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1. WSTĘP 
 

 Opracowanie dokumentu jakim jest Program Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy 
Leśna 2018-2021 jest ustawowym obowiązkiem samorządu terytorialnego. Niniejszy 
dokument ma charakter strategiczny oraz planistyczny. Definiuje politykę postępowania 
wobec zachowanych zasobów kulturowych zlokalizowanych na terenie Gminy Leśna oraz 
określa ich racjonalny sposób zagospodarowania. Ideą wiodącą Programu jest 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego jako potencjału generującego lepszą 
jakość życia jej mieszkańców. Zadbane obiekty zabytkowe, wypromowane produkty 
turystyczne oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w procesy kulturotwórcze  
konstytuują nowy wymiar przestrzeni, w której zarówno jej mieszkańcy jak i turyści odnoszą 
wymierne korzyści. Gmina Leśna charakteryzuje się niepowtarzalnym bogactwem walorów 
przyrodniczych i kulturowych. Umiejętność wykorzystania tak różnorodnego w swoim 
zakresie potencjału jest szansą na zdynamizowanie sfery ekonomiczno-gospodarczej oraz 
społecznej. Należy eksponować walory Gminy jako dalekie od komercyjnego wymiaru            
i zwracać się do określonego odbiorcy zarówno w procesach inwestycyjnym jak                      
i kulturotwórczych.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama centrum Leśnej. Źródło: Urząd Gminy Leśna 
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2. OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE , AKTY 
PRAWNE 

 Jednym z najważniejszych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 
jest Konstytucja Rzeczypospolitej, która określa podstawowe założenia funkcjonowania 
państwa Polskiego oraz wskazuje m.in. na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 
2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia  1997 roku. 

 
 Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 
 
Art. 6. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr 
kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i  rozwoju. 
 
Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. 

 
Kolejnym aktem prawnym odnoszącym się do ochrony dziedzictwa kulturowego jest: 

2.2. Ustawa  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samo rządzie  gminnym. 
                          (Tekst jednolity  Dz. U. 2017 poz. 1875)  

 
Art. 7.1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.    

W szczególności zadania własne obejmują sprawy dotyczące m.in.: ładu  przestrzennego,  
gospodarki  nieruchomościami,  ochrony  środowiska  i   przyrody  oraz  gospodarki wodnej, 
kultury, w tym bibliotek gminnych i   innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i   opieki 
nad zabytkami kultury fizycznej i  turystyki, w  tym terenów rekreacyjnych i  urządzeń 
sportowych, zieleni gminnej i  zadrzewień, cmentarzy gminnych1. 

 
2.3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku  o ochronie z abytków i opiece nad 

zabytkami.    
                       (Tekst jednolity  Dz. U. 2014 poz. 1446)  

 
 Ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady 
tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także 
organizację organów ochrony zabytków. 
 Art 3 Ustawy zawiera podstawowe niezbędne definicje związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego.  

� zabytek  – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, 

� zabytek nieruchomy  – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, 
� zabytek ruchomy  – rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych,  
� zabytek archeologiczny  – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną 

lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną                   

                                                           

1 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000446 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

7 

 

z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo 
zabytek ruchomy, będący tym wytworem, 

�  instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad  zabytkam i – instytucję kultury 
w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami, 

� prace konserwatorskie  – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie 
substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie 
tych działań, 

� prace restauratorskie  – działania mające na celu wyeksponowanie wartości 
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań, 

�  roboty budowlane  – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku,  

� badania konserwatorskie  – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji 
zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych 
technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, 
projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również 
programu prac restauratorskich, 

� badania architektoniczne  – działania ingerujące w substancję zabytku, mające na 
celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz 
ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń, 

� badania archeologiczne  – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, 
udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego, 

�  historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny  – przestrzenne założenie 
miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy 
zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów 
własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, 

� historyczny zespół budowlany  – powiązaną przestrzennie grupę budynków 
wyodrębnioną ze względu na formę archi-tektoniczną, styl, zastosowane materiały, 
funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;  

� krajobraz kulturowy  – przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności 
człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;  

� otoczenie  – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu 
do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony 
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 
 

 Art. 4. Ustawy wskazuje na podstawowe działania z zakresu ochrony zabytków organów 
administracji publicznych które mają na celu:  
 

− zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

− zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków,  

− udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 
− przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za 

granicę, 
− kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 
− uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz  przy kształtowaniu środowiska. 
 

 Zgodnie z Art. 5. Ustawy opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub 
posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków  
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− naukowego badania i dokumentowania zabytku, 
− prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku, 
− zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 
− korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 
− popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 

i kultury. 
 

 Art 6. Wskazuje na trzy kategorie zabytki podlegających ochronie bez względu na ich stan 
zachowania:   
 

� zabytki nieruchome : krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne            
i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa 
obronnego, obiekty techniki - zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady 
przemysłowe, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca 
upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 
instytucji, 

� zabytki ruchome:  dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 
użytkowej, kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych                             
i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, numizmaty, 
pamiątki historyczne, militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i ordery, 
wytwory techniki, a zwłaszcza urządzenia, środki transportu, maszyny i narzędzia 
świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form 
gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, materiały 
biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej, rękodzieła i inne obiekty 
etnograficzne, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność 
wybitnych osobistości lub instytucji, 

� zabytki archeologiczne , w szczególności te, które są pozostałościami terenowymi 
pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami, reliktami 
działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

� Nazwy - ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne 
nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

 
 Art. 7 Ustawy określa cztery formy ochrony zabytków:  
 

1. Wpis do rejestru zabytków. 
2. Uznanie za pomnik historii. 
3. Utworzenie parku kulturowego . 
4. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodar owania przestrzennego  
albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji                    
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 
 Wpis do Rejestru zabytków.  
 Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków dla zabytków znajdujących 
się na terenie danego województwa. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na 
podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na 
wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym 
znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku 
wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. 
Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego 
zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru 
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wchodzących w skład tych układów lub zespołu zabytków nieruchomych. Wpisanie zabytku 
nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego 
zabytku. Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości. Na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków informację o wpisie zabytku nieruchomego do 
rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wojewódzki konserwator 
zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru                   
w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia 
zabytku za granicę. Ponadto Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znak 
informujący o tym, iż zabytek podlega ochronie. Zabytek wpisany do rejestru, który uległ 
zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub 
naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie 
została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje skreślony z rejestru. 
 
 Uznanie za pomnik historii. 
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury       
i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii 
zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla 
kultury, określając jego granice. 
 
 Utworzenie parku kulturowego.  
 Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie 
uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi 
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Uchwała określa nazwę 
parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy. 
W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć 
jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem. Park kulturowy przekraczający granice 
gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku 
gmin), na terenie których ten park ma być utworzony. Dla obszarów, na których utworzono 
park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione 
zakazy i ograniczenia dotyczące:  

− prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 
hodowlanej, handlowej lub usługowej, 

− zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, 
− umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych 

z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych    
z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,  

− składowania lub magazynowania odpadów. 
 

 Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarow ania przestrzennego.   
 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz       
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności 
ochronę:  

− zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, 
− innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,  
− parków kulturowych.  
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 W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 
użytku publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę: zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz  innych zabytków nieruchomych, znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad 
zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się w studium i planie oraz w zależności od 
potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują 
określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę 
znajdujących się na tym obszarze zabytków.  
 
 Zarządzanie ochron ą zabytków w Polsce. 
 Ustawa reguluje również funkcjonowanie i zadania organów bezpośrednio związanych     
w państwie z ochroną zabytków. Zgodnie z art. 89. ustawy należą do nich: minister właściwy 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania                      
i kompetencje w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków, wojewoda,         
w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie, wykonuje wojewódzki konserwator 
zabytków. Ponadto art. 90 ustawy precyzuje, iż Generalny Konserwator Zabytków jest 
sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora 
Zabytków należy w szczególności: 

− opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
− realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
− podejmowanie działań związanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją 

kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami, 
− prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków 

skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, 
− wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie 

oraz przepisach odrębnych, 
− organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania 

przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
− sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków, 
− promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków, 
− organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich, 
− organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie 

wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych, 
− opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, 
− współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków, 
− organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
− podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, 

pozostające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Natomiast do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków należy 
w szczególności:  

− realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, 

− sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

− prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie 
dokumentacji w tym zakresie, wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, 
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postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach 
odrębnych, 

− sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, 
architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych          
i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych, 

− organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, 

− opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych 
planów, 

− upowszechnianie wiedzy o zabytkach, 
− współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony 

zabytków. 
 Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa 
Rada Ochrony  Zabytków, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach realizacji polityki 
Rady Ministrów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Przy Generalnym 
Konserwatorze Zabytków działa Główna Komisja Konserwatorska, jako organ opiniodawczy 
do spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach. Przy Wojewódzkim 
Konserwatorze Zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, jako organ 
opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami2. 

 
2.4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu      

przestrzennym. 
         (Tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073). 

 
 Ustawa określa: zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu 
terytorialnego i organy administracji rządowej,  zakres i sposoby postępowania w sprawach 
przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania            
i zabudowy – przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.  
W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się m.in.: wymagania ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, 
wymagania ochrony środowiska, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. Art. 9 Ustawy wskazuje na potrzebę sporządzania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu określenia 
polityki przestrzennej gminy. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do studium. 
Dokument ten powinien zawierać uwarunkowania wynikające m. in. ze stanu dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej3. 

 
2.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlan e. 

                            (Tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332). 
 
 Kolejnym aktem prawnym odnoszącym się do rozważanej problematyki jest Ustawa - 
Prawo budowlane.  Art. 39.1 Ustawy  wskazuje iż, prowadzenie robót budowlanych przy 
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia 
na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Natomiast pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru 
zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków 
działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. W stosunku do obiektów 

                                                           

2 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568 
3 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001073 
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budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje 
organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć 
stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów 
budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 
Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych 
we wniosku rozwiązań projektowych.  
Art. 39a. Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia 
budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy    
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U.     
z 2015 r. poz. 2120) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania 
zgody właściwego wojewody4. 
 

3. PODSTAWA PRAWNA ORAZ CELE SPORZ ĄDZENIA GMINNEGO 
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 

Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada na organy 
samorządowe ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Zgodnie z art. 87 w/w ustawy zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program 
opieki nad zabytkami. Programy, w tym gminny program opieki nad zabytkami ma na celu:  

 
− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
− uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego            

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody             
i równowagi ekologicznej, 

− zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania, 

− wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 
− podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, 

− określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, 

− podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych        
z opieką nad zabytkami. 
 

Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio 
sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Programy ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym.        
Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
sporządza, co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi 
województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.  

 
 
 
 
 
 

                                                           

4 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332 
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Ustawy: 
 

� Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późniejszymi zmianami). 

 
� Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 989, z późniejszymi zmianami) 
 

� Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 
           (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami) 
 

� Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
           (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1446). 
 

� Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej.  
(Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862). 
 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

(Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 
 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519). 
 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późniejszymi zmianami). 
 

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późniejszymi zmianami). 
 

� Ustawa z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  
(Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). 

 
� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

           (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) 
 

� Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach                 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 

           (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 879). 

Rozporz ądzenia: 

� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych                    
i poszukiwań zabytków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265). 
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� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 września 2017 r. 
w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku 
wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie    
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1674). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa. 

      (Dz. U. z 2017 r. poz. 928). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. 
w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią 
zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących 
instytucjami kultury. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1693). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia          
2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne. 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 110). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.         
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę, niezgodnie z prawem. 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia          
2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę. 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 510). 
 

� Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r.        
w sprawie uznania za Pomnik Historii. 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 568, 569, 570). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 
informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji         
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 
(Dz. U.  z 2004 r. Nr 212, poz. 2153). 

 
� Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki „Za 

opiekę nad zabytkami”. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1304). 
 

� Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 
informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków. 
(Dz. U. z 2004 r.  Nr 30, poz. 259). 
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� Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za 
odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych.  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 650). 
 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 118,poz. 1233). 
 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1587). 
 

Konwencje, Karty: 
 

� Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz                    
z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr 
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego.  

           (UNESCO, Haga 1954 r. Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212). 
 

� Protokół do konwencji haskiej z 1954 r. sporządzony w Hadze 26 marca 1999 r.  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 248). 
 

� Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 
przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.  
(Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190). 
 

� Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury. 
(UNESCO, Paryż 1970 r. Dz. U z 1974 r. Nr 20, poz. 106). 
 

� Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona),        
La Valetta 1992 r. 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564).  
 

� Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. (UNESCO, 
2003 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018). 

 
� Europejska konwencja krajobrazowa, Florencja 2000 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98). 
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Prawo lokalne - Gmina Le śna, Uchwały: 
 
ROK 2017 

� Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 czerwca 2017 r.       
w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

 
� Uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 maja 2017 r.             

w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna na obszarach położonych              
w miejscowościach Leśna, Miłoszów, Pobiedna i Stankowice. 
 

� Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 maja 2017 r.             
w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie nieruchomości d. 
„Dolwisu” w mieście Leśna. 
 

� Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 maja 2017 r.             
w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania zmian studium uwarunkowań       
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna. 

 
� Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 maja 2017 r.             

w sprawie w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Leśna. 
 

� Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 stycznia 2017 r.          
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr XXIX/188/2016 w sprawie 
uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Leśna na lata 2017-2021". 

 
ROK 2016 

� Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2016 r.              
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
 

� Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 5 sierpnia 2016 r.             
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016 - 
2023". 
 

� Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 października 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Leśna na lata 2016-2023". 

 
� Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada    2016 r.      

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021". 

 
ROK 2015 

� Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
górniczego „LIŚCIASTA GÓRA” w Gminie Leśna. 
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� Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Leśna. 

 
� Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 września 2015 r.               

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na 
lata 2013-2016 z uwzględnieniem okresu 2017 - 2020 wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Leśna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem okresu 2017 - 2020. 
 

� Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 września 2015 r.                 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych drzew pomnikowych 
rosnących na terenie Gminy Leśna. 

 
� Uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r.           

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 "Programu opieki 
nad zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna 2013-2016. 
 

� Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r.             
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Leśna. 
 

ROK 2014 
� Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 r.                

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna" nr 
XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 2012 r.  
 

� Uchwała Nr XLVII/329/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z 29 maja 2014 r.  w sprawie 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna. 
 

� Uchwała Nr L/359/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2014 r.                      
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025. 
 

� Uchwała Nr L/354/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2014 r.                  
w  sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa" 

 
ROK 2012 

� Uchwała Nr XXIX/227/2012 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 grudnia     2014 r.          
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2012-2020.  
 

ROK 2005 
� Uchwała nr L/291/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniona 
Uchwałą nr XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dniu 27 listopada  2008 r.               
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
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4. POLITYKA PAŃSTWA W KONTEKŚCIE OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

 
4.1. Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 

2014-2017. 
 
 W dniu 24 czerwca 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony 
Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 Uchwałą Nr 125/2014, który zgodnie             
z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami sporządził Generalny Konserwator Zabytków.   
 Strategicznym założeniem Programu  jest wzmocnienie synergii działania organów 
ochrony zabytków, w tym tworzenie podstaw współdziałania z organami samorządu 
terytorialnego. W dokumencie dokonano diagnozy stanu ochrony zabytków w Polsce            
w odniesieniu do: organizacji i zadań organów ochrony zabytków, stanu zachowania 
zabytków, w tym roli i znaczenia form ochrony zabytków oraz systemów informacji                     
o zabytkach, komunikacji, porozumienia i współpracy w obszarze ochrony zabytków                   
w Polsce. Za cel główny funkcjonowania Programu uznano Wzmocnienie roli dziedzictwa 
kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. 
Do realizacji celu głównego opracowano trzy cele szczegółowe: 

− wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce, 
− wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków, 
−  tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz 

dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji. 
 W kontekście ochrony zabytków jednostki samorządu terytorialnego wdrażają 
postanowienia programów opieki nad zabytkami, uzupełniają działania państwa w zakresie 
prawnej ochrony zabytków.  
 W Programie  wskazano,  iż Urzędy (Miast), Gmin  posiadają kompetencje w zakresie 
ustanowienia parku kulturowego, prowadzenia gminnych ewidencji zabytków oraz 
wprowadzania ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, które w znaczny sposób przyczyniają sie do ochrony zasobów kulturowych. 
 W celu zwiększenia efektywności jednostkom samorządu terytorialnego  zostanie 
udzielone wsparcie merytoryczne dotyczące zarządzania tym dziedzictwem, w formie 
ogólnodostępnego portalu informacyjnego, jak i bezpośrednich szkoleń i warsztatów dla 
pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także wsparcie merytoryczne w formie 
opracowań studialno-dokumentacyjnych. 
 Biorąc pod uwagę możliwość  ustanowienia parków kulturowych, jednostki samorządu 
terytorialnego w pełni nie wykorzystują niniejszego narzędzia. Mimo upływu ponad 10 lat od 
wejścia w życie przepisów przewidujących możliwość objęcia ochroną krajobrazu 
kulturowego, do tej pory powołano jedynie 27 parków kulturowych5. 
 Kolejnym narzędziem o charakterze strategicznym, z którego mogą korzystać jednostki 
samorządu terytorialnego, są programy opieki tworzone na wszystkich szczeblach 
samorządu terytorialnego. Stanowią one bardzo istotny element zarządzania dziedzictwem 
kulturowym na danym obszarze. W dokumencie wskazano, iż w tym zakresie obserwuje się 
tendencję wzrostową. Coraz więcej samorządów terytorialnych opracowuje niniejsze 
dokumenty lub następuje ich kolejna edycja. 
 Pogram Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna 2018-2021 jest komplementarny 
z podstawowymi założeniami dokumentu szczególnie w zakresie popularyzacji, 
udostępniania informacji o zabytkach oraz wyznaczania działań angażujących lokalne 
społeczeństwo w ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego6.  

                                                           

5 Zgodnie ze stanem na rok 2017 na terenie Rzeczypospolitej ustanowiono 30 Parków Kulturowych.  
6 http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20140818Krajowy_Program_Ochrony_Zabytkow_ 
i_Opieki_nad_Zaby.pdf 
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4.2. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 200 4-2013 wraz                       
z Uzupełnieniem na lata 2004-2020.  

 
 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 określa politykę rozwoju 

kultury w kontekście partycypacji Polski w Unii Europejskiej. W dokumencie wykazano jak 
istotne znaczenie ma wykorzystanie potencjału kultury we wzroście gospodarczym kraju. 
Kultura oprócz niezaprzeczalnych wartości etycznych, moralnych, estetycznych generuje 
wskaźnik ekonomiczny. Dla sformułowania Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 
przeprowadzona została wnikliwa diagnoza prawna, ekonomiczna, instytucjonalna                       
i organizacyjna sfery kultury. Diagnoza ta wykazała, iż w kategoriach ekonomicznych sektor 
kultury i jej przemysł generuje prawie 4,5% PKB i dowiodła również faktu, że wydatki na 
kulturę w Polsce należą do najniższych w Europie.  

