozwojem obszarów wiejskich. W ramach jed-
nego z projektów zaprezentowano model usług 
opiekuńczych; do Leżajska zawitali małżonkowie 
Dorothy i Kess Manintveld, którzy przez 8 lat dzie-
lili się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Obecnie stowarzyszenie oferuje usługi do-
radcze; biuro rachunkowe obsługuje lokalnych 
przedsiębiorców; oferowane są także pożyczki 
inwestycyjne dla mikro fi rm, których od 2000 
r. udzielono na ponad  70 mln zł.  Krzysztof Ro-
gowski maksymę amerykańskiego przemysłowca 
Henry’ego Forda (twórcy Ford Motor Company): 
„Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; 
pracować razem to sukces”  uznaje za genius loci 
(duch opiekuńczy miejsca) stowarzyszenia.

Na podstawie tekstu Krzysztofa Rogowskiego opracował BM 

W



28 grudnia miną 2 lata od podpisania 
umowy na dofi nansowanie montażu i instala-
cji odnawialnych źródeł energii na budynkach 
mieszkalnych  w  Leżajsku  i w Grodzisku Dolnym. 
I powiedzmy sobie szczerze – był to pierwszy, i jak 
dotąd jedyny, projekt o charakterze infrastruk-
turalnym na terenie Leżajska, z którego efektów 
bezpośrednie korzyści odniosą właściciele nieru-
chomości. Chociaż faktyczne początki tej inwe-
stycji sięgają 2016 roku – wówczas rozpoczęły 
się prace przygotowawcze nad opracowaniem 
wniosku o jej dofi nansowanie. Najpierw przepro-
wadzono w mieście badanie potencjalnego zain-
teresowania udziałem w projekcie; chętnych, co 
może dziwić, biorąc pod uwagę wielkość dofi nan-
sowania, nie było zbyt wielu – raptem 320 osób. 
Tymczasem zasady konkursu naboru wniosków 
były tak skonstruowane, że na pozytywną ocenę 
mogły liczyć te o wielkości około 1 tys. instalacji. 
Jedynym  wyjściem było znalezienie innej gminy, 
z którą można by złożyć wspólny wniosek – wybór 
padł na pobliskie Grodzisko Dolne, które uzbiera-
ło 680 zainteresowanych. W marcu 2017 r. miasto 
i gmina złożyły do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO) 
partnerski projekt o wartości niemal 13 mln zł 
obejmujący instalacje solarne, fotowoltaiczne, 
pompy ciepła i kotły na biomasę. 

Konkurs
W 5 miesięcy później ogłoszono listę ran-

kingową. Niestety – mimo pozytywnej oceny pro-
jekt Leżajska i Grodziska Dolnego wylądował na 
szóstym miejscu listy rezerwowej. Okazało się bo-
wiem, że wpłynęło 69 wniosków na łączną war-
tość 567 mln zł, gdy tymczasem z RPO przezna-
czono na OZE 120 mln zł. Niebawem pojawiła się 
jednak informacja, że zarządowi województwa 
udało się zwiększyć pulę pieniędzy i leżajsko-gro-
dziski projekt będzie objęty dofi nansowaniem. 
Takim oto zrządzeniem losu pod sam koniec roku 
2017 zosała podpisana z zarządem województwa 
stosowna umowa. 

Schody
Przebrnięcie przez sito konkursowe bynaj-

mniej nie oznaczało końca problemów; pierwszym 
był termin zakończenia projektu, który na etapie 
naboru wniosków (przypomnijmy: marzec 2017 
r.) wyznaczony został na koniec roku 2018. Do-
datkowo skala i wartość inwestycji spowodowały 
konieczność publikacji   w europejskim dzienni-
ku zamówień publicznych i wydłużenie terminu 
wyboru wykonawcy/ów. Ostatecznie uzgodniono 
nowy – wrzesień 2019 r. Obawy budziła także ku-
mulacja przetargów na Podkarpaciu; mniej więcej 
w tym samym czasie ogłoszono wybór wykonaw-
ców na dostawę i montaż kilkuset instalacji OZE, 
co nie sprzyja inwestorowi. 

