






M rozmawia z burmistrzem Leżajska               
          Ireneuszem Stefańskim.

To, co do niedawna było poważną barie-
rą w rozwoju tego typu miasteczek jak Leżajsk, 
czyli wyludnianie i wszelkie z tym związane kon-
sekwencje, z dzisiejszej perspektywy nie wydaje 
się największym problemem. W dobie korona-
wirusa…. 

Tak, to całkowicie nowa sytuacja, ale trze-
ba  nauczyć się z tym żyć. Mówię to również, a 
może przede wszystkim, z pozycji zarządzającego 
miastem i kłopotów, przed którymi stajemy. Nie 
wiemy czego się ostatecznie spodziewać w do-
chodach miasta i o ile trzeba będzie ciąć wydatki. 
Dzisiaj zasadniczym problemem jest niepewność. 

Ale najdłuższa nawet doba koronawirusa 
nie będzie trwać wiecznie, przynajmniej taką 
mam nadzieję. Stare problemy – wrócą. Mal-
kontenci mówią o starzejącym się mieście, upa-
dającym handlu, braku perspektyw dla młodych 
ludzi, itd.

Leżajsk nie jest sam sobie sterem, żegla-
rzem,  okrętem, lecz miastem funkcjonującym 
w polskiej rzeczywistości. Nie jest też żadną ta-
jemnicą, że miasta zaliczane do małych i średnich 
przeżywają od co najmniej 2013 roku ogromne 
kłopoty, które są pochodną przyjętego przez ów-
czesny rząd modelu rozwijania dużych aglome-
racji i pompowania w nie naprawdę ogromnych 
pieniędzy. Dla małych i średnich – zabrakło. Kon-
sekwencją tego był i jest wzrost depopulacji oraz 
znaczące ich spowolnienie.   

 Wystarczy przejść się po Leżajsku i po-
oglądać witryny sklepików – lokali do wynajęcia 
przybywa z każdym miesiącem.

Jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz star-
si, chociaż chciałbym podkreślić, że przypadki 
upadających małych sklepików to również efekt 
zmian w modelu handlu, który dość gremialnie 
przeniósł się do wielkopowierzchniowych galerii 
i coraz powszechniejszej sprzedaży poprzez inter-
net. Nie chodzi mi bynajmniej o ostatnie trzy mie-
siące, w których prawie cała sprzedaż przeniosła 
się do sieci. Chociaż akurat dzisiaj konia z rzędem 
temu, kto potrafi  przewidzieć przyszłość galerii 
handlowych. 

Niedawno opowiadano mi, jak do niewiel-
kiego sklepu z butami przychodzili klienci głównie 
po to, żeby przymierzyć obuwie. Potem wybrane 
modele zamawiali przez internet. Finał był łatwy 
do przewidzenia – sklepik upadł. Ale wróćmy do 
wskaźnika demografi cznego: z danych za pierw-
sze półrocze 2019 r. wynika, że jedynie w trzech 
województwach odnotowano przyrost ludności: 
w Małopolsce (+1268), w Pomorskiem (+ 1068) 
i w Wielkopolsce (+907). Na drugim końcu poja-
wiły się województwa z największym spadkiem 
ludności: Śląsk (-6964) i Łódzkie (-5061).

Jak na tym tle wygląda Leżajsk?
Oczywiście, mamy do czynienia z ubytkiem 

mieszkańców. Na przestrzeni pięciu lat, licząc od 
2014 do 2018 r., odnotowaliśmy spadek o 281 
osób, tj. 1,98 proc.  W podobnej sytuacji, a więc 
ze spadającą liczbą mieszkańców, są wszystkie 
miasta w naszym województwie, z wyjątkiem 
Rzeszowa. 

Jaki jest pomysł na zahamowanie tego 
trendu?

Nie ma prostych rozwiązań, a już na pewno 
nie są one możliwe bez wsparcia rządu, ponie-
waż z poziomu małego miasta brak skutecznych 
instrumentów do przyciągania znaczących inwe-
storów. Ulga lub zwolnienie w podatku od nieru-
chomości, a to mieści się w kompetencjach mia-
sta i było praktykowane w Leżajsku przez ostatnie 
cztery lata, to zdecydowanie za mało. Dla inwe-
stora liczą się bowiem wykształcone i dostępne 
kadry, zaplecze naukowe zdolne do podejmo-
wania współpracy na innowacyjnych obszarach, 
dostępność komunikacyjna, itp.  Na pewno, jako 
miasto możemy tworzyć przestrzeń przyjazną 
mieszkańcom, z miejską infrastrukturę oraz stan-
dardem usług publicznych na coraz wyższym po-
ziomie. I to staramy się robić.

Jakieś przykłady?
W edukacji stworzyliśmy innowacyjny mo-

del zdrowego żywienia w przedszkolach i szko-
łach, inwestując w odpowiednie wyposażenie 
kuchni i kwalifi kacje kadry, w tym miejskiego die-
tetyka, który ustala menu dla każdego przedszkola 
i szkoły.  Ten  model  praktykujemy  już   trzeci rok 
z  rzędu  i  jesteśmy  pod  tym względem  jednym z 
nielicznych samorządów w kraju, o czym donosiły 
zresztą media. Od 4 lat działa w mieście system 
stypendialny nie tylko dla zdolnych i pracowitych 
uczniów, ale także wyróżniających się młodych 
sportowców i artystów. Ponadto postawiliśmy 
na modernizacje i uatrakcyjnienie przestrzeni 
publicznej: w tym roku zakończymy rewitalizację 

ogródka jordanowskiego, przed nami właśnie roz-
poczynający się duży projekt rewitalizacji rynku i 
placu przed Miejskim Centrum Kultury. 

Przed epidemią w tegorocznych planach był 
projekt budowy wodnego placu zabaw (przy ul. 
Jagiełły) – niestety, wobec wielu niewiadomych 
musimy go przesunąć. Trwają prace projektowe 
przy modernizacji stadionu miejskiego.  Do tej 
pory był plan, by w przyszłym roku rozpocząć 
jego przebudowę. Teraz należy podejść do tego z 
większą ostrożnością. Słowem – priorytetem mia-
sta jest stałe rozszerzanie oferty i warunków do 
przyjaznego, wygodnego życia mieszkańców. 