W celu poszerzenia problematyki w kontekście polityki rynkowej opracowano jej 
Uzupełnienie na lata 2004-2020, szczególnie istotne ze względu na nowe możliwości 
finansowania z funduszy unijnych w ramach Programów Operacyjnych. Za wizję                    
w dokumencie uznano: zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej 
ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, 
wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój 
regionów. W dokumencie określono system realizacji Narodowej Strategii Kultury za pomocą 
5 Narodowych Programów Kultury oraz 11 Programów Operacyjnych. Programy obejmują 
okres 2004-2020. Alokacja finansowa ze środków Ministra Kultury ogłaszana jest na każdy 
rok budżetowy7. 
 

1. Program Operacyjny „Promocja twórczości” 
2. Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe” 
3. Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa” 
4. Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury” 
5. Program Operacyjny „Obserwatorium kultury” 
6. Program Operacyjny „Promocja kultury polskiej za granicą”  
7. Program Operacyjny „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego 

oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” 
8. Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury” 
9. Program Operacyjny „Media z kulturą” 
10. Program Operacyjny „Rozwój inicjatyw lokalnych” 
11. Program Operacyjny „Znaki Czasu" 

 
 Projekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego realizowane są w ramach 

Programów: Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe oraz Programu Operacyjnego 
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
 Poniższa specyfikacja opracowana na podstawie stanu z 2017 roku8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

7 http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/050617nsrk-uzupelnienie.pdf 
8 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/ 
programy-mkidn-2017.php 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

20 

 

PROGRAM OPERACYJNY:  DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 

Kolekcje muzealne. 
Celem Programu jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz 

systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej 
i regionalnej. Program ma za zadanie utrwalanie wysokich standardów w zakresie 
opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania obiektów i kolekcji 
muzealnych. 

 
Wspieranie działa ń muzealnych. 
Program ma na uwadze wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad 

muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci 
atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Główny nacisk                 
w ramach Programu zostaje położony na projekty kompleksowe, charakteryzujące się 
wysoką wartością merytoryczną oraz nowatorskimi rozwiązaniami aranżacyjnymi, 
dopełnionymi umiejętnie wykorzystanymi elementami multimedialnymi. Finansowane                 
w ramach Programu zadania konserwatorskie powinny być realizowane w zgodzie z dobrymi 
praktykami w zakresie opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, przy czym szczególnie 
istotne jest wspieranie działań, które prowadzić będą do zachowania lub przywrócenia stanu 
właściwego obiektom zagrożonym nieodwracalnym uszkodzeniem. 

 
Kultura ludowa i tradycyjna. 

 W ramach Programu wspierane będą zjawiska związane z kulturami tradycyjnymi 
funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnymi ogólnopolskim (oraz narodowym), 
występujące zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane będą 
przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami 
(przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi 
kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się do kultur mniejszości narodowych              
i etnicznych oraz tradycji środowiskowych (zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru 
dziecięcego i młodzieżowego). Inicjatywy te mają przyczyniać się do integracji członków 
społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują, i w ramach których są 
przekazywane (transmitowane). Zadaniem   Programu jest wspieranie działań związanych             
z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego. 
 
 Ochrona zabytków. 
 Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 
realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz 
ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji celów Programu są zadania 
prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach 
Programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, 
przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony 
będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach 
najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego                                 
i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, 
posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 
 

Ochrona zabytków archeologicznych. 
Celem Programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie 

kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących niedestrukcyjne rozpoznanie                    
i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację 
wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Cel ten został sformułowany w oparciu 
o fundamentalną dla ochrony dziedzictwa kulturowego zasadę zrównoważonego rozwoju, 
która dopuszcza inwazyjne metody badawcze jedynie w ostateczności, gdy stanowisko 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

21 

 

(zabytek archeologiczny) narażone jest na bezpośrednie zniszczenie spowodowane 
oddziaływaniem przyrodniczym, bądź działaniami człowieka.  

 
 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granic ą. 
 Program zakłada poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
upowszechnianie wiedzy na jego temat. Założeniem Programu jest stworzenie warunków do 
efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno dziedzictwo 
wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstałej na obszarach 
należących współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą, jak                  
i dorobku wielu generacji emigracji polskiej, wytworzonego, zgromadzonego bądź 
przechowywanego w całej Europie i innych częściach świata. 
 

Miejsca Pami ęci Narodowej za Granic ą. 
Celem Programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym 

poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się 
poza granicami kraju. 
 
 Badanie polskich strat wojennych. 
 W ramach Programu wsparcie uzyskają działania w kwestii badań proweniencyjnych 
odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych. Celem Programu 
jest wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań 
proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat 
poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej. Pośrednim celem Programu ma 
być również weryfikacja aktualnych zasobów pod kątem obecności ewentualnych strat 
wojennych innych instytucji/podmiotów z kraju lub z zagranicy, a także skompletowanie 
przez instytucje rozproszonej dotąd dokumentacji koniecznej do badań historii kolekcji. 
 
 Wspieranie samorz ądowych instytucji kultury opiekunów miejsc pami ęci.  
 Program zakłada wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad 
najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń 
kluczowych dla narodowej tożsamości. W sposób szczególny dotyczy to miejsc noszących 
ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych. 
 

Wspieranie opieki nad miejscami pami ęci i trwałymi upami ętnieniami w kraju. 
Celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi 

upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy                 
o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych 
aspektach i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych. 
 

PROGRAM OPERACYJNY: PROMESA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 
 

 Strategicznym celem Programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy 
europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. 
wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów 
europejskich.  
 Katalog działań realizujących cele Programu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, 
jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju kultury cele artystyczne               
i edukacyjne.  
 W ramach Programu preferowane będą zamierzenia kompleksowe i gwarantujące 
zwiększenie dostępu do kultury. Dofinansowanie otrzymać mogą także projekty o mniejszym 
zasięgu lecz ważne dla lokalnych społeczności, których realizacja wpływa w sposób 
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znaczący na dostępność do kultury na danym obszarze, jak również angażujące różnorodne 
grupy społeczne. W odniesieniu do projektów „miękkich” preferowane będą projekty 
wspierające międzynarodową współpracę artystów, jak również projekty służące budowie 
kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz projekty mające na celu zwiększenie 
dostępu do kultur 

 
4.3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraj u 2030. 

 
 Najważniejszym dokumentem strategicznym określającym politykę państwa względem 

zagospodarowania przestrzennego kraju jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 przyjęta uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 roku.                       
 W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju                              
w perspektywie najbliższych dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki 
zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz 
mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny 
wpływ terytorialny. W przedstawionej wizji Polska w 2030 roku, to kraj o ugruntowanych 
warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowany, sprawnie 
zarządzany i bezpieczny, w którym poziom dochodów Polaków osiąga średni pułap 
europejski, a PKB na mieszkańca jest zbliżony do średniej UE. Cechą Polski w 2030 roku 
jest spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna. Wizja ta będzie realizowana m.in. za 
pomocą celu strategicznego jakim jest wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie 
zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz 
spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie.                     
W kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego Polska w 2030 roku będzie dbała                         
o dziedzictwo kulturowe poprzez jego eksponowanie i promowanie dzięki temu wzrośnie 
rozpoznawalność i atrakcyjność polskiej przestrzeni. Celem strategicznym koncepcji jest 
efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do 
osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. W koncepcji określono  
sześć celów polityki przestrzennej: 

 
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski                            
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu 
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.  
2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 
czynników rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  
3.Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  
4.Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  
5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających zdolności obronne państwa.  
6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 
 W ramach celu 2 został wyznaczony kierunek działania 2.3. Wspomaganie spójności                
w obszarach problemowych, a następnie działanie 2.3.2 Restrukturyzacja i rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych i miast. 
 Działanie te jest niezwykle istotne pod względem komplementarności Programu oraz 
pozostałych dokumentów, szczególnie opracowanych na poziomie Gminy a odnoszących się 
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do działań rewitalizacyjnych na terenie wyznaczonych obszarów zdegradowanych (teren 
miasta Leśna i Pobiedna). W Koncepcji przyjęto, iż działania na terenach zdegradowanych 
mają na celu przywrócenie ich funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz 
stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu dzięki 
skorelowanym interwencjom w sferze planowania przestrzennego, inwestycjom 
infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. Działania 
restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne mają doprowadzić do odzyskania atrakcyjności danego 
obszaru lub miasta, do przywrócenia korzystnych warunków życia i podejmowania 
działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej z wykorzystaniem istniejącego potencjału 
kulturowego i zachowaniem funkcji symbolicznych oraz przyrodniczych obszaru w procesie 
jego adaptacji do nowych funkcji. W celu określenia obszarów zdegradowanych należy 
przeprowadzić ich identyfikację w miastach oraz na terenach poprzemysłowych, 
powojskowych i powydobywczych, a także weryfikację jakościową ich walorów 
funkcjonalnych. Następnie w planach zagospodarowania przestrzennego województw należy 
wyznaczyć obszary, które (na poziomie lokalnym) powinny zostać objęte kompleksowymi 
programami rewitalizacji/restrukturyzacji oraz regionalnymi programami inwestycyjnymi, 
wpisującymi się w strategię rozwoju danego miasta (łączące działania na obszarach 
zdegradowanych i tych dobrze rozwijających się), jak również w strategię rozwoju 
województwa. Przygotowanie lokalnych programów rewitalizacyjnych będzie warunkiem 
niezbędnym do prowadzenia działań inwestycyjnych przewidzianych w regionalnych 
strategiach rozwoju. W przypadku Miasta i Gminy Leśna został opracowany Lokalny Pogram 
Rewitalizacji z perspektywą do roku 2023 roku, który stanowi również komplementarny 
dokument z Programem. Warto zwrócić uwagę, iż obecnie koncepcja przestrzeni 
zdegradowanych obejmuje swoją definicją nie tylko samą tkankę materialną ale również 
sferę społeczną odnoszącą się do takich zjawisk patologicznych jak np. bezrobocie, 
przestępczość, alkoholizm, etc. obserwowanych na wyznaczonych do rewitalizacji terenach           
i do działań mających na celu ich ograniczenie, a w najlepszym przypadku likwidację9.  
 

4.4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030 . Trzecia fala 
nowoczesno ści”. 

 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030”. Trzecia fala nowoczesności jest 

dokumentem charakterze analitycznym i rekomendacyjnym określającym główne trendy, 
wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego 
rozwoju, obejmującym okres 15 lat. Została opracowana na bazie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia   2006 roku (M.P. z 2013 r. poz. 121). Celem 
głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 
jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Według założeń Strategii  
w 2030 roku Polska ma być krajem, w którym zaufanie stanie się kluczowym elementem 
życia społecznego, gospodarczego i kulturowego co pozwoli na współpracę i działania dla 
wspólnego dobra. Dokument „Strategia rozwoju Polski do 2030 roku” przewiduje zmiany 
dotyczące m.in. programu nauczania w szkołach: wprowadzenie zajęć edukacyjnych                   
w dziedzinie kultury i sztuki, promocję czytelnictwa oraz inicjację projektów współpracy 
między szkołami, a instytucjami kultury i sztuki. W planach jest także kształtowanie 
przestrzeni publicznej za pomocą rzeźb czy publicznych wystaw oraz wykorzystania nowych 
technologii do prezentacji multimedialnych, produkcji video, video-walls i audiobooks             
w komunikacji miejskiej10. Zadania z zakresu ochrony i zachowania zasobów dziedzictwa 
kulturowego  związane są z upowszechnieniem dostępności do dziedzictwa kulturowego, 

                                                           

9 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000252 
10http://polska2030.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju-polska-2030-trzecia-fala-nowoczesnosci/ 
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realizowane są w ramach celów: „Stworzenie Polski cyfrowej” i „Wzrost społecznego kapitału 
rozwoju”11. 

 
4.5. Strategia Rozwoju Kraju 2020.  Aktywne społecze ństwo, 

konkurencyjna gospodarka, sprawne pa ństwo. 
 

 Główną strategią rozwojową kraju jest Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. Została przyjęta uchwałą     
Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 roku. (M.P. z 2012 r. poz. 882). Dokument 
stanowi bazę do 9 zintegrowanych strategii. W dokumencie w kontekście wykorzystania 
technologii informatycznych w celu digitalizacji przyjęto zadania odnoszące się do zasobów 
kultury i dziedzictwa narodowego. W strategii zwrócono również uwagę na problem 
marginalizacji obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych, gdzie występuje niski poziom 
inwestycji,  zjawiska ubożenia oraz  patologii społecznych. Wśród obszarów narażonych na 
marginalizację  wymieniono m.in.: obszary przygraniczne związane z niską krajową 
dostępnością terytorialną, różnicami kulturowymi, społecznymi oraz zjawiskiem drenażu 
endogenicznych potencjałów regionalnych przez regiony zagraniczne. Polityka regionalna    
w tym zakresie powinna podejmować działania służące zmniejszaniu barier, zwiększaniu 
współpracy gospodarczej, dialogu politycznego i międzykulturowego oraz zwiększaniu 
konkurencyjności i atrakcyjności zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak  i społecznym, 
pozwalającej na pełne wykorzystanie endogenicznych potencjałów rozwojowych12. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

11 https://mc.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf;  
12 Strategia Rozwoju Kraju 2020,  Warszawa 2012, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP 
20120000882. 
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5. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA 
I GMINY LEŚNA 2018-2021 Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

 
5.1. Program Opieki nad Zabytkami Województwa Dolno śląskiego na lata 

2015-2018. 
 
 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego na lata 2015–2018 został 
opracowany w celu określenia warunków organizacyjnych i finansowych wykorzystywanych 
do poprawy stanu zachowania zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz 
krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska w zakresie leżącym w kompetencjach samorządu 
województwa.  
 W Programie dokonano analizy zasobów dziedzictwa kulturowego wraz z ich stanem 
zachowania oraz potrzebami i wymogami. Dane statystyczne w dokumencie wskazują, iż na 
terenie województwa występuje  duża koncentracja obiektów zabytkowym: 8 264 zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru (co stanowi około jedną ósmą tego typu zabytków                
w Polsce), wśród nich: 1436 - obiektów architektury sakralnej, 675 – rezydencjonalnej, 631 - 
budynków o charakterze publicznym oraz 2188 – mieszkalnym.  
 W wyniku przemian związanych z sytuacją historyczną, polityczną wreszcie społeczną 
większość obiektów została nieodwracalnie zniszczona. Stwierdzono, iż w odniesieniu do 
półtora tysiąca zabytkowych obiektów sakralnych 18% wymaga gruntownego remontu,                
a 54% obiektów - drobnych, doraźnych napraw. Natomiast duża liczba kościołów 
ewangelickich, nieprzejętych po II wojnie światowej przez kościół katolicki,  ulega stałej 
degradacji. Podobną sytuację obserwuje się w stosunku do architektury mieszkalnej, w tym 
rezydencjonalnej wraz z zapleczem folwarcznym. Obiekty te po II wojnie światowej były 
dewastowane, następnie zostały przejęte przez PGR (głównie założenia rezydencjonalne: 
dwory, pałace, ogrody). W wyniku nieprawidłowej adaptacji ulegały dalszej degradacji.               
W drugim okresie – po 1989 roku – budowle opuszczone przez powojennych użytkowników 
popadły w częściową lub zupełną ruinę. Po przemianach ustrojowych poprawiła się kondycja 
rezydencji,  zwłaszcza tych, które zostały przejęte przez prywatnych właścicieli. Choć 
zakładano, iż będą sukcesywnie prowadzone prace konserwatorskie, większość prywatnych 
właścicieli  nie prowadzi żadnych prac konserwatorskich, a obiekty niszczeją. W złej kondycji 
znajduje się również architektura pokolejowa, poprzemysłowa, gdyż -  jak przyznano,  
dotychczas nie wypracowano kompleksowej strategii zachowania dolnośląskiego 
dziedzictwa techniki i przemysłu. Chronione jest ono wybiórczo i pasywnie. Za kluczowy 
problem związany z ochroną architektury poprzemysłowej uznano utratę ich  pierwotnej 
funkcji oraz fakt, iż opieka nad nimi przerasta możliwości finansowe właścicieli.                           
W dokumencie wskazano na ewentualność osiągnięcia rozwiązań kompromisowych,  
polegających na zachowaniu przynajmniej części ich zabytkowej wartości czy też 
wykorzystaniu ich na cele m.in. turystyczne.  W kontekście architektury obronnej 
wyeksponowano, wśród wielu innych rezydencji obronnych,   Zamek Czocha za jeden                 
z najważniejszych obiektów w regionie,  który wymaga jednakże doinwestowania. Za ważny 
aspekt strategiczny w dokumencie uznano obszar związany z turystyką kulturową,  mającą 
wpływ na sytuację gospodarczą województwa dolnośląskiego. Podkreślono również 
konieczność holistycznego traktowania dziedzictwa kulturowego, zarówno w jego aspekcie 
społecznym i przestrzennym, jako wymagającego ochrony dobra, a w aspekcie 
ekonomicznym, jako istotnego czynnika rozwoju gospodarczego, który podlega 
powszechnym prawom gospodarki rynkowej.  Za cel strategiczny Programu uznano: 
Zwiększenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju społecznym i ekonomicznym Dolnego 
Śląska.  Cel strategiczny realizowany jest w oparciu o dwa cele kierunkowe. W pierwszym 
celu kierunkowym: Zabezpieczenie i zagospodarowanie potencjału kulturowego regionu 
przyjęto dwa priorytety: ochrona i rewitalizacja zabytków oraz  zwiększenie potencjału 
ekonomicznego regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe. W drugim celu kierunkowym: 
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Zaangażowanie społeczne w zakresie ochrony i dziedzictwa, przyjęto również  dwa 
priorytety: pogłębianie poczucia odpowiedzialności za wielokulturowe dziedzictwo regionu, 
aktywizacja społeczności i podmiotów lokalnych. Przyjęte działania mają na celu ratowanie                   
i zabezpieczenie zdegradowanych obiektów zabytkowych ich edukację, dokumentację                     
i promocję   wartości kulturowych jako marki Dolnego Śląska oraz współpracę transgraniczną 
w zakresie promocji oraz turystyki kulturowej. Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta               
i Gminy Leśna 2018-2021 respektuje ustalenia niniejszego dokumentu odnośnie ochrony               
i działań rewitalizacyjnych zasobów dziedzictwa kulturowego ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów poprzemysłowych i pokolejowych13. 
 

5.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województ wa 
Dolno śląskiego Perspektywa 2020.  

 
 Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 
2020 został opracowany na podstawie uchwały Nr LVIII/889/2006 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 21 września 2006 roku. Zastępuje on dotychczas obowiązujący Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, przyjęty uchwałą Nr 
XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku.  
  W opracowanej, w ramach analiz i studiów dla Planu, Diagnozie wskazane zostały 
najważniejsze uwarunkowania związane ze sferą przyrodniczo-kulturową, osadniczą, 
techniczną, społeczną oraz gospodarczą. Po dokonanej analizie zostały  określone główne 
problemy rozwoju i  docelowy obrazu (wizji) stanu województwa. Istotnym dla formułowania 
strategii niniejszego Programu są wszelkie ustalenia w ramach kierunków działań 
związanych z ochroną zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. 
 W planie postulowano m.in.: odnośnie sfery przyrodniczo-kulturowej następujące kierunki 
działań: zachowanie i odtwarzanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez 
przeprowadzenie waloryzacji krajobrazu lokalnego i opracowanie studiów dla jego ochrony, 
zachowanie i ochronę przestrzeni o zasobach i walorach uzdrowiskowych, rozszerzenie                
i umocnienie regionalnego systemu obszarów chronionych i jego zintegrowanie z systemami 
krajowymi i europejskimi poprzez m.in.: uzupełnienie sieci i ochrona siedlisk, stanowisk                  
w obrębie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.  
 Odnośnie sfery związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego postulowano działania 
mające na celu harmonijne kształtowanie krajobrazu kulturowego oraz poprawę stanu                   
i wykorzystania zespołów zabytkowych, tworzenie parków kulturowych na obszarach                    
o wysokich walorach krajobrazu kulturowego, ochronę oraz poprawę stanu i wykorzystania 
zespołów zabytkowych poprzez: kompleksową rewitalizację zabytkowych układów 
przestrzennych miast i zespołów zabytkowych oraz zachowanie zabytkowych obiektów                    
i zespołów architektury regionalnej na terenach wiejskich, zagospodarowanie terenów pól 
bitew oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, eksponowanie i udostępnianie stanowisk 
archeologicznych o zachowanych formach krajobrazowych,  ochronę dóbr kultury 
współczesnej. Za istotne uznano wszelkie działania związane z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczo-kulturowych w kontekście rozwoju turystyki regionalnej w oparciu o tworzenie 
nowych szlaków turystycznych, kulturowych i przyrodniczych wraz z niezbędną 
infrastrukturą14.  
 