7 maja 2018 r. opublikowano ogłoszenie o 
poszukiwaniu wykonawców instalacji OZE na te-
renie miasta Leżajsk i gminy Grodzisko Dolne. Po 
otwarciu ofert okazało się, że jedynym do zaak-
ceptowania zadaniem były instalacje solarne, bo 
na kotły na biomasę nie wpłynęła żadna oferta, a 
na dwa pozostałe drastycznie przekroczono kosz-
torysy inwestorskie. Kolektory słoneczne wygrała 
fi rma Eco-Team sp. z o.o. sp. k. z Częstochowy, 
która podpisała umowę na dostawę i montaż 538 

zestawów, w tym 155 w Leżajsku.
Powtarzamy przetarg

Gminy, nie chcąc obarczać uczestników 
projektu (mieszkańców) podwyższonymi koszta-
mi (udział środków z UE nie podlegał zwiększe-
niu), rozpisały nowe postępowanie przetargowe 
na 3 zadania. Cała procedura wyłaniania wyko-
nawców  dość  mocno  się  wydłużyła,  chociaż 
w końcowym rozliczeniu   posunięcie  to  okaza-
ło  się  słuszne i korzystne. W kolejnym przetargu 
wpłynęło sporo atrakcyjnych ofert – najlepszymi 
okazały się złożone przez fi rmy: Flexipower Group 
sp. z o.o. sp. k. z Woli Zaradzyńskiej k/Łodzi na 
dostawę i montaż 61 pomp ciepła (z tego dla le-
żajszczan przypadło 14);  Semper Power sp. z o.o. 
z    Krupskiego   Młyna    k/Lublińca   na   dostawę i 
montaż 36 kotłów na pellet (z tego dla leżajszczan 
– 19) oraz ML System S.A. z Zaczernia k/Rzeszowa 
na dostawę i montaż 365 zestawów fotowoltaicz-
nych (dla leżajszczan - 132). Ogólnie rzecz biorąc, 
w przetargach (w zdecydowanej większości) uda-
ło się pozyskać solidne, wysokiej jakości produkty, 
które powinny służyć mieszkańcom przez wiele 
lat.

Współpraca z wykonawcami
Układała się różnie. Generalnie, na każ-

dym etapie realizacji projektu głównym proble-
mem był czas – a właściwie jego brak. Firmy, ze 
względu na opóźnienia w dostawach, odwlekały 
motaż   i  z  największym    trudem    mieściły   się 
w terminach przewidzianych w umowach. Zada-
nia nie ułatwiała sytuacja panująca na rynku ma-
teriałów do instalacji OZE: nastąpił ogólnoeuro-
pejski „boom”, dlatego uznani producenci nie byli 
w stanie sprostać zamówieniom. Do tego doszedł 
obowiązek montażu urządzeń OZE tylko z certyfi -
katem   (Rozporządzenie    Komisji   Europejskiej 
nr 2016/631). Skutków tego doświadczył ML 
System – zatwierdzone przez Leżajsk i Grodzisko 
Dolne falowniki bardzo dobrej europejskiej fi rmy 
Fronius (falownik to urządzenie do przetwarzania 
prądu stałego na zmienny) zostały przez wyko-
nawcę zamówione z opóźnieniem, co odbiło się 
na terminach dostaw i problemach z zakończe-
niem zadania w przewidzianym czasie. Do dzisiaj 
trwa spór z wykonawcą.

Unijne rozporządzenie
Wspomniane Rozporządzenie Komisji Eu-

ropejskiej nr 2016/631 namieszało również w re-
lacjach z Polską Grupą Energetyczną (PGE Dystry-
bucja S.A.). Otóż jeden z modeli falownika fi rmy 
Fronius (Galvo) nie  uzyskał certyfi katu, a jednak 
był montowany, ponieważ PGE i ML System stali 
na stanowisku, że jest to dopuszczalne, o ile in-
westor (gmina) wyrazi pisemną zgodę. Ryzyko 
było jednak zbyt wielkie i mogło skutkować unie-
ruchomieniem instalacji fotowoltaicznej u miesz-
kańca. Gminy (Leżajsk i Grodzisko Dolne) nie wy-
raziły zgody, a po kilku tygodniach przepychanek, 
PGE stanęła, co do zasady, na gruncie unijnego 
prawa.  W miarę szybko udało się znaleźć produkt 
zamienny (fi rmy Growatt  New Energy Technology 
Co. Ltd.) odpowiadający wymogom przetargo-
wym i pod koniec listopada dostawca instalacji 
fotowoltaicznych oznajmił, że 6 grudnia zakończy 
wszystkie prace montażowe, włącznie z wymianą 
53 falowników Fronius Galvo. 