Pod koniec ubiegłej kadencji ogłosił Pan 
plany związane z turystyką w mieście. Minął rok 
i trudno cokolwiek nowego zauważyć. 

Pracujemy nad dwoma szlakami turystycz-
nymi: szlak staromiejski, po istotnych z historycz-
nego punktu widzenia miejscach miasta, od stro-
ny dokumentacyjnej i materiałów promocyjnych 
został właściwie ukończony. Jest problem z ozna-
kowaniem obiektów rozlokowanych wokół rynku, 
ponieważ rozpoczęły się tu roboty budowlane. 
Drugi szlak związany jest z kolei z leżajskim cady-
kiem. Prace dokumentacyjne oraz wydanie książ-
kowe zleciliśmy autorom ze środowiska lubel-
skiej Bramy Grodzkiej. Mam nadzieję, ze będzie 
to ciekawa pozycja wydawnicza, ciekawy szlak i 
oczywiście przyczynek do popularyzacji Leżajska. 
Przypomnę też, że w ramach rewitalizacji prze-
strzeni  publicznej rozpoczęły się prace związane z 
siedemnastowieczną wieżą dzwonniczo – obser-
wacyjną, która zostanie przystosowana do ruchu 
turystycznego jako punkt widokowy i lokalizacja 
ekspozycji nawiązującej do historii miasta.

Ludzie jednak mówią i piszą na fo-
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Ludzie jednak mówią i piszą na forach in-
ternetowych, że betonuje Pan miasto, ronda 
buduje nie tam, gdzie trzeba, sygnalizacja dro-
gowa na skrzyżowaniu opodal dworca ma za 
dużo świateł,   drzewa   są  wycinane,  nomen  
omen, w pień. Nawet w ogródku jordanowskim, 
po modernizacji, ubyło trawników, po których 
hasały dzieci. I na dodatek całe miasto jest roz-
kopane.  Co Pan na to?

Gdy w Leżajsku zapadała decyzja o budowie 
obecnego ratusza, a było to w XIX wieku, grupa 
mieszczan, aby do tego nie dopuścić, rozpoczę-
ła protest i zawiadomiła dziennikarzy ze Lwowa.  
Sesja  rady  z udziałem protestujących i prasy 
miała burzliwy przebieg, na całe szczęście radni 
z burmistrzem pozostali nieugięci, ratusz powstał 
i stoi po dziś dzień. Mówię o tym, by pokazać,  
że  historia  protestów  i  niezadowolenia w Le-
żajsku ma swoją ugruntowaną, wielowiekową 
tradycję. Wracając jednak do czasów współcze-
snych,  przypominam,  że do wyborów szedłem 
z programem, który został poparty moim wybo-
rem na urząd burmistrza. Teraz nadszedł czas jego 
realizacji i staram się wywiązać ze słowa danego 
mieszkańcom. Rozumiem, że część z nich ma inny 
pogląd, co nie zmienia jednak faktu, że projekty 
przebudowy rynku, placu przed MCK i ogródka 
jordanowskiego były pokazywane w rozmaitych 
wizualizacjach jako jeden z elementów mojego 
programu wyborczego. 

To samo dotyczy modernizacji ulicy Mickie-
wicza i przebudowy dwóch skrzyżowań, które na 
etapie dokumentacji technicznej zostały uzgod-
nione z wszystkimi fachowymi, podkreślam – fa-
chowymi służbami. W przypadku wycinki drzew 
pragnę poinformować, że poprzedziła ją eksper-
tyza dendrologa obejmująca stan biologiczny 
drzewa i jego potencjalne zagrożenie dla pieszych 
oraz pojazdów. Podzielam pogląd, że ulica Mickie-
wicza z okazałymi kasztanami wyglądała pięknie, 
tyle że drzewa te mają ponad 100 lat i stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Nic nie trwa 
wiecznie i na ich miejsce pojawią się nowe nasa-
dzenia. 

A co z rozkopanym Leżajskiem, długo to 
potrwa?

Każdy, kto chociaż raz w życiu remonto-
wał dom czy mieszkanie, wie, że wiążą się z tym 
uciążliwości. W Leżajsku prochu nie wymyślimy i 
proszę o chwilę cierpliwości. Nigdy dotąd w hi-
storii miasto nie realizowało tak dużych inwesty-
cji w przestrzeni publicznej, chodzi mi zarówno 
o zakres rzeczowy, jak i fi nansowy. W poprzed-
nim roku było to prawie 15 mln zł, w tym ponad 
12 mln. Za moich poprzedników nawet w ciągu 
dwóch kadencji nie udawało się dojść do tak wy-
sokich nakładów na inwestycje, jakie my  realizu-
jemy w ciągu dwóch ostatnich lat. 

Czego zatem Panu życzyć?

Nam – mieszkańcom Leżajska, przede 
wszystkim, zdrowia.

                                              Rozmawiał BM

 etoda naliczania opłaty za odbiór odpadów od ilości zużytej wody i obowiązujące w tej sprawie   
  przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rad Miejskiej, nakładają

 na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia nowej deklaracji o opłacie za gospodarowanie
 odpadami. Deklaracja powinna trafi ć do Urzędu Miejskiego do 30 czerwca br. według nowego wzo- 

  ru, który uwzględnia ulgę dla właścicieli nieruchomości deklarujących kompostowanie bioodpadów  
  we własnym zakresie. 
Przypominamy,  że  od  1  lipca  br.  odpady  komunalne mogą być zbierane wyłącznie w sposób selektywny. 

W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane w podziale na makulaturę, szkło, plasti k i metal oraz 
bioodpady, burmistrz zobowiązany jest do ustalenia nowej opłaty, która w przypadku Leżajska wynosi dwukrotność 
podstawowej stawki tj. 13,60 zł za metr sześcienny zużytej wody. Nieprowadzenie segregacji zagrożone jest ponadto 
grzywną do 5 tysięcy złotych. 