 
 
 
 
 

                                                           

13 www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Biuro.../Program_Zabytki.pdf 
14 www.pzpwd.pl/download/pzpwd.pdf 
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5.3. Strategia Rozwoju Województwa Dolno śląskiego do 2020 roku.  
 
 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 przyjęta została uchwałą Nr 
XXXII/932/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 roku. Dokument 
określa cele i priorytety polityki rozwoju województwa dolnośląskiego. Wizja: Blisko siebie, 
blisko Europy.  Dolny Śląsk 2020 jako zintegrowana wspólnota regionalna, reg ion 
konkurencyjny, spójny, otwarty, dynamiczny.   
 Cel  strategii: Nowoczesna gospodarka  i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku. 
Rozwinięcie celu brzmi następująco: Dolny Śląsk regionem koncentracji innowacyjnych 
podmiotów produkcyjnych i usługowych współpracujących z rozwiniętym sektorem 
badawczym oraz intensywnego rozwoju nowoczesnej turystyki opartej o współpracę 
międzyregionalną i transgraniczną, tworzących razem atrakcyjne miejsca do życia dla 
mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach i rozwiniętej kulturze obywatelskiej. Realizacja 
strategii opiera się m.in. na zasadzie zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
dla następnych pokoleń. W ramach dokumentu wyodrębniono osiem makrosfer. Zadania 
związane z zasobami przyrodniczo kulturowych zostały przyporządkowane do m.in. trzech 
makrosfer.:  
Rozwój obszarów miejskich i wiejskich – grupa działań zakładająca wzmacnianie węzłowych 
funkcji i rewitalizację ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich przy 
ochronie najcenniejszych zasobów rolnych.  
Planowane przedsięwzięcia to m.in.:  

− Przeciwdziałanie degradacji urbanistycznej miast i ograniczanie rozlewania się 
zabudowy.  

− Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, zwłaszcza zwartych powierzchni 
o charakterze parkowym.  

− Opracowanie wytycznych urbanistycznych dla województwa dolnośląskiego w celu 
racjonalnego gospodarowania zasobem, jakim jest przestrzeń.  

− Opracowanie strategii rozwoju i planów zagospodarowania  
− Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich.  

 
Turystyka –  grupa działań mająca na celu  wykorzystanie walorów krajobrazowych, 
kulturowych i środowiskowych Dolnego Śląska dla zapewnienia rozwoju społecznego                      
i gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie przemysłu turystycznego, w szczególności             
w oparciu o dolnośląskie uzdrowiska.  
 

− Rozbudowa jednolitego dla całego regionu systemu informacji turystycznej 
uwzględniającego standardy udostępniania informacji osobom niepełnosprawnym.  

− Rewitalizacja istniejących szlaków turystycznych, w tym także szczególnie 
atrakcyjnych pod względem krajoznawczym i widokowym linii kolejowych oraz 
tworzenie nowych tras turystycznych w oparciu o inwentaryzację krajoznawczą.  

− Utworzenie nowych tras turystycznych w oparciu o inwentaryzację krajoznawczą.  
− Inicjowanie przeprowadzania cyklicznych badań jakościowych i ilościowych sektora 

turystyki.  
− Wykorzystanie turystyki jako instrumentu poznawczego i wychowawczego na 

wszystkich szczeblach nauczania.  
− Wspieranie inwestycji niezbędnych do uprawiania turystyki kwalifikowanej, m.in.: 

narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej, konnej i wodnej przy poszanowaniu 
wymogów ochrony przyrody.  

− Wsparcie tworzenia regionalnego centrum szkolenia kadr dla turystyki wraz                    
z zapleczem infrastruktury szkoleniowej.  

− Opracowanie i wdrożenie programów inwentaryzacji, konserwacji, udostępnienia oraz 
ekspozycji, istniejących zabytków ruchomych.  
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− Wsparcie dla ekspozycji prywatnych zbiorów muzealnych oraz tworzenia muzealnych 
izb regionalnych.  

− Wsparcie projektów zwiększających atrakcyjność i konkurencyjność na rynku 
turystycznym w górskich ośrodkach turystycznych.  

 
Zasoby – grupa działań zakładających podniesienie efektywności wykorzystania zasobów 
środowiska naturalnego i kulturowego regionu (w tym potencjału rozwiniętej, policentrycznej 
sieci osadniczej).  
Planowane przedsięwzięcia to m.in.: 

 
− Realizacja działań na rzecz optymalizacji regionalnego systemu ochrony przyrody              

i krajobrazu, w tym wprowadzanie nowych form ochrony w porozumieniu                         
z samorządami.  

− Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powydobywczych.  
− Wspieranie działań na rzecz rewitalizacji zabytkowych zespołów urbanistycznych                

i najcenniejszych obiektów architektury.  
− Opracowanie programu ochrony i wykorzystania najcenniejszych obiektów 

dziedzictwa kulturowego przy włączeniu źródeł finansowania i odpowiedzialności za 
ich zachowanie. 

− Działania wspierające ochronę i zachowanie dziedzictwa niematerialnego.  
− Ochrona zasobów surowców energetycznych Dolnego Śląska.  
 

 Niniejszy Program  Opieki nad Zabytkami dla miasta i Gminy Leśna 2018-2021 wpisuje 
się w założenia i działania związane z ochroną zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez 
ich rewitalizacje, promocję z uwzględnieniem terenów poprzemysłowych oraz działania 
związane z rozwojem turystyki w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe15. 
 

5.4. Strategia Rozwoju Powiatu  Luba ńskiego do roku 2020. 
 

Strategia Rozwoju Powiatu  Lubańskiego do roku 2020 została przyjęta uchwałą Nr 
XVIII/114/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 listopada 2011 roku. W dokumencie 
stwierdzono, iż lokalną politykę kulturalną, której zadaniem jest stymulowanie rozwoju 
twórczości kulturalnej, upowszechnianie jej wartości, organizowanie kontaktów publiczności 
z różnymi dziedzinami sztuki i działalności kulturalnej w gminach - prowadzą instytucje 
kultury: biblioteki, domy i ośrodki kultury, placówki kinematografii, muzea, elementy 
infrastruktury sportowej oraz lokalne ośrodki masowego przekazu. 

Wizję powiatu zdefiniowano w 6 różnych dziedzinach. W kontekście ochrony               
ipromocji dziedzictwa kulturowego wizja brzmi następująco: Powiat lubański będzie 
atrakcyjnym subregionem o funkcjach turystyczno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych. 
Rejonami wysokiej aktywności rekreacyjnej będą tereny nad zbiornikami Leśniańskim                    
i Złotnickim (w tym dla rozwoju sportów wodnych) oraz miasto Świeradów Zdrój, a nadto na 
terenach wiejskich funkcjonować będzie sieć podmiotów gospodarki turystycznej 
(…)Rozwojowi turystyki krajoznawczej sprzyjać będzie rozwinięta sieć szlaków pieszych        
i dróg rowerowych.  

 Nadrzędnemu celowi określonemu jako zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 
powiatu, podporządkowana została wiązka celów strategicznych rozwoju powiatu 
lubańskiego w perspektywie końca II dekady XXI wieku: wysoki poziom warunków życia 
mieszkańców, dobry wizerunek powiatu, wzrost aktywności gospodarczej, wzrost aktywności 
społecznej powiatowej wspólnoty, rozwój funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, wysoka jakość 
środowiska naturalnego oraz wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich16. 

                                                           

15 www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj.../SRWD_2020-final.pdf 
16 bip.powiatluban.pl/Article/get/id,22986.html 
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6. KOMPLEMENTARNOŚĆ GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
DLA MIASTA  I GMINY LE ŚNA 2018-2021  WZGLĘDEM STRATEGICZNYCH 
DOKUMENTÓW MIASTA I GMINY LE ŚNA 

 
6.1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Le śna na lata 2016-2023. 

 
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 został przyjęty przez Radę 
Miejską w Leśnej w dniu 5 sierpnia 2016 roku Uchwałą  Nr XXIV/165/201617. Dokument 
określa strategię rewitalizacji określonych obszarów wyznaczonych w procesie analiz18, 
danych statystycznych oraz oddolnej inicjatywy społecznej19, następnie alokację środków 
własnych oraz unijnych na szczegółowo sprecyzowane zadania. Za rewitalizację                       
w dokumencie uważa się proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia 
kompleksowe i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach: społecznej, 
funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem 
wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, inicjowanym i sterowanym przez jednostki 
samorządu terytorialnego, prowadzonym w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na 
jej rzecz.  
 Zdegradowany obszar obejmuje kilka rodzajów terenów w tym poprzemysłowe, głównie 
po Zakładach Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis”, tereny pokolejowe w tym dworzec 
kolejowy, jak również zabytkową zabudowę śródmiejską o charakterze usługowym oraz 
mieszkaniowym na terenie miasta Leśna. Drugi z wyznaczonych do rewitalizacji terenów to 
Pobiedna. W ramach prac nad opracowaniem diagnozy obszaru Pobiedna stwierdzono, iż 
miejscowość podobnie jak Leśna posiada dużą koncentrację obiektów zabytkowych 
ulegających powolnej degradacji w tym zasobów mieszkaniowych oraz obszaru 
poprzemysłowego głównie w odniesieniu do terenu po byłej Fabryce Tkanin Meblowych 
„Fatma”. 
 Analiza wyznaczonych obszarów została przeprowadzona w kontekście sfery społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.  
 W sferze społecznej na wyznaczonych terenach wskazano na duży współczynnik 
przemocy, bezrobocia, braku poczucia bezpieczeństwa oraz przestępstw. 
  W sferze gospodarczej wykazano jak wielki wpływ na ogólną prosperity społeczeństwa 
miała likwidacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis” S.A. Ponadto wskazano, iż 
degradacja tkanki materialnej będącej konsekwencją likwidacji ww. Zakładów przełożyła się 
automatycznie na sferę techniczną  oraz przestrzenno-funkcjonalną.  
 W sferze środowiskowej zwrócono uwagę na potencjał turystyczny funkcjonujący na 
terenach zdegradowanych oraz potencjał krajobrazowy wraz  z lokalizacją pomników 
przyrody. W ramach analizy miejscowości Pobiedna wskazano na niewystarczająco 
wykorzystany potencjał turystyczny Pobiednej. 
 W sferze przestrzenno-funkcjonalnej przyjęto, iż rozwój i postęp w odniesieniu do 
obszarów w Leśnej przez lata koncentrował się na roli zakładu przemysłowego „Dolwis”, 
zlokalizowanego w samym centrum miasta. Następnie degradacja techniczna obiektów 
poprzemysłowych oraz stagnacja gospodarcza doprowadziły do powstawania                                
i promieniowania problemów społecznych związanych z biedą, bezrobociem, jak również 
patologiami życia społecznego. Dokument omawia obszar zdegradowany zwracając uwagę, 
iż w Leśnej poza charakterem poprzemysłowym wyróżnia się istnieniem terenów 

                                                           

17  http://bip.umlesna.nv.pl/Article/get/id,21703.html 
18 Analiza zjawisk bezrobocia, przestępczości oraz wykluczenia społecznego na wytypowanych 
wstępnie obszarach zdegradowanych oraz na terenie gminy. 
19 W celu uzyskania danych społecznych przeprowadzono procesu ankietyzacji wśród mieszkańców 
gminy – poddano ocenie granice wytypowanych obszarów, przeprowadzono spacery studyjne na 
obszarach kryzysowych oraz wypracowano szczegółową diagnozę, która jest zasadniczym 
elementem przedmiotowego opracowania. 
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pokolejowych oraz znacznej liczby zabytków zlokalizowanych w strefie sąsiadującej                     
z rynkiem gdzie powyższe uwarunkowania oraz zróżnicowane funkcje obszaru tworzą  
skomplikowany układ powiązań funkcjonalno-przestrzennych. Natomiast w kontekście 
zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego Pobiednej,  zakłada się 
wykształcenie nowej struktury osadniczej. Będzie ona pełnić istotną rolę dla poprawy obsługi 
mieszkańców Gminy i warunków zamieszkiwania poprzez wyodrębnienie następujących 
ośrodków:  obsługi ludności - zwłaszcza w zakresie usług publicznych; aktywizacji 
działalności gospodarczo – inwestycyjnej;  aktywizacji dominującej funkcji mieszkaniowo – 
usługowej i gospodarki rolnej.  
 Sfera techniczna na obszarze zdegradowanym to przede wszystkim znaczące deficyty w 
zakresie inwestycji w budynki mieszkalne i usługowe wybudowane przed II wojną światową             
i w znacznej części stanowiące materialne dziedzictwo kulturowe.  
 W dokumencie przedstawiono wizję stanu obszaru zdegradowanego w perspektywie do 
2023 roku, która brzmi następująco: 

� Wyznaczone obszary po przeprowadzeniu działań naprawczych stanowią tereny 
ożywione społecznie, gospodarczo oraz kulturowo przy zachowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju i unikalnych walorów przyrodniczych oraz turystycznych.  

� Strefy objęte rewitalizacją podniosły swoją jakość i funkcjonalność przede 
wszystkim z punktu widzenia atrakcyjności osiedleńczej, gospodarczej, 
inwestycyjnej i turystycznej – w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów                   
i potencjałów.  

� Tereny poprzemysłowe zostają efektywnie zagospodarowane, a w miejscach 
skutecznie zrewitalizowanych pojawiają się nowi mieszkańcy, inwestorzy oraz 
turyści.  

� Prowadzone działania ożywiają przyjazną i zróżnicowaną przestrzeń publiczną, 
powstają nowe punkty usługowe, miejsca odpoczynku i aktywnego spędzania 
czasu – zaspokajające potrzeby użytkowników oraz tworzące nowe miejsca pracy. 

Powyższa wizja będzie realizowana na podstawie trzech przyjętych w dokumencie celów 
rewitalizacji: 

1. Ożywienie gospodarcze i turystyczne obszarów o charakterze kryzysowym. 
2. Zwiększenie efektywności usług publicznych oraz wykorzystanie nowych form 

działań pomocowych na rzecz grup zmarginalizowanych. 
3. Przywrócenie pierwotnej jakości terenom poprzemysłowym i pokolejowym. 

 
 Istotnym w kontekście rozważanej problematyki komplementarności jest cel 3, który 
obejmuje następujące kierunki działań: wykreowanie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej 
integrującej mieszkańców, zachowującej dziedzictwo historyczne i kulturowe; poprawę 
atrakcyjności, wizerunku i estetyki okolic dworca PKP;  rozwój nowych funkcji kulturalnych             
i społecznych przy wykorzystaniu terenów i obiektów PKP; zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych; rozwijanie zagospodarowanych terenów zielonych; modernizacja                     
i zachowanie zdewaloryzowanych układów urbanistycznych.  
 Obecnie dla trzech miejscowości w Gminie Leśna ustanowiono historyczne układy 
urbanistyczne objęte ochroną prawną oraz ochroną konserwatorską: układ urbanistyczny 
miasta Leśna, układ urbanistyczny historycznego ośrodka miasta Pobiedna oraz układ 
urbanistyczny Starego Miasta w Złotnikach Lubańskich. Zatem przewidziane do realizacji 
działania odbywające się w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają porozumienia                 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Le śna na lata 2016-2023 jest w pełni 
komplementarny z zało żeniami Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i G miny 
Leśna 2018-2021, gdy ż obejmuje on swym zakresem działania remontowo-budo wlane 
obiektów maj ące na celu doprowadzenie ich  do pełnej funkcjonaln ości pod wzgl ędem 
technicznym oraz estetycznym. Zadania te zapobiegn ą dalszej degradacji tkanki 
architektonicznej szczególnie obiektów zabytkowych oraz terenów poprzemysłowych 
mając tym samym status działa ń priorytetowych zarówno w kontek ście realizacji LPR 
jak i funkcjonowania Programu w okresie 2018-2021.  
 W dokumencie wyodrębniono dwie listy. Lista A wskazuje na  najważniejsze założenia 
związane z rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Działania obejmują m.in.: remont, 
przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, 
obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie 
przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych 
oraz remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych                   
i inwestycję w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  
 Lista B dotyczy działań w ramach RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji 
za realizację projektu rewitalizacyjnego. 
 Niektóre budynki, w których odbędą się prace remontowo-budowlane, są ujęte w  Gminnej 
Ewidencji Zabytków oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto mogą znajdować się 
również w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej20. W każdym z tych przypadków, 
przeprowadzanie działań budowlanych przy tych obiektach wymaga ścisłej współpracy oraz 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na szczególną uwagę zasługują obiekty 
wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zakres prac przy wyżej wymienionych 
zabytkach wymaga szczegółowej konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Należy także podczas prac remontowo budowlanych uwzględnić wytyczne zawarte                     
w Studium Uwarunkowa ń i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Leśna.  
 