Finis coronat opus
Pozostały kwesti e formalne: kontrole 

techniczne, weryfi kacje dokumentacji, odbiory, 
protokoły, faktury, rozliczenia, sprawozdania i… 
prawdopodobny spór z wykonawcą fotowoltai-
ki za opóźnienia w realizacji dostawy i montażu. 
Ale najważniejszy w tym wszystkim jest aspekt 
rzeczowy: 1000 gospodarstw domowych, z tego 

320 na terenie Leżajska, korzystają z czystej, przy-
jaznej środowisku, odnawialnej energii cieplnej 
i elektrycznej. Kluczowy cel projektu został więc 
osiągnięty.

Grzegorz Kołodziej

Autor z ramienia miasta prowadził  realizację 
projektu na dostawę i montaż OZE na terenie Leżajska.
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stowarzyszenia i wysokość składek członkowskich 
(po 25 tys. zł przed denominacją), do zarządu wy-
brano Krzysztofa Rogowskiego, Stanisława Chmu-
rę i śp. Mariusza Kurylaka. Jednym z priorytetów 
były nieskomplikowane usługi (informacyjne, 
doradcze i szkoleniowe) dla osób bezrobotnych, 
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rzeszowskim, obok Agencji Rozwoju Regionalne-
go w Mielcu i Stowarzyszenia Promocji  Przedsię-
biorczości w Rzeszowie (założyciela Wyższej Szko-
ły Informatyki i Zarządzania) instytucją absolutnie 
pionierską. Można nawet rzec, że na Podkarpaciu 
agencji z takim doświadczeniem i stażem jak leżaj-
skie stowarzyszenie ze świecą szukać; jego statut, 
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cjatyw Gospodarczych. Pierwsze środki udało się 
pozyskać z programów PHARE, chociaż uczciwie 
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do Unii Europejskiej był dla stowarzyszenia bar-
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miar złego kwalifi kacje zawodowe bezrobotnych 
odbiegały od potrzeb zmieniającego się rynku. 

W takich mniej więcej okolicznościach funk-
cjonowało Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, 
któremu udało się nawiązać współpracę z holen-
derską organizacją ETC EcoCulture zajmującą się 
rozwojem obszarów wiejskich. W ramach jed-
nego z projektów zaprezentowano model usług 
opiekuńczych; do Leżajska zawitali małżonkowie 
Dorothy i Kess Manintveld, którzy przez 8 lat dzie-
lili się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Obecnie stowarzyszenie oferuje usługi do-
radcze; biuro rachunkowe obsługuje lokalnych 
przedsiębiorców; oferowane są także pożyczki 
inwestycyjne dla mikro fi rm, których od 2000 
r. udzielono na ponad  70 mln zł.  Krzysztof Ro-
gowski maksymę amerykańskiego przemysłowca 
Henry’ego Forda (twórcy Ford Motor Company): 
„Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; 
pracować razem to sukces”  uznaje za genius loci 
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1 grudnia żołnierze 3. Podkarpackiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cie-
plińskiego  ps.  „Pług”  przybyli do Leżajska, by 
w sile 90 mężczyzn i kobiet złożyć przysięgę: po 
raz pierwszy w historii brygady na sztandar – sym-
bol honoru, wierności i męstwa – przekazany we 
wrześniu dowódcy brygady płk Dariuszowi Słocie 
przez Prezydenta RP. Rotę przysięgi poprzedziła 
msza święta w bazylice Zwiastowania NMP kon-
celebrowana przez ks. płk Władysława Kozickie-
go, proboszcza – kapelana Garnizonu Rzeszów. 
Ledwie wybrzmiały ostatnie akordy zachwycają-
cych leżajskich organów, gdy żołnierze w zwartych 
szeregach wymaszerowali na Plac Mariacki i tam 
sformowali szyk. Od strony klasztornych ogrodów 
ustawił się Oddział Kawalerii Ochotniczej w bar-
wach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobie-
skiego. Wtedy orkiestra wojskowa zaintonowała 
Mazurka Dąbrowskiego, by biało-czerwona fl aga 
powoli    i    majestatycznie   mogła   zawędrować w 
górę i załopotać nad placem. „Ja, żołnierz Wojska 
Polskiego, przysięgam (…)” – rozpoczął płk Słota, 
a za nim dziesiątki żołnierskich gardeł rytmicznie 
powtarzało: „(…) służyć wiernie Rzeczypospolitej  
Polskiej,  bronić jej niepodległości i granic. Stać 
na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza pol-
skiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę 
mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani ży-
cia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”