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów we własnym 
zakresie, mogą korzystać z ulgi. Stawka opłaty za odpady z uwzględnieniem tej ulgi wynosi 6,50 zł/metr sześcien-
ny zużytej wody, stawka opłaty podstawowej – 6,80 zł. Ważna uwaga: osoby, które zadeklarowały kompostowanie 
bioodpadów we własnym zakresie, mogą przekazywać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub wystawiać do 
odbioru (w workach) jednak wyłącznie za dodatkową opłatą wniesioną do Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Wprowadzone  zmiany  powinny  przyczynić  się  do osiągnięcia przez miasto odpowiedniego poziomu odzysku 
i recyklingu odpadów komunalnych – wskaźnik wymagany w 2020 r. wynosi 50 proc. W przypadku jego nieosiągnię-
cia pojawią się problemy dla miasta. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami za każdą tonę odpadów brakują-
cą  do  wyznaczonego  limitu  miasto  musi  zapłacić  karę  fi nansową,  która  wpłynie  na  wysokość  opłat  za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów ponoszonych przez mieszkańców. 

Tabela odpadów komunalnych miasto Leżajsk

Tymczasem przez pierwsze cztery miesiące 2020 roku poziom odpadów, przy uwzględnieniu odebranych bez-
pośrednio z nieruchomości, wyniósł zaledwie 38 proc. Wskaźniki nieco poprawiają odpady segregowane przyjęte w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – po ich uwzględnieniu poziom odzysku i recyklingu rośnie do nieco 
ponad 41 proc. A to wciąż za mało. Miasto zapowiada wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad segregacji i 
rozpoczęcie kontroli zawartości kubłów. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad – jeszcze raz przypominamy, że 
segregacja jest obowiązkowa od 6 września 2019 r. – stosowane będą kary, łącznie z dwukrotnym podwyższeniem 
stawki opłaty. 
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po modernizacji, ubyło trawników, po których 
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wszystkim, zdrowia.

                                              Rozmawiał BM
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apliczki stały się nieodzownym 
elementem krajobrazu. Stawiane na rozsta-
jach dróg, przy lasach, w zaciszu, skrywają 
z reguły jakąś historię. Zazwyczaj bywają 
mijane obojętnie, bez dociekania o genezę 
ich powstania – prawda zaś jest taka, że każda 
z  nich  ma  swoją małą historię. Tak jest też 
z leżajską kapliczką na Podolszynach. W 1863 
roku, niejaki Jakub Szlachetka ufundował 
ją jako wotum dziękczynne za szczęśliwy 
powrót z powstania styczniowego.

Jeszcze do niedawna kapliczką opie-
kowała się świętej pamięci Aniela Buszta, 
przejmując pieczę od męża Augustyna – jemu 
z kolei klucze powierzyła w 1930 r. Aniela 
Horoszko. W dwadzieścia lat później, w 1950 
roku Aniela i Augustyn wzięli ślub, wtedy 
też kapliczkę za pieniądze mieszkańców 
ogrodzono, Henryk Rydz ją odmalował, a 
Augustyn posadził wokół drzewa. Kilka lat 
później doprowadzono prąd. 

Po dziś dzień wnętrze przyozdabiają 
malowidła świętych: Józefa, Jakuba, 
Antoniego i Matki Bożej, którą w asyście 
aniołów namalowano farbami olejnymi na 
desce.  

Posadzone przez Augustyna Busztę 
drzewa stały się z czasem zarzewiem sporu:  
czy, jak twierdzą jedni, zagrażają one 
kapliczce, czy wręcz odwrotnie – dodają jej 
uroku. Aniela, wdowa po Augustynie, nie 
wyobrażała sobie, żeby można się ich pozbyć. 

– To tak jakby uśmiercić przeszłość. 
Kawał przeszłości, przecież to pół wieku – 
mówiła. 

Zamartwiała się też tym, że młodzi 
ludzie przechodzą obojętnie obok kapliczki, 
a o wydarzeniach z 1863 roku niewiele wiedzą, 
jakby to było coś obcego, egzotycznego.

Alojzy Zielecki, przywołując w „Dzie-
jach Leżajska”1  powstańców  i  zbrojne   
potyczki w okolicy, nawiązuje do bitew pod 
Józefowem i Panasówką, do których doszło 
3 września 1863 roku. Powstańcze oddziały 
liczące 600 żołnierzy piechoty i 200 jazdy pod 
dowództwem Marcina Borelowskiego starły 
się z pięcioma rotami rosyjskiej piechoty. 

Rosjanie ponieśli duże straty zarówno w lu-
dziach, jak i uzbrojeniu. 

Jednak w trzy dni później, 6 września 
1863 roku oddziały Borelowskiego zostały 
osaczone pod Batorzem, gdzie rozegrała 
się krwawa bitwa zakończona pogromem 
powstańców  i  śmiercią  dowódcy. Brali 
w niej udział ochotnicy z miasta i powiatu 
leżajskiego, przypuszczalnie też sam Jakub 
Szlachetka,     rzemieślnik    albo    wyrobnik 
z   Podolszyn. 

Od 2017 r. kapliczka znajduje się pod 
opieką miasta, została wpisana do gminnej 
ewidencji zabytków. Chociaż po prawdzie 
pierwsze  roboty  remontowe  wykonano 
w 2001 r. – wspólnymi siłami mieszkańców 
i miasta postawiono wokół niej metalowe 
ogrodzenie. Milowym krokiem w ratowaniu 
zabytku okazał się rok 2008 – wówczas 
zaizolowano fundamenty, usunięto stare 
tynki zewnętrzne, zakonserwowano ściany 
specjalistycznymi preparatami i odma-
lowano. Kolejne prace rozpoczęły się w roku 
2017 – wymieniono instalacje elektryczne 
oraz stolarkę okienną i drzwiową, wyko-
nano izolację posadzki. Na tym jednak 
nie poprzestano: stan polichromii we 
wnętrzu kapliczki był zły, głównie z powodu 
nieudolnych przemalowywań. W poro-
zumieniu z Podkarpackim Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków, miejscy 
urzędnicy zlecili wykonanie stosownej 
dokumentacji, której podjął się znany 
krakowski konserwator zabytków Piotr 
Konczarek. Udało mu się zidentyfi kować 
obecność oryginalnych, pierwotnych warstw 

malarskich i określić ich charakter, zasięg 
oraz techniki wykonawcze. 