Lista A 
 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1), strefa ochrony 

historycznych układów ruralistycznych 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 3), strefa ochrony 

historycznych układów ruralistycznych 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 5), strefa ochrony 

historycznych układów ruralistycznych 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 14), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 3), 

strefa ochrony konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 5), 

strefa ochrony konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 7), 

strefa ochrony konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej ul. Kochanowskiego 14), 

strefa ochrony konserwatorskiej A  

                                                           

20 Obecnie dla trzech miejscowości w Gminie Leśna ustanowiono historyczne układy urbanistyczne 
objęte ochroną prawną oraz ochroną konserwatorską: układ urbanistyczny miasta Leśna, układ 
urbanistyczny historycznego ośrodka miasta Pobiedna oraz układ urbanistyczny Starego Miasta                
w Złotnikach Lubańskich. 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

32 

 

− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Morcinka 3)  
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 3), strefa 

ochrony historycznych układów ruralistycznych 
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 2), strefa 

ochrony historycznych układów ruralistycznych 
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 1), strefa 

ochrony historycznych układów ruralistycznych 
− Remont budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej ,ul. Pocztowa 10)  
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Strzelecka 7 w Pobiednej), strefa ochrony 

konserwatorskiej A. 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Nowomiejska 32 w Pobiednej), strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Rynek 9 w Pobiednej), wpis  do rejestru zabytków Nr 

118/1498/J z dnia 25.01.1966, GEZ,  strefa ochrony konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Dworcowa 43 w Pobiednej)  
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Zaułek 5 w Pobiednej), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Strzelecka 4 w Pobiednej), strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 2 w Leśnej)  
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Orzeszkowa 7, d. Świerczewskiego w Leśnej),  GEZ 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 20 w Leśnej)  
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 11 w Leśnej)  
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 5 w Leśnej),  GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A  
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 8 w Leśnej), strefa ochrony konserwatorskiej 

A 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Szkolna 10 w Leśnej), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Żeromskiego 17 w Leśnej), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Gmina Leśna, ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 16 w Leśnej), wpis  do rejestru 

zabytków Nr 256/1213/J z dnia 27.06.1995, GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej A, 
remont zakończony 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 18 w Leśnej), GEZ,  strefa 
ochrony konserwatorskiej A,  

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 2 w Leśnej), wpis  do 
rejestru zabytków Nr 332/1246/J z dnia 12.12.1995, GEZ, strefa ochrony 
konserwatorskiej A,  remont planowany w 2017 roku 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 1 w Leśnej), wpis  do rejestru 
zabytków Nr 320/1245/J z dnia 29.11.1995, GEZ strefa ochrony konserwatorskiej A,  
remont planowany w 2017 roku 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Szkolna 1 w Leśnej), wpis  do rejestru 
zabytków Nr 329/1272/J z dnia 22.08.1996, GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Szkolna 2 w Leśnej), GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 1 w Leśnej), wpis  do 
rejestru zabytków Nr 257/1200/J z dnia 22.05.1995, GEZ, strefa ochrony 
konserwatorskiej A, remont zakończony w 2017 roku 
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− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 9 w Leśnej), wpis  do rejestru 
zabytków Nr 323/1167/J z dnia 10.06.1994, GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej A  

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 11 w Leśnej), GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 1 w Leśnej), GEZ, 
strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 4 w Leśnej), GEZ, 
strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 7 w Leśnej), GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A  

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 18 w Leśnej), GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 25 w Leśnej),GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 28 w Leśnej),GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 4 w Leśnej), GEZ, strefa ochrony 
konserwatorskiej A, wykonano remont dachu w 2017 roku 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 5 w Leśnej), GEZ, strefa ochrony 
konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 20   w Leśnej), GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 13  w Leśnej), GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul Sienkiewicza 15w Leśnej), GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej A  

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 10 w Leśnej), GEZ, 
strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 12  w Leśnej), GEZ, 
strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 20 w Leśnej), GEZ, 
strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 5, d. Świerczewskiego       
w Leśnej), GEZ 

− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morcinka 1 w Leśnej)  
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, Nowomiejskiej 25 w Pobiednej) strefa 

ochrony konserwatorskiej A  
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, Nowomiejskiej 26 w Pobiednej), strefa 

ochrony konserwatorskiej A  
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubańska 4 w Leśnej), GEZ, strefa 

ochrony konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 7 w Leśnej),  GEZ, strefa 

ochrony konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Baworowo 16a w Leśnej)  
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 45-47 w Leśnej), GEZ 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 4 w Leśnej), GEZ, 

strefa ochrony konserwatorskiej A 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 3-3a w Leśnej), GEZ 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 14 w Leśnej)  
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Polna 1 w Leśnej)  
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 43 w Leśnej), GEZ 
− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 39 w Leśnej), GEZ 
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− Remont budynku (Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 43 w Leśnej), GEZ 
− Odbudowa historycznego Mauzoleum Wollerów w Leśnej - GEZ, obszar wpisany do 

rejestru zabytków, założenie parkowo-pałacowe 
− Remont elewacji ratusza w Leśnej, wpis  do rejestru zabytków Nr 132/1486/J z dnia 

25.01.1999, GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej A 
− Utworzenie Centrum Ratownictwa w Leśnej  
− Przebudowa dachu Miejsko – Gminnego Przedszkola w Leśnej, ul. Orzeszkowa 42, 

strefa ochrony konserwatorskiej B 
− Utwardzenie placu przy ul. Ogrodowej w Leśnej, strefa ochrony konserwatorskiej A  
− Utwardzenie placu przy kompleksie do kajak-polo w Leśnej  
− Przebudowa łącznika ul. Kościuszki – Pocztowa  
− Remont drogi gminnej (ul. Stroma) w Leśnej  
− Remont elewacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej  
 
LISTA B 
 
− Przebudowa byłego dworca PKP na Centrum Kulturalno-Artystyczne, GEZ 
− Remont elewacji ratusza w Leśnej, GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej A  
− Utworzenie domu opieki dziennej w Leśnej. Adaptacja kompleksu budynków po byłym 

zakładzie ZPJ DOLWIS w Leśnej na potrzeby rozwoju przedsiębiorczości, GEZ, strefa 
ochrony konserwatorskiej B 

− Adaptacja kompleksu budynków po byłym zakładzie ZPJ DOLWIS w Leśnej na potrzeby 
rozwoju przedsiębiorczości, GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej B 

− Renowacja budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 1), strefa ochrony 
historycznych układów ruralistycznych 

− Renowacja budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 3), strefa ochrony 
historycznych układów ruralistycznych 

− Renowacja budynku (Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kombatantów 5), strefa ochrony 
historycznych układów ruralistycznych 

− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 
3), strefa ochrony konserwatorskiej A  

− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 
5), strefa ochrony konserwatorskiej A  

− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 
7) strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Kochanowskiego 
14) strefa ochrony konserwatorskiej A 

− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Morcinka 3)  
− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 3), strefa 

ochrony historycznych układów ruralistycznych 
− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 2), strefa 

ochrony historycznych układów ruralistycznych 
− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Izerska 1), strefa 

ochrony historycznych układów ruralistycznych 
− Renowacja budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Leśnej, ul. Pocztowa 10) 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Strzeleckiej 7 w Pobiednej), strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Nowomiejska 32 w Pobiednej), strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Rynek 9 w Pobiednej), wpis  do rejestru zabytków 

Nr 323/1167/J z dnia 10.06.1994, GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej A  
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Dworowa 43 w Pobiednej)  
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− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Zaułek 5 w Pobiednej), GEZ, strefa ochrony 
konserwatorskiej A 

− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Strzelecka 4 w Pobiednej), GEZ, strefa ochrony 
konserwatorskiej A 

− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 2 w Leśnej)  
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Orzeszkowa 7, d. Świerczewskiego  w Leśnej), 

GEZ 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 20 w Leśnej)  
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Wiejska 11 w Leśnej)  
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 5), GEZ, strefa ochrony konserwatorskiej 

A 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Krótka 8), strefa ochrony konserwatorskiej A 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Szkolna 10), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Żeromskiego 17), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Renowacja budynku (Gmina Leśna, ul. Sienkiewicza 17), GEZ, strefa ochrony 

konserwatorskiej A 
− Renowacja elewacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej ul. Orzeszkowa 42, strefa 

ochrony konserwatorskiej B 
 

6.2. Studium Uwarunkowa ń i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Le śna.  

 
 Zasadniczym dokumentem regulującym strategię rozwoju w kontekście funkcjonalno-
przestrzennym Gminy Leśna jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Leśna przyjęte uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Leśnej                
w dniu 28 sierpnia 2015 roku21.  
 Nadrzędną ideą opracowania dokumentu jest zapewnienie optymalnych warunków życia 
mieszkańcom Gminy w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu 
przestrzennego i wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej otoczenia. Studium zawiera 
ustalenia, które  powinny być uwzględnione przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które z kolei są ważnym instrumentem prawnym 
chroniącym dziedzictwo kulturowe.  
 W dokumencie określono podstawowy cel rozwoju przestrzennego Gminy, jakim jest 
uzyskanie takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i zrównoważony 
sposób wykorzysta walory przyrodnicze i kulturowe oraz własne zasoby dla potrzeb rozwoju 
oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Na realizację w. w. celu składają się 
następujące działania: 

− ochrona wartości przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych, 
− ochrona wartości kulturowych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego, 
− harmonizowanie struktury przestrzennej Gminy i racjonalne wykorzystanie jej 

zasobów dla poprawy warunków zamieszkiwania, pracy i wypoczynku, 
− wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, 
− dalszy rozwój funkcji turystycznej, 
− rozwój wyspecjalizowanych typów produkcji rolniczej, 
− aktywizację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości lokalnej, 
− rozwój sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

W studium przewidziano następujące funkcje Gminy Leśna: 

                                                           

21 http://bip.umlesna.nv.pl/Article/get/id,20804.html 
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− funkcja rekreacyjno- turystyczna (w związku z atrakcyjnymi terenami leśnymi, 
wodnymi i cennymi przyrodniczo oraz dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi                 
z regionem), 

− funkcja mieszkaniowa, w oparciu o istniejące i planowane zainwestowanie, 
− funkcja rolnicza, uwzględniająca także działalność agroturystyczną, 
− funkcja usługowo – produkcyjna, 
− funkcjami miasta: funkcja mieszkalna i usługowa. 

W odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego Studium zakłada kształtowanie 
harmonijnego, współczesnego krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem uwarunkowań               
i tradycji historycznych oraz regionalnych, a na obszarach krajobrazu zdegradowanego 
rewaloryzację tych terenów. Ponadto dokument obejmuje ochroną następujące zasoby 
dziedzictwa kulturowego:  

− wskazane stanowiska archeologiczne, 
− zabytki wpisane do rejestru zabytków, 
− zabytki będące w ewidencji konserwatorskiej, 
− tereny o cennych walorach kulturowo – krajobrazowych, dla których określono strefy 

ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązują wymogi konserwatorskie.  
Zgodnie z przyjętymi regulacjami w Studium na terenie Gminy Leśna wyznaczono 

następujące strefy ochrony konserwatorskiej: strefa "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej,  
strefa „B” ochrony konserwatorskiej, strefa "W" ochrony archeologicznej strefa „OW” 
obserwacji archeologicznej. W każdej z powyżej wymienionych stref funkcjonują określone 
wymogi konserwatorskie.   
strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 
 

� należy zachować historyczny układ przestrzenny: rozplanowanie dróg, ulic, placów, 
linie zabudowy, kompozycje wnętrz urbanistycznych i kompozycje zieleni oraz 
poszczególne elementy tego układu: zabudowę (z wyłączeniem obiektów 
kolidujących) i zieleni, nawierzchnie ulic, placów i chodników, cieki i zbiorniki wodne, 
instalacje wodne i inne historyczne obiekty techniczne. 

� należy konserwować zachowane elementy układu przestrzennego. 
� poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy utrzymywać we właściwym 

stanie technicznym. Obiekty zniszczone lub zaniedbane należy poddać restauracji            
i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do 
wartości obiektu. 

� należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu. W niektórych 
przypadkach zaleca się zaznaczenie śladów nie istniejących fragmentów historycznej 
kompozycji przestrzennej. 

� należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej                  
w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej 
tradycji architektonicznej. Nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową 
historyczną. 

� obiekty dysharmonizujące należy usunąć lub pozostawić do śmierci technicznej. 
Dopuszcza się przekształcenie ich, zgodnie z zaleceniami podanymi dla nowej 
zabudowy. Analogicznie należy postępować w stosunku do innych elementów 
zniekształcających założenie historyczne. Obiekty tymczasowe należy likwidować. 

� obowiązuje zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych (np. związanych z urządzeniami 
przekaźnikowymi telekomunikacji), lokalizacji masztów, dużych urządzeń 
technicznych, kolidujących z krajobrazem kulturowym. 

� należy podtrzymać funkcje historyczne utrwalone oraz dostosować funkcje 
współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów,               
a funkcje uciążliwe i degradujące wyeliminować. 
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� w przypadku inwestycji nowych należy preferować te z nich, które stanowią 
rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania i utrwalania istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu. 

� określa się wymóg nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobów 
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej, a w szczególności 
technologii budowania, systemów budowania, stosowania gabarytów i proporcji 
stolarki okiennej i drzwiowej, stosowania materiałów naturalnych tj. drewna, kamienia 
tynków naturalnych i dachówki ceramicznej, dopuszcza się sztuczny łupek. 

� zabrania się stosowania okładzin na elewacji z pcv, ocieplania z zewnątrz budynków 
konstrukcji drewnianej, szachulcowej, przysłupowej itp. 

� zabrania się prowadzania przewodów wentylacyjno-spalinowych po elewacji 
budynku. 

� zaleca się przystosowanie nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących. 
� zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy 

oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci. 
� umieszczanie reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym 

obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie 
zabronione. Dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub 
szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej nie 
agresywnej formie. 

 
strefa „B” ochrony konserwatorskiej , w której obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 

� zaleca się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym 
przede wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania 
działek. 

� zaleca się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych 
z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów. 

� obiekty dysharmonizujące należy usunąć lub pozostawić do śmierci technicznej. 
Dopuszcza się przekształcenie ich, zgodnie z zaleceniami podanymi dla nowej 
zabudowy. Analogicznie należy postępować w stosunku do innych elementów 
zniekształcających założenie historyczne. Obiekty tymczasowe należy likwidować. 

� obowiązuje zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych (np. związanych z urządzeniami 
przekaźnikowymi telekomunikacji), lokalizacji masztów, dużych urządzeń 
technicznych, kolidujących z krajobrazem kulturowym. 

� zaleca się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej 
w zakresie skali, formy bryły i zastosowanych naturalnych materiałów, przy założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej. 

� określa się konieczność stosowania tradycyjnych technik i materiałów przy remontach 
obiektów zabytkowych, zachowania jednolitej bryły, formy i elewacji budynków. 

� określa się wymóg nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobów 
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej, a w szczególności 
technologii budowania, systemów budowania, stosowania gabarytów i proporcji 
stolarki okiennej i drzwiowej, stosowania materiałów naturalnych tj. drewna, kamienia 
tynków naturalnych i dachówki ceramicznej, dopuszcza się sztuczny łupek. 

� zabrania się stosowania okładzin na elewacji z pcv, ocieplania z zewnątrz budynków 
konstrukcji drewnianej, szachulcowej, przysłupowej itp. 

� zabrania się prowadzania przewodów wentylacyjno-spalinowych po elewacji 
budynku. 

� zaleca się przystosowanie nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących. 
� zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy 

oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci. 
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� obszary objęte strefą podlegają rygorom konserwatorskim w zakresie utrzymania 
zasadniczych elementów struktury przestrzennej, utrzymania zasadniczej substancji 
zabytkowej. 

� nowa zabudowa wprowadzona w obszar strefy winna współgrać z zabudową 
historyczną, zwłaszcza w zakresie skali, gabarytów. 

 
strefa ochrony historycznych układów urbanistycznyc h i ruralistycznych, w której 
obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 

� zakaz sytuowania barier optycznych, 
� ogólne zalecenia dotyczące nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

wysokości zabudowy do 2 kondygnacji i operowanie drobną formą architektoniczna, 
dachy strome, kryte ceramicznie, 

� zakaz umieszczania reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym 
obiektem i stanowiących element obcy w tym obszarze. 
 

strefa "W" ochrony archeologicznej, w której obowiązują następujące wymogi: 
� zakazana jest wszelka działalność budowlana, inwestycyjna nie związana 

bezpośrednio z konserwacją lub rewaloryzacją tego terenu, 
� dopuszcza się jedynie prowadzenie prac: porządkowych, konserwacji zachowanych 

fragmentów zabytkowych w celu ich ekspozycji w terenie, przystosowania terenu do 
pełnienia funkcji muzealnych, rekreacyjnych, kultowych i innych. 
 

strefa „OW” obserwacji archeologicznej, w obrębie której, dla strefy i dla stanowisk 
archeologicznych obowiązuje prowadzenie badań archeologicznych na podstawie przepisów 
odrębnych. 
 
W obrębie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 

� w obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem planu chronionych 
stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

� należy wyłączyć spod ewentualnego zalesienia obszary stanowisk archeologicznych, 
� określa się priorytet wymogów konserwatorskich oraz zakaz działań inwestycyjnych 

niezwiązanych bezpośrednio z rewaloryzacją zabytkowego terenu. Zamierzenia 
inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań 
archeologiczno – architektonicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
 Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków objęte są wszelkimi rygorami prawnymi 
gdzie priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich jest wyższy nad względami 
wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Zgodnie z polityką rozwoju przestrzennego 
przyjętą w Studium  należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Rygory te obowiązują 
niezależnie od położenia budowli czy innego wpisanego do rejestru zabytków obiektu                  
w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej. 
 
 Do ewidencji zabytków - oprócz obszarów układów ruralistycznych poszczególnych wsi 
oraz obszaru urbanistycznego miasta Leśna - włączane są historyczne obszary, pojedyncze 
budynki lub ich zespoły, urządzenia techniki, trwale posadowione w danym miejscu, budowle 
odznaczające się bryłą oraz detalem architektonicznym charakterystycznym dla pewnego 
stylu lub lokalnego środowiska kulturowego, pełniące istotną rolę w historycznym układzie 
przestrzennym miejscowości (stanowią zamknięcie wnętrza urbanistycznego lub znaczący 
akcent architektoniczny, organizują przestrzennie narożnik itp.), i należące do najstarszych 
obiektów nadanym terenie. 
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Dla obiektów i obszarów ujętych w ewidencji zabytków , obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 

� należy zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne 
materiały budowlane, 

� należy utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal 
architektoniczny, 

� należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym 
wizerunkiem budynku, 

� należy utrzymać - lub odtworzyć - oryginalną stolarkę okien i drzwi, w przypadku 
konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową 
elewacją budynku, 

� należy chronić zachowany układ i wystrój wnętrz oraz dążyć do jego odtworzenia              
w tych przypadkach, gdy uległ niekorzystnym zmianom, 

� należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych 
rozwiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, 

� należy bezwzględnie dążyć do zachowania i wyeksponowania drewnianej konstrukcji 
przysłupowo -zrębowej i szkieletowej, 

� zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z PCV, 
� zabrania się ocieplania z zewnątrz budynków o konstrukcji drewnianej, szkieletowej 

oraz budynków murowanych o bogatym wystroju architektonicznym, 
� zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno-spalinowych po elewacjach 

budynków zabytkowych, 
� zaleca się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych 

z dostosowaniem współczesnej funkcji do zabytkowej wartości obiektów. 
Studium jako dokument o charakterze planistycznym jest niezwykle istotnym w kontekście 
wytyczenia założeń Programu. Przytoczone powyżej wymogi konserwatorskie powinny być 
bezwzględnie przestrzegane w przypadku realizacji wszelkich projektów związanych                     
z działaniami remontowo-budowlanymi, szczególnie dotyczącymi obiektów wpisanych do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub znajdujących się                     
w wyznaczonych strefach ochrony konserwatorskiej.  
 

6.3. Strategia Rozwoju Gminy Le śna na lata 2014-2025. 
 

 Dokumentem o charakterze planistyczno-strategicznym jest Strategia Rozwoju Gminy 
Leśna na lata 2014-2025. Została przyjęta Uchwałą Nr L/359/2014 Rady Miejskiej  w Leśnej 
w dniu 28 sierpnia 2014 roku.22 Zdefiniowana wizja  w dokumencie określa Gminę Leśna 
jako gminę turystyczną i przedsiębiorczą, dążącą do wykorzystania potencjału przyrodniczo 
– krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego położenia gdzie siłą napędową 
lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Ponadto  Gmina to 
integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców. Natomiast  misją Gminy Leśna jest 
zwiększanie kapitału ludzkiego, wspieranie przedsiębiorczości, otwartości, serdeczności                
i zrównoważonego rozwoju. Inwestycja w kapitał ludzki jest gwarantem rozwoju społeczno- 
gospodarczego i turystycznego Gminy Leśna. W dokumencie sprecyzowane 4 cele 
strategiczne: 

 
� Gmina turystyczno-rekreacyjna.  
� Gmina przedsiębiorcza. 
� Gmina zintegrowana przestrzennie. 
� Gmina zintegrowana społecznie. 