Burmistrz Ireneusz Stefański przypo-
mniał, że w murach leżajskiej świątyni Bogu 
i Ojczyźnie onegdaj przysięgali żołnierze 
niepodległościowego podziemia: żołnierze Fran-
ciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” i żoł-nierze 
Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak”, i że dzisiejsza 
uroczystość jest pierwszym takim wydarzeniem 
od tamtych czasów. Signum temporis nazwał fakt, 
iż wszystkim brygadom Wojsk Obrony Terytorial-
nej w kraju patronują żołnierze niezłomni.  Odczy-
tano list ministra obrony. Potem burmistrz miasta 
wspólnie  z Jerzym Paulem, posłem na Sejm RP 
i pułkownikiem Dariuszem Słotą złożyli na placu 
Mariackim  wieniec pod pomnikiem  Bohaterów  
Walk  Niepodległościowych. 

    BM

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Łuka-
sza Cieplińskiego ps. „Pług” wchodzi w skład Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. Brygada liczy 3,5 tys. żołnierzy i złożona jest z pięciu 
batalionów lekkiej piechoty stacjonujących w Rzeszowie, Nisku, 
Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją Wojsk Obrony Teryto-
rialnej jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie 
pokoju – w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk 
żywiołowych, a także prowadzenia działań ratowniczych w sytu-
acjach kryzysowych, zaś w czasie wojny mają być wsparciem dla 
wojsk operacyjnych. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej 
służy na terenie kraju prawie 23 tys. żołnierzy.
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Konstanty Ildefons Gałczyński 

niezwykle obrazowo i plastycznie przedstawił 

kolory    polskiej   fl agi.    W   obozie  jenieckim 

w 1944 r. napisał   poruszający    wiersz   „Pieśń   

o   fl adze”. W rozmowie biało-czerwonych fl ag 

padają miejsca, gdzie walczyli w czasie II wojny 

światowej Polacy – Tobruk, Narwik, Monte 

Cassino, Murmańsk. Biało- czerwone barwy 

widoczne były na wszystkich frontach.

Autorowi kunsztu literackiego języka grzech 

byłoby odmówić, choć w swoich poetyckich 

porównaniach nieco odbiegł od ofi cjalnie przyję-

tych kolorów fl agi. Biel ma mieć lekki odcień 

szarości, zaś czerwień to karmazyn. Czytelników, 

do których bardziej trafi a techniczny opis w po-

staci współrzędnych trójchromatycznych barw, 

odesłać można do Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 

r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (z póź-

niejszym zmianami).

Karmazyn   –    ciemny    odcień   czerwieni 

z niewielką domieszką błękitu, kolor krwi żylnej – 

najszlachetniejszy  i na tyle drogi w średniowieczu 

barwnik,    że    tylko    najbogatsi   dostojnicy  

z niego korzystali – to pierwotna polska barwa 

narodowa. Choć łopocące czerwone fl agi  budzą 

raczej negatywne skojarzenia. Gdy jednak na 

karmazynowym tle umieścimy dumnego białego 

orła, otrzymamy sztandar Królestwa Polskiego. 

Z wiersza Czesława Janczarskiego, 

recytowanego przez zdecydowaną większość 

obywateli, którzy szczęśliwie ukończyli edukację 

wczesnoszkolną, dowiedzieć się można, co 

symbolizują te uświęcone narodową tradycją 

kolory: „Czerwień to miłość, biel – serce czyste, 

piękne są nasze barwy ojczyste”. I nie jest to 

tylko fi gura poetycka. Faktycznie, w heraldyce 

biel jest symbolem czystości, lojalności, pokory 

i szlachetności. Czerwień oznacza miłość, 

dzielność, żarliwość i poświęcenie. 

Biel i czerwień zdominowały publiczną 

przestrzeń naszego miasta w ubiegłym roku, 

gdy w sposób szczególny świętowaliśmy 100. 

rocznicę odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Południową ścianę zabytkowej wieży 

obserwacyjno – obronnej pokryła imponujących 

rozmiarów  materia  o  szerokości  6,35 m oraz 

25,2 m długości. Ozdabiała ratusz i cały rynek 

przez 2 miesiące, ciesząc oczy narodowymi 

barwami. „Czerwień to miłość, biel – serce czyste, 

piękne są nasze barwy ojczyste”.