Wszystko po to, aby opracować 
program dalszych działań konserwatorskich. 
Wykonane badania dowiodły, że w kapliczce 
zachowana jest pod przemalowaniami 
polichromia  o  charakterze neobarokowym 
z końca XIX wieku, wymagająca odsłonięcia, 
zakonserwowania i wykonania umiejętnych 
rekonstrukcji w miejscach większych 
ubytków. Piotrowi Konczarkowi udało 
się także odsłonić spod późniejszych 
przemalowań pierwszą, według chronologii, 
warstwę  malowideł  i poddać ją technicznej 
i estetycznej konserwacji.

W maju 2019 roku konserwacji 
polichromii, na zlecenie miasta, podjął się 
Adam Pragłowski, leżajski konserwator 
dzieł sztuki. Prace ukończył w listopadzie 
tego samego roku – kapliczka odzyskała XIX 
wieczny wystrój przy całościowych nakładach 
miasta sięgających 45 tysięcy złotych. 

Gdyby nie czas pandemii, tegoroczna 
majówka byłaby okazją do zajrzenia do 
kapliczkowych zakamarków, z których 
wychynie niejedna święta i niejeden święty 
z odnowionego malunku. Majówki miały 
rozpoczynać się o 19.00. Jak co roku – w ka-
pliczce na Podolszynach.

¹  Dzieje Leżajska – praca zbiorowa pod redakcją Józefa Półćwiartka. Wydanie 
drugie poszerzone z 2003 r.
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11 marca – apokalipsa

Niedowierzanie, chaos, panika, strach przed 
nieznanym. Te słowa mogą oddawać sytuację, 
z którą zderzyli się mieszkańcy Leżajska. 

W grudniu 2019 r. w dalekim chińskim 
Wuhan (którą to nazwą śmiało zastępuje się dziś 
frazeologizm „puszka Pandory”) pojawiły się 
pierwsze przypadki zarażeń wirusem covid-19. 
Informacje z końca  świata, choć niepokojące, 
budziły raczej współczucie, może lekki niepokój, 
może ulgę („dobrze, że to nie my”). Nikt raczej 
się nie spodziewał, że ten wirus tak szybko ogar-
nie świat. A tym bardziej, że „wyrośnie” fi zycznie 
przed człowiekiem w naszym mieście, przewraca-
jąc otaczającą go rzeczywistość do góry nogami. 

11 marca 2020 r. w godzinach rannych po-
twierdzono pierwszy przypadek zarażenia w Le-
żajsku. Data zbiegła się z ogłoszeniem stanu za-
grożenia epidemicznego w Polsce. Informacja 
drogą pantofl ową obiegła miasto z prędkością 
światła. Rodzice zaczęli masowo odbierać dzieci 
z przedszkoli i szkół. Autobusy były przeładowa-
ne, utworzyły się korki na ulicach. Ludzie w fer-
worze zakupów robili zapasy żywności na długie 

miesiące; makarony, kasze, papier toaletowy w 
mig znikały ze sklepowych półek.

Emocje

Reakcje na sytuację kryzysową, która za-
skoczyła, były u wielu mieszaniną paniki, apo-
kaliptycznej wizji końca świata, z niewielką tyl-
ko szczyptą zdrowego rozsądku. To jasne – nikt 
tego nie przewidział, tym bardziej nikt się na to 
nie szykował. Bardziej zaraźliwy od koronawirusa 
okazał się jednak lęk, o który nietrudno w chaosie 
sprzecznych informacji. I on wywołał spirale nie-
pożądanych wydarzeń. 

W lokalnej telewizji i gazetach aż huczało na 
temat szerzącej się paniki w miasteczku Leżajsk. 
Ludzie poruszający się samochodami z rejestra-
cją RLE w oczach mieszkańców sąsiednich miast 
byli zagrożeniem: hejty na forach internetowych, 
niewybredne komentarze, a nawet groźby. „Nie 
stygmatyzujcie nas, tylko zrozumcie i okażcie 
wsparcie w tych trudnych chwilach” – apelował 
burmistrz Leżajska dodając: „Mogę powiedzieć 
tylko tyle, że dziś mamy problem z koronawiru-
sem w Leżajsku, natomiast niewykluczone, że 
w dniu jutrzejszym Rzeszów, Jarosław, Przemyśl 
(…)”. Nie trzeba było długo czekać… 

Nietypowe okoliczności pozwalają wycho-
dzić na światło dzienne cechom, które gdzieś 
głęboko, niezauważone drzemią. „Tyle wiemy 
o sobie, na ile nas sprawdzono” – pisała Zofi a 
Nałkowska w  „Granicy”. Świat wokół stanął na 
głowie. Jedni strach tłumili agresją, wycofaniem 
i ucieczką; u wielu innych pojawiła się spontanicz-
na chęć nies ienia pomocy, jeszcze inni z przeraże-
nia zamknęli się w domach.

Życie zamarło

 Przez prawie miesiąc najbardziej pożą-
danym i praktycznie nie do zdobycia towarem 
w sklepach okazały się… drożdże! Panaceum na 
lęki, izolację, wolny w nadmiarze czas. 

Wszystkie przychodnie w mieście zostały 
zamknięte. Miejskie Centrum Kultury przerwało 
projekcję fi lmów. Zawieszono naukę w szkołach. 
Władze miasta odmówiły Fundacji Chasydów Pol-
ska zgody na organizację pielgrzymki do grobu 
cadyka. Pozamykano wszystkie place zabaw, sta-
dion miejski, basen, siłownie. W miejscach, gdzie 
jeszcze do niedawna biegały dzieci, a towarzysko 
spędzała czas młodzież, straszyły oplatające teren 
ostrzegawcze taśmy z wypisanymi grubą czcion-
ką zakazami. Grozy dopełniały porozklejane przez 
straż miejską po witrynach sklepów apele i naka-
zy. Martwa cisza, brak ruchu na pustych ulicach, 
przenoszone wiatrem foliowe rękawiczki. Patrole 
policyjne, czarne mundury straży miejskiej i psy. 
Sceny zapamiętane z fi lmów katastrofi cznych. 
Miasto wymarło. Przynajmniej na zewnątrz.