 

                                                           

22 http://bip.umlesna.nv.pl/Article/get/id,19852.html 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

40 

 

 Ze względu na zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, kulturowe oraz położenie Gminy          
w bliskim sąsiedztwie Świeradowa Zdroju,  w Strategii zdefiniowano główną funkcję Gminy 
jako funkcję turystyczną. By w pełni wykorzystać ten potencjał za niezbędne uznano 
kształtowania oferty turystycznej poprzez kreację i promocję produktów turystycznych                   
i „marki turystycznej”,  modernizację i rozbudowę  infrastruktury turystycznej.  
 W ramach celu strategicznego „Gmina turystyczno-rekreacyjna" wyznaczono trzy cele 
operacyjne: budowa i zarządzanie marką turystyczną Gminy Leśna, budowa i rozwój 
produktów turystycznych,  modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej. Zadania 
dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego przyporządkowane niniejszym celom obejmują 
m.in. rewitalizację dworca kolejowego w kierunku utworzenia centrum turystyczno-
usługowego (produkty lokalne, usługi turystyczne i okołoturystyczne), stworzenie punktu 
informacji turystycznej i systemu elektronicznej informacji turystycznej i kulturalnej, 
rewitalizację sztolni na potrzeby turystyki. Obejmuje również szeroką współpracę w kierunku 
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.  
 W ramach celu strategicznego „Gmina przedsiębiorcza" wyznaczono dwa cele 
operacyjne: wsparcie lokalnej przedsiębiorczości,  oprawa atrakcyjności inwestowania. 
Działania  obejmują integracje i wsparcie dla małych przedsiębiorstw, szczególnie branży 
turystycznej i około turystycznej, w tym utworzenie lokalnego Inkubatora przedsiębiorców             
a także promocję lokalnych przedsiębiorców.  
 W ramach celu strategicznego „Gmina zintegrowana przestrzennie" wyznaczono trzy  
cele operacyjne: rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej Gminy, 
poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej,  bezpieczna, ekologiczna i czysta 
Gmina. W kontekście działań z zakresu ochrony i zachowania zasobów dziedzictwa 
kulturowego podejmowane będą m.in. następujące działania: rewitalizacja dworca 
kolejowego w Leśnej, realizacja zadań zagospodarowania przestrzeni publicznej (projekty 
odnowy wsi, zagospodarowania nieużytków, poprawy estetyki krajobrazu, rewitalizacja 
założeń parkowych), promocja (konkursy na rewitalizacje) i wsparcie architektury regionalnej 
(domy przysłupowe, Kultura Łużycka). 
 Program Opieki nad  Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna 2018-2021 kontynuuje 
wyznaczoną  strategię w zakresie rozwoju potencjału turystycznego Gminy                                    
z uwzględnieniem działań rewitalizacyjnych.   

 
6.4. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Le śna na lata     

2013-2016 z uwzgl ędnieniem okresu 2017 - 2020 Miasto i Gmina 
Leśna. 

 
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013-2016                             
z uwzględnieniem okresu 2017 - 2020 Miasto i Gmina Leśna został przyjęty uchwałą nr 
XII/68/2015 Rady Miejskiej w leśnej z dnia 30 września 2015 roku23. Istotnymi z punktu 
widzenia ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych są przewidziane do realizacji działania 
w ramach celu strategicznego: ochrona oraz zachowanie walorów przyrodniczych                      
w perspektywie do 2010 roku. W dokumencie postuluje się stworzenie oraz wdrażanie 
warunków sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej poprzez stosowanie metod 
gospodarowania, dobrych praktyk w poszczególnych sektorach działalności gospodarczej 
tak, aby zachować bogactwo przyrody oraz dziedzictwo kulturowe z nią związane.                       
W związku z tym wskazano na  kontynuowanie  podjętych działań  mających na celu objęcie 
ochroną prawną naturalnych siedlisk chronionej fauny i flory oraz walorów krajobrazowych 
Gminy, poprzez stworzenie Leśniańsko-Złotnickiego Parku Krajobrazowego obejmującego 
m.in. teren Gminy Leśna, obszar Natura 2000 w południowej części Gminy, a także objęcie 
prawną ochroną innych wskazanych obszarów w Gminie cennych pod względem 

                                                           

23 http://bip.umlesna.nv.pl/Article/get/id,20839.html 
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faunistycznym i florystycznym - wskazanych w Inwentaryzacji przyrodniczej, do których 
należy zaliczyć: 

− Las Miłoszowski i Góra Bobrzycka24, 
− Kompleks Leśny i Dolina Potoku Bruśnik, 
− Przełomowy odcinek Kwisy, 
− Wąwóz Kwisy k. Złotnik Lubańskich, 
− Wulkany, 
− Łąki k. Pobiednej, 
− Dolina Grabiszówki, 
− Las Bukowy na Górze Liściastej. 

 Jednym z istotnych celów Programu Opieki nad  Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna 
2018-2021 jest ochrona założeń parkowych stanowiących integralną część zespołów 
pałacowo-parkowych lub dworsko-parkowych z folwarkiem. Wskazane w niniejszym 
dokumencie zadania w tym zakresie są całkowicie komplementarne z założeniami POŚ pod 
względem ochrony obszarów zielonych. 
 
 
 

 
 

Panorama Leśnej. Źródło Urząd Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

24 Mogła funkcjonować również nazwa Góra Dobrzycka, Góra Dobrzyca.  Na przedwojennej mapie 
Heimatkarte des Kreises Lauban wydanej przez Geographisches Institut Paul Baron Liegnitz, góra 
zlokalizowana była na terenie lasu pomiędzy Miłoszowem a Świeciem zwanym „Döbschitz Wald"         
i należącym do Döbschitzów. Po wojnie nazwa mogła ulec spolszczeniu, stąd  nazwa góry Dobrzycka 
lub Dobrzyca. 
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7. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE GMINY LE ŚNA 
 

7.1. Poło żenie Gminy Le śna. 
 

 
 

Lokalizacja Gminy Leśna 
 

Gmina miejsko-wiejska Leśna położona jest w południowo-zachodniej części 
województwa dolnośląskiego i w południowej części powiatu lubańskiego. 

Geograficznie znajduje się na Przedgórzu Izerskim. Od strony północnej  jej naturalną 
granicę wyznacza przełom Kwisy oraz Wzgórza Zalipiańskie,  natomiast od południa granicę 
tworzą Góry Izerskie i Kotlina Mirska. Administracyjnie sąsiaduje z następującymi 
jednostkami: Platerówka, Lubań, Olszyna, Gryfów Śląski, Mirsk oraz Świeradów Zdrój. Od 
południowego-zachodu  graniczy  z państwem czeskim. Gminę tworzy 14 sołectw: 
Bartoszówka, Grabiszyce (Górne, Dolne, Średnie),  Kościelniki (Górne, Średnie), Miłoszów, 
Pobiedna, Stankowice, Smolnik, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki 
Lubańskie, Złoty Potok oraz miasto Leśna.   
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7.2. Geneza nazwy miejscowo ści Leśna. 
  
Po raz pierwszy nazwa pojawiła się w 1144 roku, gdzie jest wymieniona obok istniejącego 

grodu, który król czeski Władysław w 1247 roku nadał kościołowi katedralnemu w Miśni25. 
Kolejna wzmianka dotycząca miasta Lisna pochodzi z 1246 roku. Pierwszym dokumentem 
źródłowym wymieniającym Leśną jako osadę miejską jest umowa księcia piastowskiego 
Henryka I Jaworskiego z królem Czech Janem Luksemburczykiem, która pochodzi z 3 maja 
1329 roku. Nazwa grodu jest wzmiankowana razem z zamkiem Czocha oraz zamkiem                   
w Świeciu  jako Lesna oppidum forense. Na przestrzeni dziejów była różnie zapisywana. 
Pojawia się jako Lesin (1389, 1391), Lysse (1429), Lesse (1432, 1442), Lessa (1440), 
Marglissa (1515, 1753), Margklissa (1574), Marcklissa (1714), Marglisse (1740). W czasie 
wojen napoleońskich miasto nazywano Marglissa, później Marklissa. W latach 1945-1947 
obok nazwy Leśna funkcjonowała forma Lesin oraz Leszna nad Gwizdem (tj. Kwisą) 26. 

 
7.3. Herb miasta Le śna. 

 

Herb miasta Leśna wzbudza liczne kontrowersje wśród 
badaczy heraldyki Górnych Łużyc. Na niebieskiej tarczy znajduje 
się znak półksiężyca i sześcioramiennej gwiazdy w złocie, 
następnie na herb nasadzono blankowy mur z herbu Łużyc 
Górnych27.  

W polskiej heraldyce takie godło nosi nazwę Leliwy. Po raz 
pierwszy herb pojawił się w dokumencie z 1574 roku 
wystawionym przez von Döbschitza cechowi szewców28. 
Zagadkowy jest fakt, iż podobnym znakiem pieczętowali się 
Boblitzowie, Kayawowie, Termitzowie oraz Grembergowie, jednak 
żaden z tych rodów nie władał Leśną. Jedna z teorii  nawiązuje do 
herbu rodu von Erxleben, którzy władali Leśną w średniowieczu. 

                                                           

25 J. Pilch, Zabytki Architektury Dolnego Śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 140. 
26 W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 242. 
27 Ukazanie muru daje wyraz prawu miejskiemu i przynależności do "starych Łużyc Górnych". 
(...)Żadne inne miasto wschodnich Górnych Łużyc nie mogło mieć większego prawa do pokazywania 
tego muru (jaki kształtuje też herb Budziszyna), niż Marklissa (Leśna), która jako przyległa do powiatu 
kwiskiego nigdy nie należała do przedmieść podporządkowanych prawu miejskiemu sąsiedniego 
Związku Sześciu Miast Górnych Łużyc. Jej właściciele sięgali natomiast po swe prawo bezpośrednio 
do sądu lennego i dworskiego w Budziszynie. Niewyjaśnione w pełni znaki półksiężyca i gwiazdy, 
które dotąd same tworzyły herb, usuwają się w nowej formie nieco na drugi plan. Nadzwyczaj 
zadawalające jest zestawienie kolorów. W przyszłości herb stosowany będzie w nowej formie 
powszechnie.[na:] http://eluban.pl/lesna/2448,herb-miasta-lesna.htm 
28 Dokument ten składa się z 16 kart papieru, 22,8 x 16,5 cm i wszyty jest w kartę pergaminu 
pochodzącego zapewne z mszału. W dokumencie tym potwierdza Heinrich von Döbschitz und 
Schadewalde (†1591r.), „dziedzic w Leśnej i na Miłoszowie”, razem z Radą Leśnej, czcigodnymi 
starymi i młodymi majstrami miłego cechu i towarzystwa szewców,  jego poddanymi, ich regułę 
rzemieślniczą, pozwalając im 14 ław szewskich, z których z każdej rocznie oddać należy 8 małych 
 groszy i 4 fenigi czynszu. Pan von Döbschitz kazał odcisnąć w widoczny sposób „swój przyrodzony 
sygnet, tożsamo czcigodna rada swój, miejski insigil obok mojego tu, na tym piśmie (liście)”. 
Znajdujące się pod dokumentem pieczęci umieszczono w ten sposób, że warstwa zielonkawego, jak 

się wydaje, wosku przykryta została kawałkiem papieru a na nich odciśnięto pieczęć. Po lewej od 
strony oglądającego znajduje się pieczęć Döbschützów ze znanym herbem, po prawej pieczęć miasta 
Leśna, okrągła, około 3,2 cm średnicy. Obustronnie u góry lekko rozciągnięta tarcza zaopatrzona             
w niezaokrąglone górne rogi ukazuje w środkowej jednej trzeciej  odwrócony półksiężyc, pod nim 
 sześcioramienną gwiazdę, której dolne ramię dotyka dolnego brzegu tarczy. Niezbyt wyraźnie 
odciśnięty i lekko uszkodzony napis wewnątrz dwu kół pozwala jeszcze dostrzec słowa: 
SIGILL….MARCK…, [na:] http://eluban.pl/lesna/2448,herb-miasta-lesna.htm 
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Von Erxleben mieli w znaku na tarczy rozworę wozu (połączenie dyszla z osią przednią).          
W wyniku modyfikacji ramiona rozwory przedstawiono w kształcie łukowatym, w której 
później widziano półksiężyc. Według innych danych von Erxlebenowie mieli w tarczy pół koła 
od wozu. Dlatego najprawdopodobniej w  herbie Leśnej z obręczy połowy koła powstał 
półksiężyc, a z piasty gwiazda. 

7.4. Historia miasta Le śna.    
 

Początki miasta związane były najprawdopodobniej z grodem obronnym „Lesna" 
wybudowanym z inicjatywy króla czeskiego Wacława przed 1247 rokiem. W XIV wieku, 
najdalej lub pierwszej połowie XV wieku zamek utracił swoje militarne znaczenie i popadł         
w ruinę. Natomiast w pobliżu zamku zaczęła rozwijać się wieś, która przejęła nazwę po 
grodzie. Data nadania praw miejskich nie jest jednoznacznie określona. Powszechnie 
przyjmuje się datę zawarcia umowy pomiędzy księciem Henrykiem I Jaworskim29 z królem 
Czech Janem Luksemburczykiem tj. 3 maja 1329 roku. W dokumencie Leśna została 
nazwana miastem: Lesna oppidum forense. Ale należy także wziąć pod uwagę władców z 
rodu Askańczyków panujących na Łużycach w latach 1253-1319. Wówczas na zamku w 
Lesnej zamieszkali rycerze de Irekesleve. Jeden z nich, rycerz Hanko był obecny w 1246 
roku          w orszaku margrabiego Ottona. Pisał się „de Lesna”. Chociaż jest wymieniany 
wśród 11 największych wasali górnołużyckich, w źródłach brak jest potwierdzenia, iż on czy 
też jego synowie Jan  i Burchard zwany Czarnym byli  właścicielami Leśnej.  

Po bezpotomnej śmierci  Henryka I Jaworskiego w 1346 roku zakończył się okres 
panowania piastowskiego. Leśna wraz z całym okręgiem Kwisy przeszła we władanie królów 
czeskich. Pod koniec XIV wieku miasto najprawdopodobniej znajdowało się w rękach rodu 
Üchtritz. Przed 1419 rokiem Leśna należała do rodu von Döbschitz30. Ten staro-łużycki ród 
nabył także w XV wieku Miłoszów, Szyszkową, Srbską w Czechach oraz Smolnik, który stał 
się ich siedzibą. Leśna należała do Döbschitzów aż do 1785 roku. 

Tragicznym okresem w dziejach miasta były lata 20 i 30 - te XV wieku. W roku 1427           
i 1431 mieszkańcy Leśnej doświadczyli inwazji husytów, a w 1432 roku Leśną nawiedziła 
powódź, która zniszczyła 48 domów mieszkalnych. Dzieła dopełnił pożar w 1434 roku 
niszcząc ocalałe domostwa po powodzi.  

W 1515 roku Leśna uzyskała od króla czesko-węgierskiego Władysława Jagiellończyka 
prawa targowe. W XVI stuleciu miasto rozwijało się jako ośrodek rzemieślniczy. Zaczęły 
zawiązywać się  pierwsze cechy. W 1578 roku powstał cech płócienników, następnie miasto 
uzyskało przywilej organizowania jednego jarmarku w roku. Drugi jarmark ustanowił  w 1601 
roku Jerzy von Döbschitz. Z jego inicjatywy zostały wprowadzone w 1606 roku nowe prawa           
i obowiązki  dotyczące mieszczan. Zgodnie z tą regulacją  tylko burmistrz, sędzia i rajcowie 
miejscy zostali zwolnieni z powinności pańszczyźnianej, natomiast pozostałych mieszkańców 
obowiązywała zależność pańszczyźniana wobec właściciela Leśnej. Ponadto rzemieślników 
z dóbr dotyczył nakaz mieszkania wyłącznie w mieście. Zakazano im osiedlać się                      
w sąsiednich wsiach tj.: w Miłoszowie, w Smolniku, w Szyszkowej. Później zakaz ten zastał 
uchylony. Miasto otrzymało także monopolistyczne prawo na produkcję i handel piwem        
w obrębie latyfundium Döbschitzów. Na rozwój gospodarczy Leśnej wpływ miały także 
postanowienia dotyczące handlu. Jerzy von Döbschitz  ustalił liczbę dziewięciu jatek jako 
maksymalną, natomiast płody rolne oraz inne towary sprzedawano wyłącznie w mieście - 
jeśli dwór ich nie potrzebował.  

Lata wojny trzydziestoletniej (1618-1648) były szczególnie trudnym okresem dla 
miasteczka. Obce wojska dokonywały licznych grabieży, zniszczeń, szerzyły się epidemie, 
po ulicach grasowały bezkarnie stada wilków. Ze względu na brak murów obronnych miasto 
było łatwym celem nie tylko dla wilków, ale także dla rabujących wojsk. Wstępu do miasta 

                                                           

29  Właściciel miasteczka od 1319 roku. 
30 Ród ten w średniowieczu zapisywano: Dobswicz, Dobitswiz lub Dobeschiz, a w czasach 
nowożytnych: Döbschütz lub Debschitz. 
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broniły jedynie cztery bramy: Brama Świecka na ul. Sienkiewicza, Górna Brama (zwana 
także Łazienną) na ul. Kochanowskiego, Brama Kościelna na ul. Żeromskiego i Brama 
Kwiska stojąca od strony rzeki. W wyniku 60 grabieży straty mieszczan oszacowano na 80 
tysięcy talarów. W 1643 roku wybuchła w Leśnej epidemia dżumy. Większość mieszkańców 
uciekła z grodu. Pozostało tylko pięciu właścicieli domów. 

 Po podpisaniu pokoju westfalskiego szkody wojenne zaczęto likwidować.  Nastąpił okres 
ożywienia gospodarczego. Był on możliwy dzięki przybyciu do miasta uchodźców  religijnych 
z Czech, którzy byli zdolnymi rzemieślnikami  w dziedzinie tkactwa i płóciennictwa. W 1652 
roku tylko z księstwa frydlanckiego do Leśnej przybyło 135 osób. W 1657 roku osiedlili się 
także protestanci śląscy. Egzulanci31  wybudowali nad brzegiem Miłoszowskiego Potoku tzw. 
Nowe Miasto. Po 1648 roku nastąpił rozkwit miejscowego rzemiosła. Najwcześniej cechy 
utworzyli: szewcy (1523), kowale (1524), krawcy (1547), płóciennicy (1578), kuśnierze 
(1606), rzeźnicy (1621), piekarze (1626) i rusznikarze (1644). W 1650 roku założono 
zbiorowy cech skupiający: bednarzy, kołodziei i stolarzy.  Następnie w 1652 roku powstaje 
cech sukienników. W późniejszym okresie cechy związali: powroźnicy (1684), farbiarze 
(1685), iglarze (1688), kapelusznicy (1693), postrzygacze sukna (1698), białoskórnicy                   
i zamszownicy (1734). W XVIII wieku w mieście funkcjonowało 16 cechów rzemieślniczych. 
Największe dochody miasto osiągnęło  w XVII - XVIII wieku dzięki handlowi płótnem. 
Uruchamiano: farbiarnie, bielarnie do bielenia płótna, garncarnie, folusz, browary, 
produkowano nawet piece kaflowe. Miasto przekształciło się w prężnie działający ośrodek 
produkcji  oraz handlu płótnem. Miejscowe towary wysyłano do Hiszpanii, Portugalii a nawet 
do Ameryki. Około 1800 roku nastąpił kres leśniańskiego sukiennictwa przyczyniły się do 
tego wojny: siedmioletnia 1756-1763 i napoleońskie 1806-1815, jak również pojawienie się  
w XIX wieku nowoczesnych maszyn. Przez Leśną wielokrotnie przemieszczały się wojska 
cesarskie, pruskie. Wówczas miejscowość musiała im zapewnić żywność i kwaterunek, 
rekwizycje32. 