Pewnym nadużyciem byłoby nazwać ją 

fl agą. Trzeba by ją skrócić do ok.10 m. Ewentualnie 

znaleźć ścianę o szerokości prawie 16 m. Proporcje 

5:8 prostokąta fl agi państwowej ustalają bowiem 

wspomniane wyżej przepisy prawne. Poza tym 

fl aga wymaga masztu. „Powiewa fl aga, gdy wiatr 

ją zerwie...” – z powagą recytują przedszkolaki na 

leżajskim rynku w Dniu Flagi.

Tak czy inaczej efektowną dekorację w ko-

ńcu należało ściągnąć. Powstał dylemat- co zrobić 

z 157 m2 materiału w jednym kawałku? Pomysłów 

było kilka. Pamiętać należało, że fl aga - nie fl aga, 

kodeks karny obliguje do okazywania barwom 

narodowym szacunku, pod karą grzywny, a nawet 

aresztu. Kolejne kondygnacje wieży poprzecinane 

poziomymi gzymsami pozostawiły trwałe ślady 

(przetarcia), widoczne po upraniu płachty 

podzielonej na 6 części.

Sto fl ag na stulecie! Brzmi nieźle. Tylko kto je 

wykona? Ograniczone możliwości technologiczne 

nie pozwoliły skroić materiału i uszyć w małych 

lokalnych pracowniach krawieckich. Zadania 

podjął się leżajski Zakład Krawiecki Kwatex. Przez 

cały dzień sześć szwaczek bardzo dokładnie, z za-

chowaniem właściwych proporcji, skrupulatnie 

wykańczając brzegi i tunele, zmieniły kawałki 

tkaniny w polskie fl agi. 

Władze miasta podkreślają, że są 

wdzięczne właścicielom szwalni – Państwu 

Halinie i Tadeuszowi Kwaśnym – za piękny gest:  

bezinteresowną pomoc i pełny profesjonalizm!

Te niezwyczajne pamiątki – złożone, 

estetycznie zapakowane, z dedykację burmistrza 

miasta fl agi – nadal będą przypominać ważne 

wydarzenie historyczne, trafi ając do rąk 

mieszkańców Leżajska.

Oddajmy głos poecie:

„Lecz wołały fl agi: - Nie płaczcie!/ Choćby 

jeden strzępek na maszcie,/ nikt się zmienić barw 

nie ośmieli./ Zostaniemy biało-czerwone,/ fl agi 

święte, fl agi szalone.”
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  olumny odległych dat, niezrozumiałych 
wydarzeń i trudnych do zapamiętania postaci. 
Posegregowane w rozdziały podręcznika 
szkolnego. Do wykucia na sprawdzian. Nudne, 
martwe, już dziś  nieważne. Po co nam ta 
historia?! Tak pyta wielu, nie tylko przytłoczonych 
obowiązkiem nauki uczniów. Może zabrakło 
nauczycieli pasjonatów, może fascynującej 
lektury, dobrze  przygotowanej edukacyjnej 
wycieczki czy lekcji żywej historii przy lokalnym 
miejscu pamięci narodowej – aby zrozumieć 
procesy dziejowe, poznać losy  przodków i poczuć 
dumę z ich postaw.

Po co nam ta historia?! Odpowiedzi 
można szukać w słowach  polskiego męża stanu 
Józefa Piłsudskiego, przez wielu współczesnych 
polityków uważanego za niedościgniony wzór: 
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i 
nie ma prawa do przyszłości”. Aby pamięć  o 
historii narodu polskiego miała trwałą postać, 
organizowane są uroczystości patriotyczne z 
okazji świąt narodowych , władze państwowe i 
samorządowe  obejmują patronat nad rozmaitymi 
wydarzeniami, wystawami, konkursami, 
eksponuje się i dba o miejsca pamięci. 

W Leżajsku takich miejsc, gdzie zapisane 
są  dzieje  lokalnej  społeczności,  nie  brakuje. 
W 2018 r. odnowiono na cmentarzu komunalnym 
dwie zbiorowe mogiły ofi ar terroru z okresu II wo-
jny światowej, w obecnym - dwa groby kryjące 
szczątki 5 ofi ar pacyfi kacji miasta, do której doszło 
w 1943 r. Nowy  wymiar zyskuje gruntownie 
zrewitalizowane miejsce upamiętniające rozstrze-
lanych mieszkańców Leżajska  przy ul. 28 Maja. 

Następnym krokiem na drodze przywracania 
należnego szacunku śladom przeszłości w mie-
ście   będzie   renowacja   kwatery   poległych 
w czasie I wojny światowej. Skromne drewniane 
krzyże   umocowane   w   pokrytej   trawą   ziemi 
w południowej części cmentarza skrywają ciała 
około  1  tys.  żołnierzy  wielonarodowościowej 
i wielowyznaniowej armii austro-węgierskiej oraz 
rosyjskiej. 