W domowych zaciszach rachunki za prąd i 
Internet rosły. Telefony, szklany ekran, platf ormy 
fi lmowe i sklepy internetowe stały się niezastą-
pione. Pokryte kurzem książki wróciły do łask. 
Wielu szyło maseczki. Urząd Miejski zlecił uszycie 
10 tysięcy na potrzeby mieszkańców. Później ich 
dystrybucją zajęli się rajcowie miejscy. 

Świat zwolnił. Ludzie odruchowo odsuwali 
się od siebie. Wyciągnięta do przywitania dłoń 
cofała się w połowie drogi. Odgłos kaszlu elek-
tryzował. Schowane za maseczkami twarze były 
zagadką. 

Powrót do „normalności”?

Każdy z nas mierzył się z nową rzeczywi-
stością na swój sposób. Odejście od starych na-
wyków, od wypracowanych rytuałów, a także 
zachowanie dystansu społecznego – łatwo nie 
przychodziły. Zdalne nauczanie, zdalna praca, 
ograniczenia w kontaktach – to wyzwania dla 
dzieci, ich rodziców, nauczycieli, urzędników. 

To taka nowa codzienność. Ale wiosenna 
zieleń budzi nadzieję. Obostrzenia z tygodnia na 
tydzień są coraz bardziej luzowane. Życie powoli 
wraca do normalności, ale czy tej, którą pamię-
tamy? 

Doświadczenia z „czasów zarazy” pozostaną 
w pamięci. Jest nadzieja, że wzrosła świadomość i 
nawyki dbania o higienę. Nieoceniony stał się In-
ternet, wielu  nauczyło się robić zakupy bez wyj-
ścia z domu, obsłużyć pocztę e-mailową, wysłać 
pismo do urzędu. Obsługa smartf onów, kompute-
rów okazała się prosta. 

13 przypadków i 1 ofi ara śmiertelna – to 
dotychczasowy  zdiagnozowany bilans epidemii 
w mieście Leżajsk. Jaka przyszłość? Odpowiedzi 
trzeba szukać w gwiazdach, horoskopach, fusach. 
Albo u wróża. Nawet lokalnego.

  Sabina Wojciechowska                                                   
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   biegły rok zapisał się jako rekordowy 
pod względem nakładów na miejskie inwestycje 
– zarówno co do ich liczby (25 zadań, nie licząc 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej), jak i war-
tości. Przez ostatnie dwadzieścia lat wydatki na te 
cele nigdy nie zbliżyły się nawet do 9 mln zł, dość 
powiedzieć, że w najlepszym 2013 roku osiągnęły 
8,1 mln. Tymczasem zeszłoroczne nakłady na 
inwestycje wyniosły 14,85 mln zł, co stanowiło 
23,1 proc. wszystkich wydatków miasta. Sfi nanso-
wano je z dochodów majątkowych – 7,7 mln zł 
(6,8  mln   zł   to  środki  pozyskane  z  zewnątrz), 
z nadwyżki operacyjnej – 5,38 mln zł oraz kredytu 
– 1,35 mln zł.  

ROK  2019
Najwięcej pochłonęły drogi publiczne; za 

6,6 mln zł udało się wykonać 14 zadań, w tym 
znaczną część przebudowy ulicy Mickiewicza (4,1 
mln zł wydano na dwa skrzyżowania, kanalizację 
deszczową, wymianę oświetlenia ulicznego, 
przebudowę chodników i sygnalizację świetlną; 
wykonawca – Matbud). Zakończono również II 
etap budowy parkingu przy ul. Warszawskiej 
(całkowity koszt zadania łącznie z pierwszą częścią 
przekroczył 740 tys. zł; wykonawca – Bruk-Mar). 
Oprócz tego na zakupy gruntów pod nowe drogi 
i powiększenie cmentarza komunalnego miasto 
wydało 570 tys. zł. 

Nieco mniejszy wartościowo był projekt 
związany z odnawialnymi źródłami energii 
(OZE) adresowany do użytkowników budynków 
mieszkalnych, na który zostało przeznaczono 
ponad 4,3 mln zł. W sumie na terenie miasta 
powstało 155 instalacji solarnych, 132 – fotowol-
taiczne, zamontowano 14 pomp ciepła oraz 19 
kotłów c.o. na biomasę.

Ponad 400 tys. zł wyasygnowano na 
modernizację kaplicy i budowę alejek na cmen-
tarzu komunalnym; kolejne 700 tys. zł – na rewa-
loryzację miejsca straceń przy ul. 28 Maja. I w 
jednym, i w drugim przypadku efekty robót są 
nader widoczne. Podobnie zresztą jak przy drugim 
etapie przebudowy ogródka jordanowskiego, 
który zrealizowano za niemal 920 tys. zł (nowe 
oświetlenie parkowe, utwardzone alejki space-
rowe, nasadzenia, mała architektura). W tym 
roku obiekt zyska nowoczesną toaletę.

Nieopodal rynku, przy ul. Mickiewicza 8 
i 10, udało się wykonać restaurację elewacji 
dwóch kamieniczek wpisanych do ewidencji 
zabytków – wartość robót przekroczyła 120 tys. zł. 
W poprzednim roku w tych samych kamieniczkach 
wymieniono więźbę i  pokrycie dachowe. 

Odrębną grupą wydatków inwestycyjnych 
stanowiły środki przeznaczone na oświatę, 
w sumie 766 tys. zł. Najwięcej pochłonęła  
modernizacja części obiektu byłego gimnazjum – 
segment sportowy (470 tys. zł), zagospodarowanie 
terenów wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 (161,5 
tys. zł) oraz przebudowę placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 (85 tys. zł). 