Warto jednak zauważyć, iż w okresie rozwoju gospodarczego powstawały budynki  
administracyjne oraz użyteczności  publicznej. W 1678 roku działalność rozpoczęła apteka,  
a w 1776 roku zaczął funkcjonować szpital. Na terenie rynku w miejsce ratusza, który spłonął 
doszczętnie podczas pożaru miasta, wybudowano w 1699 roku nową, murowaną siedzibę 
władz miejskich.  W 1800 roku powstał w mieście urząd skarbowy. 

Pomimo rozwoju gospodarczego miasto nawiedzały klęski żywiołowe. Liczne powodzie 
spowodowane wylewami Kwisy i jej dopływami, Bruśnika i Miłoszowskiego Potoku niszczyły 
zabudowania mieszkalne i gospodarcze, mosty, kładki, etc. W XVIII i XIX stuleciu 
zanotowano najtragiczniejsze i najgroźniejsze wylewy w dorzeczu Kwisy. Powodzie te 
nazywano – śląskim potopem. Równie tragiczne żniwo zebrały pożary. W 1698 roku spaliła 
się niemal cała zabudowa miasta 244 domostwa. Cztery lata później spłonęły ocalałe 
podczas ostatniego pożaru 24 domy. Mieszkańcy miasta  doświadczeni klęskami, zaczęli 
rezygnować z drewnianej zabudowy na rzecz murowanej. Początkowo na ten luksus mogli 
sobie pozwolić tylko bogaci kupcy handlujący płótnem, ale powtarzające się pożary wymusiły 
w końcu całkowitą przebudowę miasta.  

Miejscowość na przełomie XVIII i XIX wieku kilkakrotnie zmieniała swoich właścicieli.             
W 1785 roku skończyło się wielowiekowe władanie rodu von  Döbschitz.  Ostatni potomek 
Otto Ferdynand sprzedał majątek Janowi Agustowi Stöltzer - zamożnemu leśniańskiemu 
kupcowi. Kolejnym właścicielem został Andrzej von Nitsche, który nabył miasto wraz ze 
Smolnikiem w 1805 roku. W 1820 roku tutejsze dobra przejęła Krystyna von Nitsche. 
Następnie w 1836 roku majątek leśniański przeszedł na własność kupca Ehrenfrieda Exnera. 
Ostatnim właścicielem  miasta był w 1834 roku Fryderyk Edward Jung33.   

                                                           

31 Egzulant – łac. „exsul, exsulis” oznacza wygnaniec, a słowo „exsulo” – być wygnanym, żyć na 
wygnaniu. 
32 Straty miasta poniesione np. podczas wojny siedmioletniej szacuje się na 90-120 tysięcy talarów. 
33 W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 246. 
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Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815 roku Leśna wraz z północną 
częścią Górnych Łużyc została włączona do państwa pruskiego. W latach 1832-1833 
zaczęto wprowadzać pruską ordynację miejską z 1808 roku, która dała mieszkańcom 
znaczący samorząd. Zgromadzenie deputowanych miejskich wybierało magistrat składający 
się z opłacanego burmistrza i podskarbiego miejskiego oraz czterech nieopłacanych      
rajców34.  

W latach 30-tych XIX wieku do Leśnej wkroczyła produkcja tkanin bawełnianych.                    
W 1833 roku uruchomiono fabrykę katunu - rodzaj tkaniny bawełnianej, na stokach 
Strzelniczej Góry. Podczas produkcji zastosowano maszynę parową. Była jednakże 
nieekonomiczna ze względu na zbyt duże zużycie drewna. W 1839 roku w Baworowie 
powstał kolejny  zakład bawełniany, w którym do produkcji wykorzystywano energię wodną. 
Zakłady zakończyły produkcję na przełomie lat  50 i 60- tych XIX wieku. W 1855 roku oddano 
do użytku przędzalnię wełny czesankowej - pierwszą w Niemczech oraz mechaniczną 
tkalnię. W 1888 roku zakłady przekształciły się w Spółkę Akcyjną Przędzalnia i Tkalnia 
„Concordia”. W okresie międzywojennym leśniańskie zakłady Concordia posiadały kilka filii w 
Kościelnikach Średnich (1913), w Bogatynii (1917), w Biedrzychowicach koło Olszyny 
(1925), w Markocicach (1927). Założyciel imperium zmarł w 1900 roku. Był zasłużonym 
mieszkańcem Leśnej. Przyczynił się nie tylko do rozwoju gospodarczego miasta, ale wspierał 
także działalność edukacyjną. Zapisał miastu w testamencie 50 000 marek na budowę 
szkoły, która powstała w latach 1905-1906.  

W 1896 roku Leśna otrzymała połączenie kolejowe z Lubaniem, które w 1928 roku 
zelektryfikowano. 

Równocześnie z rozwojem przemysłu nastąpiła rozbudowa miasta. Powstały nowoczesne 
budynki, instytucje. W 1854 roku wzniesiono nowy kościół parafialny, w 1887 roku 
wybudowano most kamienny na Kwisie. W okresie międzywojennym Leśna była znaną 
miejscowością turystyczną.  

Podczas II wojny światowej w pobliżu Leśnej powstały filie obozu Gross Rosen. 
Przetrzymywani tam więźniowie zmuszani byli do morderczej pracy przy kopaniu licznych 
sztolni. Wywiezieni  przymusowi pracownicy pochodzili z m. in. z Tarnawy Dolnej k. Suchej 
Beskidzkiej. W 1943 roku Fabryka „Concordia” została przekształcona w fabrykę zbrojeniową 
„VDM Luftfahrtwerke”. 

Po wojnie do miasta zaczęła stopniowo napływać ludność pochodzenia polskiego, 
chociaż jeszcze przez długi okres czasu przeważającą liczbę stanowili mieszkańcy 
pochodzenia niemieckiego. W 1945 roku Leśna utraciła prawa miejskie.  Powstała wówczas 
Gmina Leśna obejmująca swym zasięgiem Baworowo, Miłoszów, Smolnik, Stankowice               
z Czochą, Lechów. 
 W pierwszych latach powojennych zaczęto uruchamiać miejscowy przemysł. W pierwszej 
kolejności uruchomiono „Concordię”, która zmieniła nazwę na Dolnośląskie Zakłady 
Przemysłu Jedwabnego „Dolwis”. Integralną częścią fabryki pozostały początkowo jej filie           
w: Baworowej, Biedrzychowicach, Grabiszycach, Kościelnikach i Pobiednej. Fabryka                  
w Pobiednej na przełomie 1945 i 1946 roku oddzieliła się od macierzystej i dała początek 
późniejszej „Fatmie”, natomiast tkalnia w Baworowej przekształciła się w fabrykę 
produkującą urządzenia włókiennicze. Zakład w Grabiszycach został zamknięty. Zakłady te 
były sukcesywnie modernizowane. Znalazło w nich zatrudnienie wielu mieszkańców Leśnej             
i okolic. Głównie ze wzglądu na funkcjonowanie zakładów „Dolwis” Leśna otrzymała w 1962 
roku ponownie prawa miejskie. 

                                                           

34 W Prusach, w okresie reform Steina i Hardenberga wydano Ordynację miejską z 19 listopada 1808 
r., przyznając gminom miejskim wybieralny samorząd, który reprezentował  wszystkich obywateli.          
W istocie nie oznaczało to całej ludności, gdyż jej większość nie posiadała statusu obywatela. 
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Zabudowa Leśnej powiększyła się w latach 50-tych XX wieku o nowe osiedle, 
wybudowane przy ulicy Pocztowej. W 1969 roku powstały nowe bloki przy ul. 
Świerczewskiego (obecnie E. Orzeszkowej). Stale powiększająca się liczba ludności w 
mieście przyczyniała się do budowy budynków użyteczności publicznej. W 1974 roku 
wybudowano Szkołę Zawodową. 

 Centralnym punktem miasta w tkance urbanistycznym wyznaczającym sieć ulic jest 
rynek. Najstarsze kamienice pochodzą z II poł.  XVII wieku. Jednakże zdecydowana 
większość powstała w II poł. XIX wieku. Pierwotnie centrum miasta zlokalizowane było                
w dorzeczu Kwisy i Miłoszowskiego Potoku w pobliżu kościoła Chrystusa Króla. W wyniku 
powodzi rynek został przeniesiony w obecne miejsce. 

 
7.5. Historia sołectw  

 
� Grabiszyce (Dolne, Górne, Średnie) 

 
Nazwa: Jerlachsheim (1346), Girlichszheim (1481), Girlichsheim (1482), Gyrlechheim (1493) 
lub Görlitzhain35. W XVIII wieku miejscowość zapisywano Görlitzhayn, następnie 
Gerlachsheim (ok. 1945), a po wojnie Bartniki. Ostatnia nazwa zapewne wiązała się                        
z przynależnością miejscowości do dystryktu sądowego miasta Görlitz (Zgorzelec). 
Historyczny układ ruralistyczny: Grabiszyce to niezwykle długa wieś o układzie 
łańcuchowym, ciągnąca się wzdłuż potoku Grabiszówka - lewobrzeżny dopływ Kwisy. 
Obecnie tworzą ją: Grabiszyce Dolne, Górne, Średnie.  
Historia: Pierwsza wzmianka znajduje się w dokumencie z 1241 roku. Zapisywano ją 
wówczas „Nakuthi pozkaki" - zniekształcona nazwa słowiańska. W matrykule biskupstwa 
miśnieńskiego z 1346 roku wymieniono ją pod nazwą „Jerlachhaim". Wieś prawdopodobnie 
należała do rycerzy von Gerlachsheim, lecz brak na to dokumentów źródłowych. Pierwsza 
wzmianka o nich  pojawia się w 1248 roku, a dotyczy ona Sifridusa de Gerlachsheim. Ród 
ten na przełomie XIII i XIV wieku sprzedał dobra klasztorom w Marijnym Dole, Marijnej 
Hwěździe.  W 1345 roku właścicielem został Jon Elvil. W XIV wieku Grabiszyce Dolne           
i Średnie znalazły się w rękach rodu von Gersdorf. Natomiast Grabiszyce Górne należały do 
rodu von Rothenburg, a przed końcem XV wieku do rodu von  Üchtritz. 

Miejscowość należała do znanych w przeszłości rodów szlacheckich:  
Grabiszyce Górne należały m.in. do rodów: von Raussendorf, von Klobloch, von 

Bischofsheim, von Loeben. Grabiszyce Średnie od Gersdorfów wykupił Fryderyk von Nostiz. 
Część majątku zakupił Döbschitz. Następnymi właścicielami zostali kolejno: von Schwanitz, 
von Miltitz, von Unwürde, von Penzig, von Gersdorf, von Üchtritz i von Brauchitsch. 
Grabiszyce Dolne należały do: von Schwanitz, von Klobloch, von Bischofsheim po raz 
kolejny do von  Gersdorf, następnie majątek należał do; von Penzig, von Warsdorf, von 
Tempski i von Üchtritz. 

Według historyków całe Grabiszyce były lennem czeskich panów z Frydlantu i Zawidowa. 
Po wojnie trzydziestoletniej większość posiadaczy wyzwoliła się z zależności lennych. 
Jedynie pewien fragment Grabiszyc Dolnych zwany Czeskim Kątem lub Grabiszyce Dolne          
w Kącie nadal „przynależał” do państwa czeskiego. Czeską enklawę zlikwidowano w 1816 
roku. Chociaż jeszcze przez 100 lat ta część wsi stanowiła odrębną jednostkę. Dopiero          
w 1923 roku Czeski Kąt włączono do Grabiszyc Dolnych.  

Na terenie Grabiszyc po wojnie trzydziestoletniej osiedliła się duża liczba czeskich 
protestantów oraz Braci Czeskich. Największe ich skupisko znajdowało się w Mojkowie – na 
północnym krańcu wsi. Początkowo stosunki Braci Czeskich układały się z dworem 
pomyślnie. Jednakże przywódca Braci Czeskich popadł w konflikt z miejscowym pastorem. 

                                                           

35 W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 187. 
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Ponadto ówczesny właściciel wsi Krzysztof Ernest von Gersdorf narzucił przybyszom 
obowiązek pańszczyzny. Wkrótce część osadników uciekła, a pozostałych Gersdorf wtrącił 
do więzienia. Po zapłaceniu określonej sumy pieniędzy zostali wypuszczeni. Następnie 
opuścili te tereny i osiedlili się m.in.: w Berlinie i Żytawie. Mojków z biegiem czasu uległ 
zniszczeniu. Był wielokrotnie plądrowany, później w znacznej mierze wyburzony. 
Pozostałością po Braciach Czeskich jest budowla sakralna - zbór Braci Czeskich.  

Grabiszyce najbardziej ucierpiały podczas wojen śląskich. Do II poł. XVIII wieku przez 
wieś przechodziły na zmianę: to wojska pruskie, to wojska austriackie. Ludność musiała 
żywić obydwie armie. Ponadto miasto w okresie wojny było kilkakrotnie obciążane wysokimi 
kontrybucjami. Mieszkańcy Grabiszyc ponosili także ciężary podczas wojen napoleońskich. 
W zależności od tego jakie wojska stacjonowały lub przechodziły przez wieś, mieszkańcy 
musieli je zaopatrywać w żywność oraz służyć zakwaterowaniem. 

 Od końca XVIII wieku do XIX wieku ludność zajmowała się tkactwem chałupniczym.                
W Grabiszycach Średnich funkcjonował zakład produkujący chusteczki do nosa. Znana była 
również fabryka ręczników frotowych. We wsi pracowały 4 młyny wodne, warzono piwo oraz 
hodowano w założonej cieplarni nawet ananasy36.  W latach II wojny światowej we wsi 
umieszczono dwa oddziały robocze jeńców  ze Stalagu VIII A w Zgorzelcu: Komando nr 567, 
Komando nr 583. Po wojnie na teren Grabiszyc przybyli wysiedleni mieszkańcy                      
z południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej w kilka lat później osiedlili się także 
uchodźcy greccy. 

 
� Kościelniki Średnie, Górne (Dolne - obecnie Gmina Lubań)    

 
Nazwa: Steynenkirche (1387), Mittel Steynenkirche, Ober Steynenkirche 
Historyczny układ ruralistyczny: Wieś położona na Przedgórzu Izerskim w dolinie Kwisy leży 
na prawym jej brzegu. Ciągnie się południkowo po obu stronach szosy Lubań-Leśna. 
Nieregularna zabudowa tworzy trzy skupiska w pobliżu dawnych siedzib szlacheckich. 
Obecnie funkcjonuje zachowany od I poł. XVI wieku podział na Kościelniki: Dolne, Średnie           
i Górne.  Do Gminy Leśna administracyjnie należą Kościelniki Górne oraz Kościelniki 
Średnie. Kościelniki Górne to najwyżej położona część wsi zlokalizowana na południowym 
krańcu miejscowości, na skraju Wzniesień Radomskich. Zabudowa jest raczej nieliczna 
skupiona wokół majątku. Najstarszą częścią wsi są Kościelniki Średnie.  
Historia: Wieś najprawdopodobniej istniała już w XIII wieku. Świadczy o tym najstarszy obiekt 
– bryła romańskiego kościoła NMP, obecnie pozostały tylko ruiny. Źródła pisane wymieniają 
parafię już w 1305 roku. Jest to spis dochodów biskupstwa wrocławskiego, następnie  rejestr 
nuncjusza papieskiego Gallhardusa de Carceribusa z 1335 roku wzmiankuje parafię jako 
ecclesia lapidea – kościół kamienny37 . Sama nazwa wsi zostaje po raz pierwszy wymieniona 
w nadaniu lennym księżnej świdnicko-jaworskiej Agnieszki.  

W 1387 roku właścicielem posiadłości został Bernard von Üchtritz. Założył on                   
w Kościelnikach Średnich siedzibę rodową. Majątek po ojcu odziedziczyli kolejno jego 
synowie Heinrich, a  następnie Hans von Üchtritz. Potem jego trzej synowie: Nickel, Hans              
i Christoph, którzy  byli współwłaścicielami posiadłości38. W I poł. XVI wieku wieś została 
podzielona na trzy części: Kościelniki Górne, Kościelniki Dolne, Kościelniki Średnie.  
Kościelniki Górne pozostawały w rękach rodu von Üchtritz do 1587 roku. Majątek kupił od 
ostatniego potomka rodu von Üchtritz; Caspara-Hansa von Reibnitz. W 1601 roku nowym 
właścicielem majątku został Hartwig von Nostitz, który zapisał go w spadku swojemu synowi 
Heinrichowi Otto. Następnie posiadłość kupił Wigand von Gersdorf. W rękach rodu von 
Gesdorf Kościelniki Górne pozostawały do 1722 roku. Kolejnymi właścicielami majątku byli: 
Georg Abraham von Schweinitz (1737), Ernestus Gottlob Glasey (1748) – po jego śmierci 

                                                           

36 W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 193. 
37 W. Bena, A Paczos, Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek, Lubań 2009, s. 95. 
38 Na podstawie „Karta ewidencyjna zabytków nieruchomych i architektury” tzw. Karta Biała,  
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze. 
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spadkobierczynią została jego córka Magdalena Elisabeth (wyszła ona za mąż za Davida 
von Schwemmler w 1787 roku), Rudolf Ferdynand von Gersdorf (1829), Ferdynand von 
Opitz (1846), Kretschmer, Friedrich Karl Alfred von Witzleben (1854-1855), Peter von 
Carnap (1886). Natomiast majątki w Kościelnikach Średnich i Dolnych nabył właściciel młyna 
Hahn. 

 
� Miłoszów 

 
Nazwa: Hartmannsdorf (do 1945), Twardowo, Twardowa (po II wojnie światowej). 
Historyczny układ ruralistyczny: Wieś łańcuchowa dawnego Okręgu Kwisy, leżąca na 

południe od Leśnej. Zabudowania usytuowane są po obu stronach drogi Leśna-Miłoszów.  
Historia: Wieś została założona w XIII wieku przez kolonistów pochodzących 

prawdopodobnie z Turyngii lub Frankonii. W 1450 roku zarządcami wsi byli Hannos i Nickel 
von Kottwitz, którzy nazywali siebie „von Hartmannsdorf". W pierwszej połowie XV stulecia 
wieś należała do rodu von Döbschitz. W okresie wojen śląskich, zwłaszcza  w latach 1632-
1643, Miłoszów był plądrowany przez rabujących żołnierzy cesarskich i szwedzkich. 

 W II poł. XVII wieku rozwinęło się tkactwo chałupnicze. W XVII wieku miejscowość znana 
była ze szlifierni pereł słodkowodnych pozyskiwanych z okolicznych rzek i strumieni oraz ze 
szlifowania granatów. W 1898 roku w Miłoszowie uruchomiono fabrykę chusteczek. Jej 
założycielami byli znani już w Europie producenci chusteczek Bruno i  Alfred Weinertowie         
z Lubania39.  

