
na Dębiczu. W skład 
majątku stowarzysze-
nia wchodzi również 
budynek tzw. „Starej 
Gminy”, zakupiony 
jak wspomniano w 
1915 r. za 11 000 reń-
skich. W 1960 r. wła-
dze komunistyczne 
bezprawnie, na pod-
stawie poufnych pism 
i zarządzeń, skonfi-
skowały cały majątek 
Gminy Chrześcijań-
skiej, w tym gotówkę 
w kwocie 13 626,90 zł, 
a także dokumentację 
i statut. Natychmia-
stowe próby odwo-
ławcze odrzucono, a 
organizacji odmówio-
no prawa strony, mi-
mo że formalnie ni-
gdy nie przestała ist-
nieć. Ponowne stara-
nia o zwrot majątku i 
reaktywację działal-
ności stały się możli-
we dopiero po roku 
1989. Członkowie 
dawnej Gminy oraz 
ich potomkowie sto-
sowali apele do róż-
nych szczebli władz  
państwowych i samo-
rządowych.  

Na terenie Nowego 
Żmigrodu działa Sto-
warzyszenie Gmina 
Chrześcijańska im. 
Leona Karcińskiego 
posiadające status or-
ganizacji pożytku pu-
blicznego. Jest ono 
kontynuacją powstałej 
pod koniec XIX wieku 
organizacji charyta-
tywnej o nazwie Gmi-
na Chrześcijańska. 
Nazwa ta miała pod-
kreślać kulturową i 
majątkową odrębność 
instytucji od istnieją-
cej już w Nowym 
Żmigrodzie Wyzna-
niowej Gminy Ży-
dowskiej. Dziewiętna-
stowieczna działal-
ność organizacji, któ-
rych idee kontynuo-
wała później Gmina 
Chrześcijańska miała 
przede wszystkim 
charakter dobroczyn-
ny i opierała się na 
darowiznach miesz-
kańców Nowego 
Żmigrodu. W naszym 
posiadaniu znajdują 
się dokumenty z dnia 
01.11.1853 r. dotyczą-
ce darowizny ks. Że-

laznego na rzecz In-
stytutu Ubogich oraz 
legatu żmigrodzkich 
obywateli Marii i Ma-
cieja Zarychtowiczów, 
którzy 22.12.1864 r. 
przekazali budynek 
przy ulicy Podwale, 
mający służyć jako 
szpital – przytułek dla 
ubogich mieszkańców 
miasteczka. W ciągu 
kilkudziesięciu lat 
swego istnienia Gmi-
na Chrześcijańska 
zgromadziła znaczny 
majątek, na który 
składają się grunty 
orne, pastwiska, nieu-
żytki wraz z lasem o 
łącznej powierzchni 
ponad 10 ha, rozcią-
gające się w pasie 
między ulicą Sta-
rożmigrodzką a gra-
nicą z Kątami. Na czę-
ści tych gruntów znaj-
dują się obecnie bu-
dynki „Jafaru” oraz 
Kółka Rolniczego, 4-
arowa działka przy 
ulicy Podwale, gdzie 
kiedyś mieścił się 
szpital dla ubogich 
oraz 10-arowa działka 
w pobliżu akweduktu 
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Były one jednak bez-
skuteczne. Uznano 
bowiem, że Gmina 
Chrześcijańska nie 
posiada osobowości 
prawnej a zatem nie 
może być stroną w 
postępowaniu. Te fak-
ty zmusiły nas do po-
nownej rejestracji sto-
warzyszenia, w które-
go statucie wyraźnie 
zaznaczyliśmy konty-
nuację idei, zadań  
i celów dawnej insty-
tucji. Naszym głów-
nym celem jest dzia-
łalność na rzecz spo-
łeczności lokalnej po-
przez działania ratu-
jące zabytki, akcje 
charytatywne oraz 
zaangażowanie w 
sprawy publiczne o 
wymiarze lokalnym. 
Głównym przedsię-
wzięciem relizowa-
nym w ostatnich la-
tach jest renowacja 
zabytkowej Kaplicy 
Cmentarnej, oraz kon-
tynuacja renowacji 
zabytkowych nagrob-
ków. 

Zarząd Gminy Chrześci-
jańskiej  

Im. Leona Karcińskiego. 

RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ PW. ŚW. TRÓJCY W NOWYM ŻMIGRODZIE 



Przed rozpoczęciem 

prac konserwatorskich 

Gmina Chrześcijańska 

przystąpiła do sporzą-

dzenia dokumentacji 

architektoniczno – bu-

dowlanej robót. Za-

twierdzenie dokumen-

tacji nastąpiło decyzją 

n r  U O Z -

K1.5142.101/2013 z 

dnia 23.05.2013 r. Te-

matem opracowania 

jest remont i konserwa-

cja zabytkowej kaplicy 

cmentarnej na cmenta-

rzu parafialnym w No-

wym Żmigrodzie. In-

westorem jest Gmina 

Chrześcijańska im. Leo-

na Karcińskiego w No-

wym Żmigrodzie. Na 

podstawie dokumenta-

cji i wspomnianej decy-

zji Starosta Jasielski 

wydał pozwolenie na 

b u d o w ę  n r 

AB.6740.11.21.2013 z 

dnia 3.07.2013 r. Doku-

mentację opracował 

zespół w składzie: mgr 

Inż. Arch. Janusz Rotko 

(projektant), mgr inż. 

arch. Grzegorz Bajorek 

(autor opracowania), 

mgr Mirosław Babicz 

(Autor programu prac 

konserwat ors kich) .  

Dokumentację sfinan-

sował w całości Pod-

karpacki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 

RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ—DOKUMENTACJA 

ETAP I—RENOWACJA DACHU WIEŻY 

H e n r y k  M a g u d a 

(parafia Nowy Żmi-

gród) Zdzisław Sen-

czak (Gmina Chrześci-

jańska) Ryszard Banaś, 

(wykonawca) Augu-

styn Bajorek (inspektor 

nadzotu) Wykonawca 

prac – Firma Rych-Bud 

Ryszard Banaś, 37-733 

Trzciana 346. Według 

kosztorysu powyko-

nawczego całkowita 

kwota prac wyniosła 

40 329,23 zł. Prace pole-

gały na: wymianie po-

krycia dachu tj. roz-

biórce pokrycia dacho-

wego z blachy cynko-

wej, oczyszczeniu ele-

mentów drewnianych 

więźby dachowej, im-

pregnacji grzybobójczej 

i owadobójczej wzmac-

niającej z zastosowa-

niem 5 % i 25I roztwo-

ru Paraloid B-72, w 

toulenie, założenie ła4 

4 x 5 cm jako elementu 

nośnego dla pokrycia z 

gontu drewnianego, 

wykonanie pokrycia 

dachu gontem łupa-

nym z drewna iglaste-

go impregnowanego w 

kąpieli – krycie po-

dwójne, wykonanie 

instalacji odgromo-

wej. Po wykonaniu 

pierwszego etapu 

prac wszyscy zaanga-

żowani w prace  kon-

serwatorskie uznali, 

że należy je szybko 

kontynuować, ze  

względu na zły stan 

techniczny pozostałej 

części dachu.  

Pierwszy etap prac roz-

począł się w 2014 roku-

Umową nr 92/R/2013 

z dnia 19 lipca 2013 ro-

ku Podkarpacki Woje-

wódzki Konserwator 

Zabytków przekazał 

stowarzyszeniu  kwotę 

20 000,00 złotych stano-

wiącą 56,19% wartości 

inwestycji pn. „Prace 

remontowo – konser-

watorskie dachu wieży 

wraz z gzymsami oraz 

wykonanie instalacji 

odgromowej” Całość 

wyceniono na35 594,00 

zł. Po stronie parafii 

pozostało 15 594,00 zł.  

Protokół odbioru prac 

p o d p i s a n o  d n i a 

4.09.2013, Komisja od-

biorowa w składzie: 

Antoni Bosak, Bogdan 

Janusz, Ewa Lorentz 

(UOZ Krosno), ks. Kan. 
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Sfinansowanie dokumentacji w całości, było dowodem uznania za wcześniejsze prace prowadzo-
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Drugi etap prac został 

przeprowadzony w 

2014 roku. Umową nr 

92/R/2014, z dnia 18 

czerwca 2014 r. na 

kwotę 79 400,00  Pod-

karpacki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 

przekazał stowarzysze-

niu kwotę 79 400,00 zł 

stanowiącą 49,96%  

kosztów zadania pn. 

„Prace remontowo – 

konserwatorskie dachu 

oraz stropu kaplicy.” 