Wielka Wojna o zasięgu światowym miała 
swój   epizod   również  w  naszych  okolicach. 
W rejonie dolnego Sanu starły się wielkie armie, 
najpierw przeszło natarcie rosyjskie (wrzesień 
1914 r.), a potem wojska austro – węgierskie 
wyparły Rosjan (październik 1915 r.). W okolicach 
Leżajska w wyniku prowadzonych działań 
wojennych życie straciło wielu żołnierzy obu 
armii.   Chowani   byli   w   okolicach   pól  walki 
i przy szpitalach polowych. Kwatera poległych na 
cmentarzu komunalnym w Leżajsku kryje szczątki 

żołnierzy pochowanych tutaj w latach 1914 – 
1915, jak również ekshumowanych w latach 30. 
XX wieku, w ramach państwowej akcji komasacji 
grobów wojennych, z licznych mogił w okolicy. 

Dr Sławomir Kułacz*, pracownik 
Uniwersytetu Gdańskiego, prowadząc badania 
historyczne, skompletował imienną listę ponad 
250 poległych wówczas w okolicach Leżajska 
żołnierzy.  Przeglądając ten spis, łatwo obliczyć, że 
średnia wieku nie przekraczała 25 lat życia. Trudno    
też   w   tym   kontekście   nie   zgodzić   się z nie-
mieckim teologiem (A. Schweitzer), że „Groby 
żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju”. 
Wielu z nich, jeśli nie wszyscy, spoczywają dziś na 
leżajskim cmentarzu. 

Pierwsze i jedyne prace remontowe 
tego miejsca wykonano w 1993 r. - polegały na 
urządzeniu skromnego wystroju i wymianie 
zbutwiałych krzyży. Ale dzięki temu udało się 
je ocalić od zapomnienia. Planowane na 2020 
rok działania nadadzą odpowiednią rangę temu 
obiektowi grobownictwa wojennego;  sprawią, 
że polegli zostaną upamiętnieni godnie i 
trwale.  

Opracowując koncepcję architektoniczną, 
mgr inż. arch. Elżbieta Samel inspirowała się 
cmentarzami wojennymi urządzanymi w Galicji 
Zachodniej w latach 1915 – 1918 przez austro – 
węgierskie instytucje. Projekt zakłada symetryczny 
układ kwatery, gdzie w osi i w tle pól grobowych 
znajdzie się żelbetowa ściana pomnikowa 
posadowiona na podeście obłożonym płytami 
oraz zwieńczona kutym stalowym krzyżem. 

Na  ścianie  pomnikowej umieszczona zosta-
nie upamiętniająca tamten czas tablica mosiężna. 
Pochowanych tu żołnierzy symbolizować będą 
dwa rzędy kamiennych znaków religijnych 
umieszczonych po prawej i lewej stronie od 
ściany pomnikowej. Wygodniejszy dostęp do 
kwatery zapewni wykonana z kostki granitowej 
dwumetrowej szerokości aleja, prowadząca od 
nowo projektowanego wejścia, wzdłuż całej 
kwatery oraz przejście pod ścianę pomnikową. 
Projekt uzupełniają nasadzenia wzdłuż chodnika  
oraz trawnik wokół symboli religijnych. Dla 
adaptacji ogrodzenia, które znajduje się 
bezpośrednio za kwaterą, słupy i cokoły obłożone 
zostaną piaskowcem, zaś stalowe przęsła - 
wyczyszczone i odmalowane na grafi towy kolor. 
Przy wejściu pojawi się tablica  informująca o 
Kwaterze Poległych w I Wojnie Światowej wraz 
z opisem historii miejsca. Szacowany koszt robót 

wyniesie 240 tys. złotych. Wnioski o stosowne 
dofi nansowanie trafi ły jesienią tego roku do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po całej Galicji rozsiane są cmentarze – 
zadbane, wkomponowane w krajobraz - kryjące 
ciała wojaków poległych na polu chwały w okresie 
I wojny światowej. Zostali potraktowani w obliczu 
śmierci godnie, z należytym szacunkiem, równo 
– niezależnie od narodowości czy wyznania. 
Byli jednakowo dzieleni, niezależnie od tego, 
w jakiej armii     walczyli.   Wyryta   w   języku   
niemieckim w kamieniu inskrypcja na cmentarzu 
w Gładyszowie (Beskid Niski) oddaje w pełni ideę 
szacunku tym, którzy zrosili ziemię własną krwią: 
„Śmierć żołnierza święta jest i łamie nakazy 
nienawiści. Przyjaciel czy wróg, jeśli nie ominęły 
go rany, na jednakową miłość i cześć zasługuje”. 