W puli wymienionych wydatków inwesty-
cyjnych nie została uwzględniona budowa 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (MZK), na 
którą złożyło się 8 zadań kanalizacyjnych (1,1 km 
sieci o wartości 190 tys. zł) oraz 4 wodociągowe 
(0,75 km sieci – 135 tys. zł).

ROK 2020
Pod względem nakładów inwestycje nieco 

wyhamowały; najpierw zmiany w podatkach 
spowolniły dynamikę dochodów budżetowych 
w samorządach, w niespełna 3 miesiące później 
pojawił się koronawirus z trudnymi dzisiaj do 
oszacowania skutkami dla miejskiego budżetu. 

Na razie jednak wszystkie zaplanowane 
inwestycje przebiegają bez większych zakłóceń i 
(zgodnie z prognozą budżetową) miasto powinno 
wydać na nie 12,05 mln zł (20 proc. wydatków 
budżetu ogółem).  

Sztandarowa rewitalizacja przestrzeni mie-
jskiej ruszyła w drugim tygodniu maja – w istocie 
chodzi o trzy zadania: zmianę zagospodarowania 
rynku, zmianę zagospodarowania placu przed MCK 
oraz przebudowę zabytkowej wieży dzwonniczo-
obserwacyjnej. W kwietniu wyłoniono wykona-
wców; konsorcjum fi rm „PIOTROWSKI” i TECHART 
Sp. z o.o. zajmie się zmianą zagospodarowania 
rynku i placu przed MCK za kwotę 12,8 mln 
zł, natomiast Firma Remontowo-Budowlana 
Mirosław Piątek przebudową wieży – 527 tys. 
zł. Według harmonogramu tegoroczne wydatki 
zaplanowano w wysokości 6,7 mln zł, zakończenia 
zadań zgodnie z planem należy się spodziewać w 
przyszłym roku: wieża –  w maju, plac przed MCK 
– w czerwcu, rynek – w październiku. 
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Na budowę miejskich dróg w br. 
przewidziano 3,3 mln zł, w tym na dokończenie 
przebudowy ulicy Mickiewicza 1,9 mln zł (koniec 
robót w sierpniu), budowę ulic Łagodnej i Zacisznej 
1,2 mln zł (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, 
jezdnia, chodnik; wykonawca – Molter Sp. z o.o. 
zakończenie – we wrześniu), budowę sygnalizacji 
świetlnej 90 tys. zł (przejście dla pieszych przy ul. 
Mickiewicza na wysokości sklepu „Orzech”) oraz 
budowę parkingów, chodników 85 tys. zł.

Toczy się postępowanie przetargowe 
na wybór wykonawcy kotłów c.o. w ramach 
projektu Czyste powietrze w gminie miasto 
Leżajsk, program wymiany źródeł ciepła. Wedle 
kosztorysu inwestorskiego jego wartość opiewa 
na 1,6 mln i obejmie 115 nieruchomości (105 
kotłów gazowych i 10 na pellet). 

W maju na cmentarzu komunalnym 
rozpoczęły się roboty przy budowie kolumbarium. 
Na obszarze 62 arów powstaną ściany z niszami 
do pochówku urnowego; obecnie budowane 
są 4 segmenty z granitu z 480 niszami. Całość 
uzupełni alejka zwieńczona iluminowaną glorietą 
oraz obiekty małej architektury wraz z zielenią. 
Inwestycja o wartości 1,2 mln zł realizowana 
jest wspólnie z miejską spółką MZK, planowane 
zakończenie robót – grudzień br.    

Trwają prace przy projekcie przebudowy 
stadionu miejskiego, które obejmują: płytę główną 
z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi, 
krytą trybunę na ok. 1 tys. widzów, dwa 
pełnowymiarowe treningowe boiska piłkarskie 
(jedno ze sztuczną nawierzchnią), dwa korty 
tenisowe (ziemne), modernizację zaplecza. 
Wszystkie obiekty będą dysponowały sztucznym 
oświetleniem.

Dzięki wsparciu Podkarpackiego Wojewó-
dzkiego Konserwatora Zabytków (120 tys. zł) 
uda się w tym roku rozpocząć prace przy kaplicy 
grobowej Marii Jaroszówny. Powstały w latach 
trzydziestych ubiegłego stulecia obiekt jest 
unikatowy w skali Podkarpacia i to zarówno pod 
względem architektonicznym, jak i wewnętrznego 
wystroju (polichromie). Po zakończeniu restau-
racji kaplicy przewidziano jej udostępnienie 
zwiedzającym. Z kolei wsparcie wojewody 
podkarpackiego (50 tys. zł) umożliwi rozpoczęcie 
prac przy odbudowie kwatery żołnierzy poległych 
w okolicach Leżajska w okresie I wojny światowej. 

W dokumentacji odbudowy wzięto pod 
uwagę zalecenia konserwatora zabytków oraz 
propozycje historyka, pasjonata cmentarzy 
wojennych (szczególnie z okresu I wojny 
światowej) dra Sławomira Kułacza.

Warto podkreślić, że zarówno w tego-
rocznych, jak i w zeszłorocznych inwestycjach 
niepośledni udział mają środki uzyskane  z UE 
oraz z budżetu państwa. Miasto mogło liczyć 
na pomoc z rządowego programu Funduszu 
Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy 
Mickiewicza w kwocie 2,3 mln zł oraz budowę ulic 
Łagodnej i Zacisznej – 640 tys. zł. Z kolei z pieniędzy 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dofi nansowane zostały roboty przy pomniku 
ofi ar pacyfi kacji Leżajska (100 tys. zł) oraz prace 
modernizacyjne przy atrium tanecznym w MCK 
(145 tys. zł). W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
dofi nansowanie otrzymał wspomniany projekt 
rewitalizacji miejskiej przestrzeni publicznej – 
7,7 mln zł (środki UE) oraz 1,03 mln zł (budżet 
państwa).