Całość zadania oszaco-

wano na kwotę 

158 938,00 zł. Wyko-

nawcą prac została wy-

brana firma: Rych-Bud 

Ryszard Banaś, 37-733 

Trzciana 346. W trak-

cie realizacji zadania 

w dniach 8.07.2014 i 

5.08.2014 odbyły się 

kontrole prac konser-

watorskich. W trakcie 

kontroli obecni byli: 

Ewa Lorentz, Bogdan 

Janusz (WUOZ Kro-

sno), ks. Kan. Henryk 

Maguda (Parafia No-

wy Żmigród), Zdzi-

sław Senczak (Gmina 

Chrześcijańska), Ry-

s z a r d  B a n a ś 

(Wykonawca), Augu-

s t y n  B a j o r e k 

(Inspektor nadzoru) 

Renowacja obejmo-

wała następujące ro-

boty: Remont kon-

strukcji stropu: zerwa-

nie deskowania górne-

go, impregnacja belek 

stropowych, wykona-

nie nowej nadsiębitki, 

w o s k o w a n i e  n a -

wierzchni. Wymiana 

ślepego pułapu wraz z 

docieplenie stropu: uło-

żenie paraizolacji z folii 

polietylenowej, ułoże-

nie płyt z wełny mine-

ralnej, zabezpieczenie 

warstwy izolacji po-

przez przykrycie  folią 

paroprzepuszczalną, 

wykonanie nowej pod-

łogi na strychu z tarcicy 

nasyconej gr. 32 mm. 

Wymiana pokrycia da-

chu: rozbiórka pokrycia 

dachowego z blachy 

cynkowej oraz rynien i 

rur spustowych, roz-

biórka wieży sygnatur-

ki, oczyszczenie ele-

mentów drewnianych 

więźby dachowej, im-

pregnacja grzybobójcza 

i owadobójcza wzmac-

niająca z zastosowa-

niem 5 % i 25I roztwo-

ru Paraloid B-72, w 

toulenie, wymiana 

zniszczonych elemen-

tów z zastosowaniem 

krawędziaków z tarcicy 

nasyconej o wymiarach 

zgodnych z orygina-

łem, rekonstrukcja wie-

ży sygnaturki. Pokrycie 

z gontu drewnianego: 

usunięcie pełnego de-

skowania z dachu na-

wy, impregnacja istnie-

jącej nośnej drewnianej 

konstrukcji dachowej, 

założenie ła4 4 x 5 cm 

jako elementu nośnego 

dla pokrycia z gontu 

drewnianego, wykona-

nie pokrycia dachu 

gontem łupanym z 

drewna iglastego im-

pregnowanego w ką-

pieli – krycie podwój-

ne, pokrycie gontem 

latarni i kopuły sygna-

turki. Instalacja odgro-

mowa na całym obiek-

cie: montaż iglic odgro-

mowych w najwyż-

szych punktach obiek-

tu, wykonanie zwodów 

na dachu z pręta mie-

dzianego Ф 8 mm, wy-

konanie pionów odpro-

wadzających na ścia-

nach kaplicy, pogrąża-

nie uziomów pręto-

wych wraz z połącze-

niem z wykonaną in-

stalacją, wykonanie ba-

dań i skuteczności wy-

konanej instalacji. Środ-

ki wypłacono zgodnie 

z zawartą umową w 

dniach 24.07.2014, 

09.09.2014. Z konta sto-

warzyszenia wypłaco-

no kwotę dotacji tj. 

79 400,00  a z konta pa-

rafialnego ks. Kan. 

Henryk Maguda wy-

płacił pozostałą część tj. 

79 538,00 zł. 

ETAP II—RENOWACJA DACHU KAPLICY 
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nowej spoiny mineral-
nej wapienno – cemen-
towej na całym wątku 
kamiennym, wzmac-
nianie i hydrofobizacja 
przy zastosowaniu 
roztworu żywicy krze-

moorganicznej.  W 
trakcie prac przepro-
wadzono kontrolę w 
której udział wzięli: 
Ewa Lorentz, Bog-
dan Janusz (WUOZ 
Krosno), Zdzisław 
Senczak (Gmina 
Chrześcijańska), Mi-
r o s ł a w  B a b i c z 
(Wykonawca), Agu-
s t y n  B a j o r e k 
(Inspektor Nadzoru). 
Odbiór III etapu 
przewidywany jest 
na dzień 16 listopada 
2015 roku.  