Pierwsze zdanie zacytowanego napisu 
ozdobi mosiężną tablicę – która pojawi się w 
centrum nowej kwatery wojskowej na leżajskim 
cmentarzu. Po przywróceniu należytej rangi 
grobownictwa wojskowego stanie się miejscem 
edukacji historycznej i patriotycznej, punktem 
wyjścia do organizacji plenerowych lekcji i budo-
wania poczucia tożsamości narodowej. I może 
rzadziej będzie padać desperackie pytanie: Po co 

nam ta historia?!

 
*Autor  artykułu: Groby żołnierskie z okresu I 

wojny światowej w Leżajsku i okolicy – krótka historia 
(nie)pamięci, [w:] I wojna światowa nad Sanem, red. A. 
Garanty, Stalowa Wola 2014, s. 95–107.
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  olumny odległych dat, niezrozumiałych 
wydarzeń i trudnych do zapamiętania postaci. 
Posegregowane w rozdziały podręcznika 
szkolnego. Do wykucia na sprawdzian. Nudne, 
martwe, już dziś  nieważne. Po co nam ta 
historia?! Tak pyta wielu, nie tylko przytłoczonych 
obowiązkiem nauki uczniów. Może zabrakło 
nauczycieli pasjonatów, może fascynującej 
lektury, dobrze  przygotowanej edukacyjnej 
wycieczki czy lekcji żywej historii przy lokalnym 
miejscu pamięci narodowej – aby zrozumieć 
procesy dziejowe, poznać losy  przodków i poczuć 
dumę z ich postaw.

Po co nam ta historia?! Odpowiedzi 
można szukać w słowach  polskiego męża stanu 
Józefa Piłsudskiego, przez wielu współczesnych 
polityków uważanego za niedościgniony wzór: 
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i 
nie ma prawa do przyszłości”. Aby pamięć  o 
historii narodu polskiego miała trwałą postać, 
organizowane są uroczystości patriotyczne z 
okazji świąt narodowych , władze państwowe i 
samorządowe  obejmują patronat nad rozmaitymi 
wydarzeniami, wystawami, konkursami, 
eksponuje się i dba o miejsca pamięci. 

W Leżajsku takich miejsc, gdzie zapisane 
są  dzieje  lokalnej  społeczności,  nie  brakuje. 
W 2018 r. odnowiono na cmentarzu komunalnym 
dwie zbiorowe mogiły ofi ar terroru z okresu II wo-
jny światowej, w obecnym - dwa groby kryjące 
szczątki 5 ofi ar pacyfi kacji miasta, do której doszło 
w 1943 r. Nowy  wymiar zyskuje gruntownie 
zrewitalizowane miejsce upamiętniające rozstrze-
lanych mieszkańców Leżajska  przy ul. 28 Maja. 

Następnym krokiem na drodze przywracania 
należnego szacunku śladom przeszłości w mie-
ście   będzie   renowacja   kwatery   poległych 
w czasie I wojny światowej. Skromne drewniane 
krzyże   umocowane   w   pokrytej   trawą   ziemi 
w południowej części cmentarza skrywają ciała 
około  1  tys.  żołnierzy  wielonarodowościowej 
i wielowyznaniowej armii austro-węgierskiej oraz 
rosyjskiej. 

Wielka Wojna o zasięgu światowym miała 
swój   epizod   również  w  naszych  okolicach. 
W rejonie dolnego Sanu starły się wielkie armie, 
najpierw przeszło natarcie rosyjskie (wrzesień 
1914 r.), a potem wojska austro – węgierskie 
wyparły Rosjan (październik 1915 r.). W okolicach 
Leżajska w wyniku prowadzonych działań 
wojennych życie straciło wielu żołnierzy obu 
armii.   Chowani   byli   w   okolicach   pól  walki 
i przy szpitalach polowych. Kwatera poległych na 
cmentarzu komunalnym w Leżajsku kryje szczątki 

żołnierzy pochowanych tutaj w latach 1914 – 
1915, jak również ekshumowanych w latach 30. 
XX wieku, w ramach państwowej akcji komasacji 
grobów wojennych, z licznych mogił w okolicy. 