W czasie II wojny światowej na terenie Miłoszowa znajdowała się filia obozu Gross-
Rosen40. Więźniów wykorzystywano do pracy przy kopaniu podziemnych tuneli oraz                     
w miejscowej fabryce. Na terenie wsi zachowały się zabudowania dawnej fabryki oraz dwa 
wejścia do sztolni zasypane zaraz po wojnie, oznaczone jako obiekty niespenetrowane. 
 

� Pobiedna 
 

Nazwa: Przed 1945 r. Wigandsthal, nazwa Pobiedna ma swoje korzenie najprawdopodobniej 
od słowa: "Pobieda" - ros. zwycięstwo. Po wojnie nazwa miejscowości brzmiała Sokołów, 
stąd wzięła się forma przysiółku Pobiednej-Wola Sokołowska 
Historyczy układ ruralistyczny: Wieś leży nad Łużycą i Granicznikiem u podnóża Gór 
Izerskich. Pobiedna składa się z dwóch części: południowej powstałej w II poł. XVII wieku 
jako miasteczko górnicze oraz północnej, starszej znanej jako Unięcice. Część „miejska " 
została wbudowana na dawnych gruntach Unięcic.   
Historia: Po raz pierwszy Unięcice wzmiankowane są w 1346 roku w dokumencie zwanym 
„matrykułą kościelną” jako wieś lenna płacąca daninę biskupowi miśnieńskiemu. Chociaż na 
wcześniejsze istnienie miasteczka może wskazywać funkcjonowanie w XIII wieku  tutejszego 
tzw. „czerwonego kościoła”. W tym okresie Unięcice były miejscem odpoczynku śląskich 
pielgrzymów zmierzających do sanktuarium maryjnego w Hejnicach. Od pielgrzymek, 
odbywających się przeważnie w maju, wieś nazywano: Mayfarthsdorf, Meffersdorf. 

W XV wieku szerzył się proceder rozbójnictwa. Wieś leżąca w dzikiej i niedostępnej 
krainie była często napadana i grabiona. Wiek XVI to okres rozwoju wsi. W 1570 roku  
uruchomiono na terenie wsi kopalnię cyny. Wieś sukcesywnie rozrastała się. W 1605 roku, 
by pomieścić wiernych, rozbudowano kościół. Wówczas do parafii należały już sąsiednie 
wsie: Skiba oraz Jizerka.  

Do 1592 roku wieś wchodziła w skład „państwa Świecie” należącego od XIV wieku do 
rodu von Üchtritz. „Państwo" rozciągało się prawie od samej Leśnej po Smrek w Górach 
Izerskich i obejmowało większość ziem w Okręgu Kwisy. Gdy zmarł Hansa IV ostatni z rodu 

                                                           

39 W. Bena, Lubań wczoraj i dziś, Lubań 2005, s. 35. 
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von Üchtritz, Unięcice wyodrębniły się jako samodzielne dominium i przypadły Üchtritzom            
z Osterholz w Starej Marchii w Brandenburgii41. Jej pierwszy przedstawiciel Hans von 
Üchtritz wybudował we wsi najstarszy dwór oraz browar. Za jego czasów Unięcice składały 
się z 22 gospodarstw kamiennych i 17 gospodarstw zagrodniczych, we wsi działały dwa 
młyny oraz dwa tartaki. Kolejnymi właścicielami majątku byli Hans Otto von Üchtritz 
następnie jego kuzyn Krzysztof.  

W okresie wojen śląskich wieś wraz z dworem poniosła znaczne straty. Liczne rabunki, 
napady okrutnego żołdactwa, pozbawiały miejscową ludność mienia oraz życia. W 1638 roku 
majątek wskutek zadłużenia został  przejęty przez wierzycieli zmarłego Krzysztofa Üchtritza. 
Do dalszego upadku majątku przyczynił się pożar dworu w 1651 roku oraz zamknięcie 
kopalni cyny.  

Sytuację osady zmienił napływ protestantów. Powstały wówczas nowe przysiółki,                     
a zadłużony majątek od wierzycieli wykupił Wigand von Gersdorf. W 1660 roku wybudował 
on nowy dwór, natomiast w pobliżu pałacu oraz kościoła założył osadę, która obecnie 
stanowi centrum Pobiednej. W  1666 roku powstają zabudowania wokół Starego Rynku.            
W rok później Unięcickie Miasteczko (Meffersdörfer Städtel) otrzymuje od elektora Jana 
Jerzego III prawa miejskie i górnicze oraz przywilej dwóch jarmarków w ciągu roku. W 1668 
roku wybudowano ratusz i winiarnię, a w latach 1670-1671 rozpoczęto budowę Nowego 
Rynku. Miasto zaczęto nazywać, zgodnie z propozycją miejscowego proboszcza na cześć 
jego założyciela, Wigandstahl (Dolina Wiganda). Pod koniec XVII wieku miasto posiadało 
własny herb: sylwetka drzewa lipy, nad którą znajdowała się czapka z czaplimi piórami.               
W 1815 roku prawa miejskie zostały unieważnione przez Prusaków. 

Miasto miało wielu właścicieli. Następcą Wiganda von Gersdorf był jego syn Karol Feliks 
Ernest, który sprzedał majątek Krzysztofowi Gottlobowi von Gersdorf. Następni właściciele to 
Wolf Adolf von Gersdorf, Rudolf Ernest oraz Adolf Traugott von Gersdorf, Karol Henryk Adolf 
Traugott von Gersdorf, Wiktor Amadeusz von Hessen Rotenburg, Ernest von Seherr-Thoss, 
Gustaw Teodor von Saldern, Józef  Robrecht z Berlina oraz jego spadkobiercy, następnie 
Otto Czarnowski, Krystian Hohenlohe-Oehringen. Ostatnim właścicielem był Max Hugo.  

Wiek XVIII to czas rozwoju rzemiosł różnych – przede wszystkim tkactwa. Działały tutaj  
farbiarnie, folusze, bielarnie przędzy. W 1712 roku  powstała papiernia, a w II połowie XVIII 
wieku kwitło szlifierstwo „granatów”- kolorowych szkiełek sprowadzanych z Czech i Wenecji. 
Również miejscowy browar, funkcjonujący do wybuchu I wojny światowej, produkował 
wyśmienite piwo. Choć w XIX wieku nastąpił regres rzemiosła chałupniczego, nadal istniały 
dwa zakłady wytwarzające chusteczki, produkowany był także plusz. W okresie I wojny 
światowej zakład nie funkcjonował. Uruchomiony ponownie w latach 1918-1919. Podczas II 
wojny światowej w fabryce produkowano części do samolotów wojskowych, gdzie byli 
zatrudniani przymusowo obywatele Polski pochodzenia żydowskiego. W 1945 roku fabryka 
wznowiła działalność, początkowo jako filia Dolwisu. W późniejszym okresie funkcjonuje  już 
jako Fabryka Tkanin Meblowych „Fatma”, produkująca swe wyroby jeszcze do 1994 roku.            
W 2001 roku przejęła ją Lenta Pasmanteria S.A z Łodzi. 

 
� Smolnik 

 
Nazwa: Wieś pojawia się pod nazwą: Schadenwalde (1427), Schadewalde (1460), 
Schadewald (1543) , Polesie (w okresie powojennym). 
Historyczny układ ruralistyczny: Wieś położona nad Kwisą i Miłoszowskim Potokiem na 
obrzeżach Leśnej.  
Historia:  Wieś powstała najprawdopodobniej  na przełomie XIII/XIV wieku42. Należała ona 
m.in. do  rodów: von Ebhardt, von Döbschitz43, von Hoberg, von Mannteufel, Stölzer, 

                                                           

41 W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 348. 
42 Z powstaniem wsi związana jest legenda. Wieś założyło dwóch rycerzy, którzy musieli wyciąć pod 
budowę domów starą dąbrowę. Wówczas jeden z nich powiedział: „Es ist doch schade um den Wald” 
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następnie należała do Andrzeja Nietsche, Ottona Wilhelma von Zastrow, do baronów von 
Badenfeld, hrabiów von Marschal. Do II wojny światowej majątek był w rękach rodu von 
Zastrow. 

Dawne Schadenwalde obejmowało kilka domostw umiejscowionych w sąsiedztwie dworu. 
Później zaczęły się rozwijać kolonie-dzielnice. Na północy, przy granicy z Szyszkową leżą 
Barcie i Rębiechów. Nieopodal kościoła leśniańskiego - Stare Miasto tzw. Alt Stadt-
najstarsza część Leśnej. Po powodzi w 1432 roku i zmianie biegu Kwisy, miasteczko 
wybudowano  w kierunku południowym, zaś Stare Miasto zostało wchłonięte przez Smolnik. 
Kolejna część Smolnika położona jest pomiędzy Miłoszowem a Leśną, tzw. Górny Smolnik 
(Ober  Schadewalde) wraz z przysiółkiem Dwanaście Łanów. W latach 1802-1805 
wybudowano Chałupską (Felderhäuser). Najdalej wysuniętym na zachód przysiółkiem był 
Jurków graniczący z Grabiszycami Górnymi.  

W okresie wojny trzydziestoletniej wieś ucierpiała z powodu licznych napadów i rabunków, 
a latach 1650-1660 rozruchów chłopskich.  Po wojnie na te tereny przybyli uchodźcy                   
z Czech, którzy przyczynili się do rozwoju rzemiosła chałupniczego szczególnie tkactwa.          
W 1883 roku berlińska firma Nauen, Löwe &  Co. utworzyła w Smolniku fabrykę katunu, która 
dała początek późniejszym  zakładom: „Concordia” i „Dolwis”. Warto również wspomnieć, iż 
we wsi znajdował się dwór otoczony fosą. Niewielki zameczek na wyspie został już 
wybudowany w XIII wieku. W XIX wieku za rządów hrabiów Marschall wyburzono cztery 
wieże narożne i dwór został przebudowany.  Obecnie po dworze pozostały tylko ślady. 

 
� Stankowice 

 
Nazwa: Rengensdorf, Rengirsdorf. Pierwsza powojenna nazwa wsi – Rzeka. 
Historyczny układ ruralistyczny: Wieś położona jest w Okręgu Kwisy niedaleko Zalewu 
Leśniańskiego.  
Historia: Wieś jest jedną z najstarszych wsi w regionie. Powstała najprawdopodobniej na 
przełomie XIII/XIV wieku. Niemal od początku swojego istnienia Stankowice były związane            
z właścicielami zamku Czocha i należały do:  Nostitzów, Üchtritzów, do Henryka Renkera, od 
którego prawdopodobnie pochodzi nazwa Regensdorf. 

Stankowice były wielokrotnie plądrowane. W XV wieku były obiektem husyckiej napaści. 
W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) na zmianę wojska cesarskie, szwedzkie  
dokonywały rabunków, podpalały okoliczne chaty, mieszkańcy wsi tracili życie. 

W latach 1649-1689 doszło do strajku feudalnego. Chłopi obciążeni zwiększającą się 
zależnością pańszczyźnianą wypowiedzieli posłuszeństwo ówczesnemu dziedzicowi - 
Nostitzowi44. Choć przywódcy strajku zostali ujęci, chłopi nadal prowadzili walkę z feudalnym 
panem na arenie sądowej. Walkę przegrali i zostali obciążeni kosztami. Potężny dług zapłacił 
kościół, a chłopi stali się jego dłużnikami. Jeszcze w 1819 roku płacili tzw.: „terminowe 
pieniądze” nie bardzo pamiętając z jakiego powodu to czynią.  

Kolejną tragedią dla wsi była wojna siedmioletnia (1756-1763). Kwaterujące wojska lub 
przemieszczające się odziały dokonywały rabunków, gwałtów oraz przymusowo wcielały 
młodych mężczyzn do armii. Na terenie Stankowic stacjonowały różne oddziały min.: w 1759 
roku żołnierze cesarscy z armii Leopolda von Dauna,  w 1761 roku pruscy żołnierze von 
Zietena, von Stutterheima, odziały piechoty saskiej i węgierskiej, wojska austriackie generała 
von Becka, w 1762/1763 roku huzarzy generała Luzińskiego, a podczas wojen 
napoleońskich w 1806 roku batalion pruski z twierdzy kłodzkiej, w 1813 roku sascy huzarzy, 
a w latach 1813-1815 rosyjscy dragoni Dawidowa.  

 
                                                                                                                                                                                     

(Ależ szkoda lasu). Z tego powiedzenia narodziła się nazwa wsi – Schadewalde., w: Polskie Górne 
Łużyce, W. Bena, Zgorzelec 2003, s. 400. 
43 Döbschitzowie byli właścicielami wioski prawie  300 lat. Majątek otrzymali najprawdopodobniej 
pomiędzy 1415 -1419 i władali nim do 1764 roku. 
44 Nostitz nałożył na chłopów dodatkowe obowiązki związane z pracami przy kopaniu złota. 
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� Sucha/Czocha 
 

Nazwa: Canchow (1329), Cachow (1337), Schochaw (1490),  Schochauburg (1592),  
Zchocha  (1732), Tzschocha (1821), od 1946 roku - Czocha. Nazwa ściśle związana jest              
z zamkiem. 
Układ przestrzenny: Pierwotnie był to teren na którym znajduje się założenie zamkowe oraz 
folwarczne. W XIX wieku powstało kilka zabudowań mieszkalnych.  
Historia: (w dalszej części dokumentu) 

 
� Szyszkowa (Górna, Dolna) 

 
Nazwa: Ortmannsdorff (1551) później Örtmannsdorf, po II wojnie światowej Brzeżany. 
Historyczny układ ruralistyczny: Wieś łańcuchowa położona na Pogórzu Izerskim na 
wschodnich krańcach Wzgórz Zalipiańskich, na lewym brzegu Kwisy. Wieś dzieli się na 
Górną  i Dolną.  Zabudowania mieszkalno-gospodarcze znajdują się po obu stronach 
lokalnej drogi Kościelniki – Smolnik biegnącej równolegle do Kwisy. W Szyszkowej Górnej na 
niewielkim wzniesieniu znajduje się założenie pałacowe wraz zabudowaniami folwarcznymi. 
Pałac w Szyszkowej Dolnej popadł w całkowitą ruinę.   
Historia: Od poł. XV wieku miejscowość stanowiła własność rodu von Döbschitz. Najpierw 
oddzielona została  Szyszkowa Dolna, którą w 1671 roku zakupił Henryk von Klackreuth. Na 
przestrzeni dziejów wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli m.in. była w rękach rodów: von 
Dieskau, von Mandelsloh, von Kittlitz, von Ziegler-Klipphausen, Stöltzer, von Gersdorf, von 
Blow. Natomiast Szyszkowa Górna należała do rodów: von Lüttichau, von Wobser, von 
Braun-Wartenberg, von Posadowsky, von Richthofen, von Gersdorf, von Zastrow, von Rex.  

Wieś w pierwszych latach istnienia miała typowo rolniczy charakter, który przetrwał aż do 
lat 50-tych XVI wieku. Od 1558 roku liczniejszą grupę stanowią zamożni zagrodnicy. W XVII 
wieku po osiedleniu się w osadzie dużej liczby czeskich protestantów zanikają gospodarstwa 
kmiece a rozwija się rzemiosło tkackie. 

W 1668 roku Czesi uzyskali pozwolenie od elektora Jana Jerzego III na budowę zboru, 
który funkcjonował do 1779 roku, a w 1797 roku został wyburzony. 

Po 1945 roku do Szyszkowej przybyła grupa wysiedleńców z okolic Lwowa, Czortkowa, 
Oszmiany. 

 
� Świecie 

 
Nazwa: W najdawniejszych źródłach pisanych znajdujemy następujące nazwy: Sweta 
(1329), Zwet (1337),  Swethe (1385), Swete (1398), Swethaw (1399) -. W XV wieku: 
Schwete (1414, 1459), Swette (1481), Swerten (1841). Później: Schweta (1570), Schwäta 
(1641), Schwerta (1740), Schwerdta (1817), a w 1935 roku pojawia się nazwa Schwertburg. 
Polscy osadnicy nazwali wieś Swartów. 
Historyczny układ ruralistyczny: Jedna z najstarszych wsi łańcuchowych okręgu Kwisy. Leży 
w dolinie Bruśnika na południe od Leśnej. 
Historia: Do połowy XIV wieku wieś leżała przy ważnym szlaku handlowym łączącym Czechy 
ze Śląskiem. Droga ta straciła na swym znaczeniu na rzecz drogi Via Regi. Wieś  Świecie 
wchodziła w skład rozległego, obejmującego ponad 1/3 okręgu Kwisy „państwa Świecie", 
którego główny ośrodek stanowiła ww. wieś. 

Rodem władającym dominium był ród von Üchtritz, który pojawił się wraz z księciem 
Henrykiem Jaworskim. Jednakże potwierdzona pierwsza informacja na temat przynależności 
„państwa" do Üchtritzów  pochodzi z 1385 roku. Najstarszym znanym właścicielem majątku 
był Henryk von Üchtritz, który rządził prawdopodobnie razem ze swym bratem Hanosem 
rezydującym w „Lesinie". Na przełomie  XIV i XV wieku dobrami władał Poppe von Üchtritz. 
Ostatnim właścicielem dominium  z rodu von  Üchtritz  był Hans IV, który zmarł 1592 roku. 
Po jego śmierci nastąpił rozpad „państwa" na trzy prowincje: Świecie, Unięcice (Pobiedna), 
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Giebułtów. Üchtritzowie władali Dolnym Świeciem do 1638 roku, natomiast Górnym do 1690 
roku.  Wieś stała się znów całością za czasów panowania Ferdynanda von Loebena. W 1719 
roku jego córka sprzedała Świecie Jakubowi Henrykowi Flemmingowi, ministrowi Augusta 
Mocnego. Z kolei Flemming sprzedał Świecie Janowi Kazimierzowi Rayskiemu. Następnie 
wieś należała m.in. do: Wolfa Adolfa von Gersdorf, Wiktora Amadeusza von Hessen-
Rotenburg, Ernesta von Seherr-Thossa, Ernesta Gütschow, czy też do książąt Hohenlohe-
Oehringen (Górne Świecie).  

Po podpisaniu pokoju westfalskiego  w 1648 roku przybyła do Świecia duża fala czeskich, 
a później śląskich emigrantów Zaczęli budować i zakładać nowe przysiółki, kolonie m.in.: 
Troszczyn, Korzeniec, Chałupska. Dzięki osadnikom wioska przekształciła się w ośrodek 
tkactwa chałupniczego, które kwitło do XIX wieku. Oprócz tkaczy, wieś zamieszkiwali cieśle, 
stolarze, rzeźbiarze. Ponadto w Świeciu funkcjonował browar Do końca XVI wieku był to 
jedyny browar w okręgu Kwisy. W pierwszej połowie XVII wieku w rejonie Świecia Górnego 
poszukiwano nawet cyny.  W latach 1804-1805 Adolf Traugott von Gersdorf zainicjował  
wydobycie torfu. Następnie uruchomił cegielnię opalaną torfem, jak również próbował także 
wytwarzać fajans. Po II wojnie światowej  do Świecia przybyli osadnicy z Lubelszczyzny oraz 
ludność z terenów zabużańskich.  

 
� Zacisze 

 
Nazwa: Przed 1945 rokiem - Zacisze (Hartha). 
Historyczny układ ruralistyczny: Niewielka wieś wchodząca w skład tzw. Okręgu Kwisy 
położona na Pogórzu Izerskim.  
Historia: Początki wsi są nie do końca zbadane. Prawdopodobnie osada powstała                        
w średniowieczu. Wzmianki o Zaciszu pojawiają się w źródłach  z XVI wieku w  związku               
z jego przynależnością do państwa Czocha. W 1523 roku Zacisze odziedziczył Hans von 
Nostitz, a po podziale majątku w 1563 Abraham von Nostitz.  