Andrzej Janas
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Wojenna zawierucha 1939 r. nie ominęła Leżajska. Najtragiczniejszy był 28 maja 1943 r. 
Leżajsk otoczył kordon wojsk niemieckich. Doszło do aresztowań i mordów. Na ówczesnym Podzamczu 
rozstrzelano 28 mieszkańców, innych uwięziono w Jarosławiu w areszcie gestapo, jeszcze innych 
wywieziono do obozów koncentracyjnych. Pacyfi kacja pochłonęła 47 ofi ar. Żyją jeszcze świadkowie 
tamtych zdarzeń – członkowie rodzin ofi ar, krewni, znajomi, sąsiedzi. 

 Chwilę po tragedii na miejscu egzekucji mieszkańcy postawili krzyż, na nim żołnierze Wołyniaka 
zawiesili wieniec z szarfą: „Poległym bohaterom Leżajska – chłopcy Wołyniaka”. W pierwszą rocznicę na 
łąkowym kobiercu Podzamcza pięknie zakwitły kwiaty, pośród nich ktoś wetknął maleńką biało-czerwoną 
chorągiewkę. 

Po wojnie w latach 50. obywatele Leżajska wybudowali tu pomnik. W hołdzie. Po kolejnych 
trzydziestu – w otoczeniu pomnika powstał zieleniec i plac, umieszczono na nim spiżową tablicę z 47 
nazwiskami ofi ar. Potem niewiele się tu działo poza tym, że wszystko szarzało i obrastało mchem. Czas 
robił swoje, tylko orzeł bez korony i tablica na pomniku przypominały żyjącym, że choć w kraju wiele się 
zmieniło, tutaj zostało po staremu. 

Burmistrz Ireneusz Stefański powiada, że kiedy nastał na to stanowisko, w ratuszu nie było pieniędzy. 
A bez pieniędzy – wiadomo. Upłynęły dwa lata, zanim zlecił architektom z Kielc projekt – żeby nie było 
po amatorsku. Co do treści napisów na tablicy i ścianie wypowiedzieli się historycy z IPN-u, bo nie za 
bardzo wiadomo, skąd pochodziła wcześniejsza wiedza, że w tym miejscu hitlerowcy zamordowali 43 
Polaków. Ale ta liczba zaległa w ludzkiej pamięci na dobre. Gdy na nowej pomnikowej tablicy i ścianie 
pojawiła się informacja, że rozstrzelanych było 28 osób, a wszystkich ofi ar pacyfi kacji – 47, rozdzwoniły 
się w magistracie telefony, że chyba coś się komuś pokręciło. Burmistrz wylicza: 28 rozstrzelanych, dwie 
osoby zostały zamordowane na gestapo w Jarosławiu, 10 zginęło tego dnia na terenie miasta, siedem – 
w obozach koncentracyjnych. Potwierdzają to zresztą dokumenty IPN, choć do końca nie wiadomo, czy 
ludzie i tak swojego nie wiedzą.  

Pomnik został odnowiony, plac z otoczeniem – przebudowany, a orłom na pomniku i na ścianie 
przydano królewskiej godności. Wieczorem zaś, gdy zaczyna zmierzchać, z posadzki wyziera światło. 
Wtedy całą przestrzeń rozjaśnia czysta biel przywołująca na myśl niewinność albo wdzięczną pamięć o 
tych, którym nie dane było przeżyć leżajskiej pacyfi kacji. 

Co roku 28 maja, po wieczornej mszy w farze, pod pomnik maszerowały poczty sztandarowe, 
ofi cjalne delegacje. Pochodowi zazwyczaj przewodziła orkiestra dęta. Po krótkiej modlitwie, apelu 
poległych i salwie honorowej składano wieńce, zapalano znicze. Na próżno było oczekiwać tego samego 
w tym roku. Epidemia przeobraziła wszystkie utarte zwyczaje. Pod pomnikiem pojawiły się wieńce i 
znicze – nie za wiele, raczej ofi cjalne. Wieczorem odbyła się msza święta – jak zwykle w kościele farnym. 
Po niej ludzie poszli prosto do domu. Tylko Podzamcze płakało – w samotności. 

Projekt rewitalizacji pomnika i placu poświęconego ofi arom pacyfi kacji Leżajska zaprojektowała 
Pracownia Architektoniczna FORMAT w Kielcach, architekt Robert Tarczyński. Wykonawcą robót była 
leżajska fi rma Igloobud. Wartość – 700 tys. zł, w tym 100 tys. zł pochodziło z dotacji Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Prace rewitalizacyjne rozpoczęto w lipcu 2019 r., zakończono w maju 2020 r.



Wojenna zawierucha 1939 r. nie ominęła Leżajska. Najtragiczniejszy był 28 maja 1943 r. 
Leżajsk otoczył kordon wojsk niemieckich. Doszło do aresztowań i mordów. Na ówczesnym Podzamczu 
rozstrzelano 28 mieszkańców, innych uwięziono w Jarosławiu w areszcie gestapo, jeszcze innych 
wywieziono do obozów koncentracyjnych. Pacyfi kacja pochłonęła 47 ofi ar. Żyją jeszcze świadkowie 
tamtych zdarzeń – członkowie rodzin ofi ar, krewni, znajomi, sąsiedzi. 

 Chwilę po tragedii na miejscu egzekucji mieszkańcy postawili krzyż, na nim żołnierze Wołyniaka 
zawiesili wieniec z szarfą: „Poległym bohaterom Leżajska – chłopcy Wołyniaka”. W pierwszą rocznicę na 
łąkowym kobiercu Podzamcza pięknie zakwitły kwiaty, pośród nich ktoś wetknął maleńką biało-czerwoną 
chorągiewkę. 

Po wojnie w latach 50. obywatele Leżajska wybudowali tu pomnik. W hołdzie. Po kolejnych 
trzydziestu – w otoczeniu pomnika powstał zieleniec i plac, umieszczono na nim spiżową tablicę z 47 
nazwiskami ofi ar. Potem niewiele się tu działo poza tym, że wszystko szarzało i obrastało mchem. Czas 
robił swoje, tylko orzeł bez korony i tablica na pomniku przypominały żyjącym, że choć w kraju wiele się 
zmieniło, tutaj zostało po staremu. 