Dr Sławomir Kułacz*, pracownik 
Uniwersytetu Gdańskiego, prowadząc badania 
historyczne, skompletował imienną listę ponad 
250 poległych wówczas w okolicach Leżajska 
żołnierzy.  Przeglądając ten spis, łatwo obliczyć, że 
średnia wieku nie przekraczała 25 lat życia. Trudno    
też   w   tym   kontekście   nie   zgodzić   się z nie-
mieckim teologiem (A. Schweitzer), że „Groby 
żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju”. 
Wielu z nich, jeśli nie wszyscy, spoczywają dziś na 
leżajskim cmentarzu. 

Pierwsze i jedyne prace remontowe 
tego miejsca wykonano w 1993 r. - polegały na 
urządzeniu skromnego wystroju i wymianie 
zbutwiałych krzyży. Ale dzięki temu udało się 
je ocalić od zapomnienia. Planowane na 2020 
rok działania nadadzą odpowiednią rangę temu 
obiektowi grobownictwa wojennego;  sprawią, 
że polegli zostaną upamiętnieni godnie i 
trwale.  

Opracowując koncepcję architektoniczną, 
mgr inż. arch. Elżbieta Samel inspirowała się 
cmentarzami wojennymi urządzanymi w Galicji 
Zachodniej w latach 1915 – 1918 przez austro – 
węgierskie instytucje. Projekt zakłada symetryczny 
układ kwatery, gdzie w osi i w tle pól grobowych 
znajdzie się żelbetowa ściana pomnikowa 
posadowiona na podeście obłożonym płytami 
oraz zwieńczona kutym stalowym krzyżem. 

Na  ścianie  pomnikowej umieszczona zosta-
nie upamiętniająca tamten czas tablica mosiężna. 
Pochowanych tu żołnierzy symbolizować będą 
dwa rzędy kamiennych znaków religijnych 
umieszczonych po prawej i lewej stronie od 
ściany pomnikowej. Wygodniejszy dostęp do 
kwatery zapewni wykonana z kostki granitowej 
dwumetrowej szerokości aleja, prowadząca od 
nowo projektowanego wejścia, wzdłuż całej 
kwatery oraz przejście pod ścianę pomnikową. 
Projekt uzupełniają nasadzenia wzdłuż chodnika  
oraz trawnik wokół symboli religijnych. Dla 
adaptacji ogrodzenia, które znajduje się 
bezpośrednio za kwaterą, słupy i cokoły obłożone 
zostaną piaskowcem, zaś stalowe przęsła - 
wyczyszczone i odmalowane na grafi towy kolor. 
Przy wejściu pojawi się tablica  informująca o 
Kwaterze Poległych w I Wojnie Światowej wraz 
z opisem historii miejsca. Szacowany koszt robót 

wyniesie 240 tys. złotych. Wnioski o stosowne 
dofi nansowanie trafi ły jesienią tego roku do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po całej Galicji rozsiane są cmentarze – 
zadbane, wkomponowane w krajobraz - kryjące 
ciała wojaków poległych na polu chwały w okresie 
I wojny światowej. Zostali potraktowani w obliczu 
śmierci godnie, z należytym szacunkiem, równo 
– niezależnie od narodowości czy wyznania. 
Byli jednakowo dzieleni, niezależnie od tego, 
w jakiej armii     walczyli.   Wyryta   w   języku   
niemieckim w kamieniu inskrypcja na cmentarzu 
w Gładyszowie (Beskid Niski) oddaje w pełni ideę 
szacunku tym, którzy zrosili ziemię własną krwią: 
„Śmierć żołnierza święta jest i łamie nakazy 
nienawiści. Przyjaciel czy wróg, jeśli nie ominęły 
go rany, na jednakową miłość i cześć zasługuje”. 

Pierwsze zdanie zacytowanego napisu 
ozdobi mosiężną tablicę – która pojawi się w 
centrum nowej kwatery wojskowej na leżajskim 
cmentarzu. Po przywróceniu należytej rangi 
grobownictwa wojskowego stanie się miejscem 
edukacji historycznej i patriotycznej, punktem 
wyjścia do organizacji plenerowych lekcji i budo-
wania poczucia tożsamości narodowej. I może 
rzadziej będzie padać desperackie pytanie: Po co 

nam ta historia?!

 
*Autor  artykułu: Groby żołnierskie z okresu I 

wojny światowej w Leżajsku i okolicy – krótka historia 
(nie)pamięci, [w:] I wojna światowa nad Sanem, red. A. 
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