W związku z różnymi, 
często mijającymi się z 
prawdą informacjami 
na temat renowacji za-
bytkowej  kaplicy 
cmentarnej przekazu-
jemy do Państwa rąk 
niniejszy biuletyn. 
Chcemy Państwa poin-
formować, że koszt 
każdego etapu prac 
jest ustalany na pod-
stawie kosztorysu, we-
ryfikowanego  następ-
nie przez służby kon-
serwatorskie celem 
zawarcia umowy. Pra-
ce są nadzorowane 
przez Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków 
na podstawie prawo-
mocnego pozwolenia 

Trzeci etap prac pro-
wadzony jest w 2015 
roku. Umową nr 123/
R/2015 z dnia 20 sierp-
nia 2015 roku Podkar-
packi Wojewódzki 
Konserwator Zabyt-
ków przekazał stowa-
rzyszeniu kwotę 50 
000,00 złotych co sta-
nowi 51.99% kosztów 
zadania pn. „Remont 
elewacji wieży zabyt-
kowej kaplicy cmen-

tarnej” Całość prac 
oszacowano na kwo-
tę 96 173,69 zł. Wyko-
nawcą prac została 
wybrana pracownia 
k o n s e r w a t o r s k a 
Kons-Art. Mirosław 
Babicz. Na prace skła-
dają się: dezynfekcja 
obiektu, wstępne me-
chaniczne usuwanie 
n a w a r s t w i e ń 
(porostów, mchów, 
etc), usuwanie pozo-
stałych nawarstwień 
metodą kontrolowane-
go piaskowania w 
otoczce z mgły wod-
nej, chemiczne usuwa-
nie przebarwień ka-
mienia poprzez zasto-
sowanie 8% roztworu 
nadtlenku wodoru w 
okładzie z ligniny, od-
salanie obiektu metodą 
swobodnej migracji do 
rozszerzonego środo-
wiska, wymiana znisz-
czonych i zdezintegro-
wanych elementów 
kamiennych, uzupeł-
nianie ubytków goto-
wymi masami mineral-
nymi (Funcosil Restau-
riermirtel), założenie 

konserwatorskiego i 
budowlanego W każ-
dym podejmowanym 
przez nas działaniu 
uczestniczy proboszcz 
parafii pw. ŚŚ. Aposto-
łów Piotra i Pawła w 
Nowym Żmigrodzie 
ks. Kan. Henryk Ma-
guda. Informujemy 
ponadto, że jako sto-
warzyszenie nie posia-
damy dostępu do ra-
chunku bankowego 
parafii—wszelkich wy-
płat dokonuje tylko i 
wyłącznie ks. Pro-
boszcz. Prowadzone 
przez nas prace są 
zgodne z zasadami 
sztuki konserwator-
skiej. Reasumując, 
chcemy Państwa poin-
formować, że jako sto-
warzyszenie w latach 
2013—2015 pozyskali-
śmy na renowację na-
szej zabytkowej ka-
plicy łączną kwotę 169 
400,00 złotych co sta-
nowi nieco ponad 50 
procent kosztów całęj 
inwestycji. Ze środ-
k ó w  w ł a s n y c h 
(stowarzyszenia) pod-
daliśmy renowacji 
wieczną lampkę ( 1 
100,00 zł). Na  stowa-
rzyszenia wykonywa-
na jest również lampka 
kowalskiej roboty, któ-
ra umieszczona będzie 
nad wejściem do kapli-
cy.  Jeżeli chodzi o re-
montowane przez 
Gminę Chrześcijańską 
nagrobki—parafia nie 
partycypuje w kosz-
tach remontu tychże 
nagrobków.  

ETAP III—RENOWACJA ŚCIAN WIEŻY KAPLICY CMENTARNEJ 

Gmina Chrześcijań-
ska im. Leona Karciń-
skiego pozyskała naj-
większe dotacje spo-
śród wszystkich orga-
nizacji pozarządo-
wych starających się 
o wparcie finansowe 
konserwatora zabyt-
ków na podkarpaciu. 

Mimo podejmowane-
go ogromu prac, je-
sienią 2015 roku poja-
wiły się osoby, które 
za wszelką cenę chcą 
przerwania prowa-
dzonych robót. Oso-
by te, rozpowszech-
niają nieprawdziwe 
informacje, prowa-
dzące do wewnętrz-
nego konfliktu wśród 
parafian. Bez odpo-
wiedzi pozostawiamy 
pytanie, gdzie były te 
osoby, kiedy w 2013 
roku rozpoczynali-
śmy prace przy kapli-
cy… 

Zarząd Gminy Chrześci-
jańskiej im.  Leona Kar-
cińskiego w Nowym Żmi-
grodzie. 

Proboszcz Parafi pw. ŚŚ. 
Apostów Piotra i Pawła w 
N. Żmigrodzie ks. Kan. 

Henryk Maguda. 