Burmistrz Ireneusz Stefański powiada, że kiedy nastał na to stanowisko, w ratuszu nie było pieniędzy. 
A bez pieniędzy – wiadomo. Upłynęły dwa lata, zanim zlecił architektom z Kielc projekt – żeby nie było 
po amatorsku. Co do treści napisów na tablicy i ścianie wypowiedzieli się historycy z IPN-u, bo nie za 
bardzo wiadomo, skąd pochodziła wcześniejsza wiedza, że w tym miejscu hitlerowcy zamordowali 43 
Polaków. Ale ta liczba zaległa w ludzkiej pamięci na dobre. Gdy na nowej pomnikowej tablicy i ścianie 
pojawiła się informacja, że rozstrzelanych było 28 osób, a wszystkich ofi ar pacyfi kacji – 47, rozdzwoniły 
się w magistracie telefony, że chyba coś się komuś pokręciło. Burmistrz wylicza: 28 rozstrzelanych, dwie 
osoby zostały zamordowane na gestapo w Jarosławiu, 10 zginęło tego dnia na terenie miasta, siedem – 
w obozach koncentracyjnych. Potwierdzają to zresztą dokumenty IPN, choć do końca nie wiadomo, czy 
ludzie i tak swojego nie wiedzą.  

Pomnik został odnowiony, plac z otoczeniem – przebudowany, a orłom na pomniku i na ścianie 
przydano królewskiej godności. Wieczorem zaś, gdy zaczyna zmierzchać, z posadzki wyziera światło. 
Wtedy całą przestrzeń rozjaśnia czysta biel przywołująca na myśl niewinność albo wdzięczną pamięć o 
tych, którym nie dane było przeżyć leżajskiej pacyfi kacji. 

Co roku 28 maja, po wieczornej mszy w farze, pod pomnik maszerowały poczty sztandarowe, 
ofi cjalne delegacje. Pochodowi zazwyczaj przewodziła orkiestra dęta. Po krótkiej modlitwie, apelu 
poległych i salwie honorowej składano wieńce, zapalano znicze. Na próżno było oczekiwać tego samego 
w tym roku. Epidemia przeobraziła wszystkie utarte zwyczaje. Pod pomnikiem pojawiły się wieńce i 
znicze – nie za wiele, raczej ofi cjalne. Wieczorem odbyła się msza święta – jak zwykle w kościele farnym. 
Po niej ludzie poszli prosto do domu. Tylko Podzamcze płakało – w samotności. 

Projekt rewitalizacji pomnika i placu poświęconego ofi arom pacyfi kacji Leżajska zaprojektowała 
Pracownia Architektoniczna FORMAT w Kielcach, architekt Robert Tarczyński. Wykonawcą robót była 
leżajska fi rma Igloobud. Wartość – 700 tys. zł, w tym 100 tys. zł pochodziło z dotacji Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Prace rewitalizacyjne rozpoczęto w lipcu 2019 r., zakończono w maju 2020 r.



2016 roku Wiesław Ziobro we współ-
pracy z leżajskimi instytucjami: Urzędem 
Miejskim i Miejskim Centrum Kultury, opra-
cował przewodnik turystyczny „Leżajsk i oko-
lice. Szlakiem tajemnic i ciekawostek”. Nie-
spełna 80 stronnicowa pozycja zawiera wiele 
informacji o mieście, okolicznych atrakcjach, 
obiektach i zabytkach. Niezwykłe opisy, zdję-
cia i historie, to wszystko przekłada się na 
bogatą treść przewodnika, z którego czytel-
nik dowie się, między innymi, co robiła w Le-
żajsku hollywoodzka gwiazda, czy mieszkała 
tu czarownica, gdzie pod Leżajskiem szukać 
skarbów i czy miasto ma swojego „święte-
go”? 

 Mającą się ukazać niebawem książkę 
(przewodnik) „Leżajsk. Szlakiem Elimelecha 
i dziedzictwa kultury żydowskiej” należy trak-
tować jako kontynuację wątków historycz-
nych o mieście. Emil Majuk i Monika Taraj-
ko z lubelskiego Ośrodka „Brama Grodzka”, 
w przystępny sposób przybliżają tematykę 
chasydyzmu, postaci Elimelecha, jego rodzi-
ny i związanych z nim miejsc. Sporo uwagi 
poświęcają ciekawostkom dotyczącym spo-
łeczności żydowskiej, jej rytuałów, zwycza-
jów i funkcjonowania na terenie miasta. 
Wspominają o Leżajsku jako mieście leżącym 
na „Szlaku Chasydzkim” – trasie turystycz-
nej powstałej z inicjatywy Fundacji Ochro-
ny Dziedzictwa Żydowskiego i wiodącej po 
śladach kulturowych Żydów z południowo-

-wschodniej Polski; w sumie chodzi o 29 
miejscowości z województw podkarpackiego 
i lubelskiego. Co to jest jorcajt, mykwa, ohel, 
chanuka – te i inne obcobrzmiące terminy 
można odnaleźć w przewodniku, który poja-
wi się w ogólnodostępnej sprzedaży. 

Z kolei idea utworzenia Szlaku Staro-
miejskiego wpisuje się w nurt rozszerzenia 
oferty turystycznej Leżajska i popularyzacji 
jego zabytkowych obiektów oraz zespołów 
architektonicznych – wśród nich unikatowe-
go XVI-wiecznego układu urbanistycznego. 
Wszystkie one, w sumie dziesięć, oznako-
wane zostaną tabliczkami informacyjnymi, 
które zawisną na ratuszu, wieży dzwonniczej, 
kościele parafi alnym pw. Świętej Trójcy, ple-
banii, dawnej cerkwi Zaśnięcia Maryi Panny, 
kamieniczkach, zabudowie ulicy Mickiewi-
cza, dawnym zajeździe i dworze starościń-
skim. Dzięki nim historyczna część miasta 
może być z jednej strony przedmiotem zain-
teresowania miłośników architektury i osób 
zawodowo związanych z tą dziedziną, z dru-
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