Podczas wojny trzydziestoletniej wieś była plądrowana przez wojska szwedzkie, cesarskie 
i brandenburskie. W 1648 roku Zacisze obciążono dodatkowymi pracami na rzecz dworu. 
Nie mogąc się z tym pogodzić miejscowi chłopi wytoczyli proces Krzysztofowi von Nostitz. 
Jednakże ich akcja, choć zakrojona na szerszą skalę, gdyż  buntu przyłączyli się mieszkańcy 
Zacisza, Stankowic i Wieży koło Gryfowa, nie przyniosła żądanego efektu. W konsekwencji 
po przegranej batalii w sądzie musieli zapłacić wysokie odszkodowanie. Dług spłacił za nich 
tutejszy proboszcz z Wieży. Mieszkańcy Zacisza jeszcze w XIX wieku płacili należność 
kościołowi.   

W 1703 roku wieś kupił od Nostitzów ród von Üchtritz. W 1714 roku Jan Hartwig von 
Üchtritz sprzedał Zacisze swojemu zięciowi Karolowi Magnusowi von Üchtritz, następnie 
majątek objął Henryk Gottlob von Üchtritz, a w 1722 roku majątek przejęli Üchtritzowie                 
z Wieży.  

W okresie przynależności majątku do Üchtritzów, we wsi wybudowano szkołę (1840), 
ponadto we wsi znajdowały się 2 młyny, browar, 4 karczmy, a miejscowa ludność 
utrzymywała się głownie z tkactwa.  

W latach 40 XIX wieku wieś stanowiła własność rodu von Bock. Od 1867 roku do II wojny 
światowej Zacisze należało do rodu von Zastrow. 

 
� Złoty Potok, Bartoszówka 

 
Nazwa:  Złoty Potok (Goldbach), Bartoszówka (Scholzendorf), Karłowiec (1939) 
Historia: Wsie została wybudowana przez uchodźców czeskich w II poł. XVII lub I poł. XVIII 
wieku. Zanim przybyli uchodźcy z Czech, wioska składała się zaledwie z kilku domostw oraz 
młyna. W latach 50 XVII wieku w  Złotym Potoku istniały płuczki złota. W 1938  roku 
Karłowiec wchłonął Złoty Potok oraz Bartoszówkę. Obecnie funkcjonują jako oddzielne 
sołectwa. 
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� Wolimierz 
 

Nazwa: Przed 1945 rokiem Volkersdorf. Nazwa pochodzi od tutejszego chłopa - Volkerta, 
który posiadał nad potokiem Łużyca rozległą łąkę 
Historyczny układ ruralistyczny: Wieś położona jest u podnóża Gór Izerskich, o zabudowie 
nieregularnej rozproszonej. 
Historia: Jeszcze w roku zakończenia wojny trzydziestoletniej (1618-1648) na tym terenie 
rosła „dzika puszcza". Wieś została założona  w XVII wieku przez Grzegorza Meurera                  
z Dolnego Śląska i należała do wielu właścicieli: Marcina Meurera, Daniela Loebena, Jakuba 
Henryka Flemminga, Jana Kazimierza Rayskiego oraz do rodów: von Gersorf, von Saldern, 
następnie do Otto Czarnowskiego i książąt Hohenlohe-Oehringen. 

Jej założenie należy łączyć z napływającymi uchodźcami religijnymi z Czech.                         
W przypadku Wolimierza należy odnotować, iż pierwszymi jego mieszkańcami byli właśnie 
Czesi. Dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku dotarli na te tereny śląscy ewangelicy                
z Bukowca, Jagniątkowa, Karpnik i Sobieszowa. Młyn wodny był pierwszym obiektem, który 
został wybudowany w 1653 roku,  następnie powstała w 1659 roku wiejska karczmę sądowa. 
W 1665 roku do wsi włączono Nowy Wolimierz (Neu Volkersdorf, zwany także Halerz), 
obecnie Wola Sokołowska.  

Pobyt armii szwedzkiej obciążył wioskę wysokimi kontrybucjami. Dodatkowo przemarsze 
wojsk, codzienne kwaterunki znacznie uszczupliły zasoby żywnościowe okolicznej ludności 
tak, iż nawet w okresie względnego spokoju mieszkańców trapił głód. Wówczas  pomocy 
udzielił im dziedzic - Adolf Traugott von Gersdorf. Rozdawał żywność najbiedniejszym 
ratując ich tym samym od śmierci głodowej.  

W 1917 roku w Czechach zapanował wielki niedostatek żywności. Do Wolimierza 
przybywały tłumy w poszukiwaniu jedzenia. Wówczas Prusacy uszczelnili granicę polsko-
czeską. W 1945 roku miejscowość nie ucierpiała od działań wojennych.  Pierwsi polscy 
osadnicy przybyli z kresów wschodnich: województwa lwowskiego, stanisławowskiego, 
wołyńskiego, wileńskiego. 
 

Złotniki Lubańskie 
 

Nazwa: Nowe Miastko, Goldentraum (1677) lub Goldentrum45. W XVII wieku znane były 
także inne zapisy: Golden-Traum (1714),  Golttraum (1740), Gollentraum (1753), 
Goldentraun (1768). Polscy osadnicy używali nazwy: Złotniki, Złoty Sen. 
Historyczny układ ruralistyczny: Wieś z cechami miasteczka położona jest nad rzeką Kwisa. 
Zabudowania otaczają pierścieniem centralnie wytyczony rynek założony na planie kwadratu 
z miejską studnią znajdującą się w jego północno-wschodnim narożniku. Cztery ulice mają 
swój początek w środku zabudowy otaczającej rynek.  
Historia: Do powstania miejscowości przyczynił się najprawdopodobniej sen właściciela 
Czochy - Krzysztofa von Nostitz, o drzewie ze złotymi liśćmi - stąd Golden Traum - Złoty 
Sen. W 1650 roku w niektórych źródłach 1654 rok von Nostiz rozpoczął eksploatację złóż 
złota w pobliżu dzisiejszej wsi. Po kilku latach zaniechano jego wydobycia z powodu 
wyczerpania się złóż. Jednakże na fali gorączki złota w 1677 roku miejscowość otrzymała 
prawa wolnego miasta górniczego.  Początkowo otrzymała nazwę  Neustädtel (Nowe 
Miastko) później nazwę Goldentraum (Złoty Sen). W XVII wieku był to jedyny przypadek 
lokacji miasta na surowym korzeniu, a więc od podstaw. Pierwszymi mieszkańcami Złotnik 
byli uchodźcy z Czech Śląska oraz szwenkfeldyści46. Gdy złoża złota uległy wyczerpaniu 
nastąpił upadek górnictwa. Pod koniec XVII wieku mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, 

                                                           

45 Ale istnieje również inna wersja powstania nazwy miejscowości, zgodnie z którą Traum - niem. sen 
wziął się od zniekształconego wyrazu Traum - niem. sztolnia. Zatem w pierwotnym brzmieniu 
miasteczko mogło być znane jako "Złota Sztolnia" 
46 Szwenkfedyści - wyznawcy doktryny religijnej, której założycielem był Caspar Daniel von 
Schwenckfeld, uczeń Marcina Lutra. 
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stolarstwem oraz rzemiosłem chałupniczym – wyrobem płótna lnianego, katunu oraz sukna.  
W końcu I poł. XIX wieku w warsztatach dominowała wytwórczość bawełny. 

W 1815 roku tereny wschodnich Łużyc zostały przyłączone do Prus, a same miasteczko 
straciło prawa miejskie.  

Tragicznym w historii miasta był pożar w 1834 roku, który pochłonął niemalże całą 
zabudowę. W 1835 roku odbudowano większą część miejscowości. Powstał wówczas rynek 
90mx90m, otoczony jednopiętrowymi kamienicami. Drewniane domostwa zastąpiono 
murowanymi. W 1838 roku wybudowano nową szkołę.  

W okresie międzywojennym Złotniki przekształciły się w miejscowość wypoczynkową, 
która z czasem stała się słynna w kraju i poza granicami. Miejscowość okrzyknięto  „Perłą 
doliny Kwisy”. Swój urok zawdzięczała nie tylko malowniczemu położeniu niedaleko jeziora 
powstałego po wybudowaniu zapory na Kwisie, lecz również romantycznej historii związanej 
z poszukiwaczami złota.  

Przed wojną istniały w Złotnikach znane domy zajezdne i gospody: „Zum Queistal”, 
„Seeschänke”, „Zum Grüner Baum”, czy też wybudowane w stylu skandynawskim schronisko 
„Jugendseehaus”.  
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8. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA I GMINY  L EŚNA ORAZ 
STAN ICH ZACHOWANIA 
 

 Dokonana analiza zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy Leśna uwzględnia zarys 
historyczny oraz architektoniczny obiektów zabytkowych. Jednakże w poruszanej 
problematyce najistotniejszym elementem specyfikacji jest określenie ich stanu zachowania, 
co pozwoli  na wytyczenie właściwych działań w zakresie ich ochrony, zachowania oraz 
zagospodarowania. Wnioski płynące z dokonanych obserwacji „in situ" (stan na rok 2017) 
pozwalają stwierdzić, iż dalszy brak reakcji ze strony, szczególnie prywatnych właścicieli 
obiektów zabytkowych, doprowadza do ciągłej degradacji, a w niektórych przypadkach do  
całkowitej degradacji obiektów zabytkowych. 
 Specyficzną sytuację większości zabytków Dolnego Śląska determinuje fakt, iż nie są one 
związane z tożsamością i historią narodu polskiego.  Lecz z drugiej strony, jako dzieła                  
o cechach artystycznych przynależnych do określonej epoki, zasługują na szacunek poprzez 
ich zachowanie. W takim wypadku jednostka samorządu terytorialnego będąca właścicielem 
lub inni właściciele pełnią funkcję dysponariuszy, którzy zobowiązują się do zachowania 
dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń. 

 
8.1. Obiekty architektury sakralnej 
 

� Kościół p.w. Chrystusa Króla w Leśnej 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia: Istnienie pierwszej chrześcijańskiej świątyni stojącej na miejscu obecnego kościoła 
potwierdza dokument z 1346 roku. W 1431 roku została spalona przez husytów. Jego 
odbudowa nastąpiła dość szybko, skoro kronika z 1432 roku podaje, iż świątynię zalały wody 
Kwisy po wielki ołtarz. W 1529 roku przejmują go luteranie. W 1702 roku kościół zostaje 
całkowicie spalony wraz z okolicznymi zabudowaniami. Od 1703 roku rozpoczęto nową 
odbudowę, trwającą wiele lat. Choć kościół poświęcono w 1711 roku, jeszcze w 1719 roku 
trwała budowa wieży kościelnej. Budowniczym był Krystian Erbe – leśnianin. Jego dziełem 
jest sylweta kościoła, fasada, wieża i detal architektoniczny47. W XIX i w XX wieku kościół był 
restaurowany. 
Architektura: Świątynia posiada ciekawe rozwiązanie architektoniczne z rzadko spotykanym 
dwunawowym i z trójprzęsłowym korpusem. Prostokątne prezbiterium przechodzi                        
w półkolistą absydę. Od strony zachodniej znajduje się kwadratowa wieża, zwieńczona 
sygnaturką. Wieża została przykryta hełmem z iglicą.  Na ścianach zewnętrznych zachowały 
się kamienne epitafia i płyty nagrobne z XVI-XVIII wieku, należące m.in. do rodu von 
Döbschitz. W murze znajduje się krzyż pokutny wraz z aureolą.  

                                                           
47 S. Leszczyński, Od Marklissy, s. 95. 
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Stan zachowania: Obserwuje się duże zawilgocenie na poziomie przyziemia, które jest 
spowodowane  niewłaściwym odprowadzeniem wody z rynien. Brak izolacji pionowej                   
i poziomej. Pod dachem orynnowanie jest niekompletne. Woda ingerując w tkankę murów 
generuje jego dalsze uszkodzenia. Rozwija się na elewacjach grzyb i pleśń. Tynk, pilastry 
oraz gzymsy wieży od strony południowo-zachodniej są  uszkodzone. W bardzo złym stanie 
znajdują się zegary. Dodatkowo fragment murów otaczających kościół ulega ciągłej 
degradacji. 
Zakres proponowanych prac: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, uzupełnienie 
orynnowania oraz wykonanie właściwego odprowadzenia  wody, remont elewacji 
zewnętrznej. Założenie siatek ochronnych na otwory okienne, w których znajdują się witraże. 
Renowacja fragmentów murów otaczających kościół. 

 
� Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Leśnej 

 
 
Historia: Świątynia została wybudowana na dawnej 
Strzelniczej Górze w latach 1852-1853 z inicjatywy 
miejscowych katolików. Kościół remontowano         
w latach 1961-1962 oraz 1976-1978. Na elewacji 
zewnętrznej znajduje się tablica upamiętniająca 
ofiary Katynia ufundowana przez parafian. 
 Architektura: Budowla jednonawowa                             
z wielobocznym prezbiterium z wieżą założoną na 
planie kwadratu z ośmioboczną nastawą                        
i iglicowym hełmem. Wyposażenie i wystrój 
kościoła  głównie neogotyckie, pochodzące z XIX 
wieku.  
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Stan zachowania: kościół w dobrym stanie, zawilgocenia widoczne od strony północno-
wschodniej. W tym miejscu obserwuje się rozwój mchów. Odpływy rynien wymagają 
dalszego odejścia. 
Zakres proponowanych prac: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, właściwego odpływu 
wody z rynien oraz wyłożenie np. kostką granitową lub materiałem zgodnym z zaleceniami 
konserwatorskimi drogi komunikacyjnej wokół kościoła. 
 

� Mauzoleum  rodu Wollerów wraz  z otaczającym założeniem parkowym w Leśnej 
 

Historia: Projektantem budowli był  Karl Lüdecke. Neoklasyczny rodowy obiekt wybudowano 
w 1881 roku dla jednej z najbogatszych rodzin w Leśnej. Wollerowie byli właścicielami 
fabryki „Concordia” (po wojnie - ZPJ „Dolwis"), którą zaczęli budować w latach 
pięćdziesiątych XIX wieku.    
Architektura: Addytywna bryła założona na planie krzyża greckiego wpisanego centralnie 
w kwadrat, którego ramiona są półkoliście zamknięte  w kierunku północnym, zachodnim, 
południowym. U nasady występują ślepe arkadki, pięcioosiowe, zamknięte półkoliście 
i wsparte na pilastrach. Z pierwotnego wystroju zachowały się fragmenty dekoracji 
malarskich. 
Stan zachowania: Mauzoleum zostało zabezpieczone w 2016 roku. Wejścia i otwory okienne 
zamurowano, całość została otoczona siatką. Niestety obserwuje się akty wandalizmu, cześć 
ogrodzenia została uszkodzona. Obiekt wymaga całkowitej rewitalizacji. Uporządkowania 
wymaga również założenie parkowe wokół obiektu. 
Zakres proponowanych prac: W celu przywrócenia walorów przyrodniczych należy 
przeprowadzić prace rewitalizacyjne parku. W pierwszej fazie wykonać dokumentację 
dendrologiczną. Następnie uporządkować park, dokonać niezbędnych nasadzeń oraz 
oczyścić oczko wodne.  
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� Kościół parafialny św. Antoniego Padewskiego w Grabiszycach Średnich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia: Pierwsze wzmianki pochodzą 1346 roku. Obecna budowla została wzniesiona                
w 1606 roku, o czym świadczy data na medalionie umieszczonym na ścianie zewnętrznej. 
Świątynia restaurowana  w 1958 roku.  
Architektura: Prostokątna budowla orientowana, murowana z jednonawowym 
niewyodrębnionym prezbiterium, nakryta dwuspadowym dachem z ośmioboczną sygnaturą            
i cebulastym hełmem. Od strony zachodniej znajduje się kwadratowa wieża. Na ścianach 
zewnętrznych umieszczone są płyty nagrobne von Nostitzów z XVII i XVIII wieku. Na uwagę 
zasługują stare nagrobki przy murze okalającym teren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan zachowania: Ogólny stan zachowania kościoła jest dobry. Natomiast widoczne są 
szczeliny pomiędzy krawędziami dachu a rynnami szczególnie na wieży. Woda spływając 
bezpośrednio po elewacji wieży ingeruje w tkankę murów, powodując rozwój pleśni, mchów 
oraz zacieki. Ponadto utrzymująca się wilgoć doprowadza do znacznych ubytków w tynku, 
które następnie w wyniku działania czynników atmosferycznych podlegają dalszej 
degradacji. Należy również zwrócić uwagę na akt wandalizmu jakim jest kradzież 
fragmentów orynnowania zakrystii.  
Zakres proponowanych prac:  Uzupełnienie orynnowania, założenie odpowiednich 
fartuchów, prace remontowe na wieży,  malowanie elewacji. 
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� Zbór Braci Czeskich w Grabiszycach Średnich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia: Świątynia została wybudowana w 1733 roku. W latach powojennych służyła jako 
katolicka kaplica mszalna Matki Boskiej Różańcowej. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to 
prawdopodobnie jedyna w  polskiej części Łużyc Górnych  świątynia husycka. 
Architektura: Niewielka murowana budowla sakralna przykryta dwuspadowym drewnianym 
dachem zwieńczona pierwotnie więżą z sygnaturką. Obecnie wieża uległa zawaleniu.  
 

  
Stan zachowania: Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, grozi zawaleniem. 
Więźba dachowa, stropy w wyniku ciągłej ingerencji wody uległy całkowitej degradacji.  
Zakres proponowanych prac:  Budynek znajduje się w zasobach kościelnych. Należy 
wykonać dokumentację fotograficzną, historyczną, gdyż budynek jeśli nie zostanie 
odrestaurowany ulegnie zawaleniu. 

 
� Kościół  p.w. Podwyższenia św. Krzyża  w Kościelnikach Średnich 

 
Historia: Świątynia zbudowana z cegły 
licowanej w 1904 roku dla ewangelików 
prawdopodobnie na miejscu starszego 
kościoła z poł. XVII wieku. Wewnątrz znajduje 
się polichromowana empora. W ścianie 
prezbiterium wmurowana tablica erekcyjna. 
Architektura: Budowla neogotycka, 
orientowana, wewnątrz z drewnianym 
sklepieniem beczkowym. Wyposażenie 
pochodzi z XX wieku, a obrazy z XVIII i XIX 
wieku. Do II WŚ. należała do ewangelików. 
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Stan zachowania: Kościół w dobrym stanie zachowania. Na uwagę zasługują poprawnie 
wykonane odprowadzenia wody deszczowej do studzienek w postaci ceglanych opasek ze 
spadkami wokół kościoła. 

 
� Kościół filialny pod wezwaniem NMP  w Kościelnikach Średnich 

 

Historia:  Jest to jedna z najstarszych budowli sakralnych nad Kwisą. Wymieniana jest                 
w dokumencie z 1335 roku jako kamienna  „ecclesia lapidea", a przedwojenna nazwa wsi    
to właśnie Steinkirch (Kamienny Kościół). Świątynia  powstała w I poł. XIII wieku, 
przebudowywana wielokrotnie  na przełomie XV i XVI wieku oraz w poł. XVIII wieku. Kościół 
został częściowo zniszczony w 1945 roku. Obecnie (2017 rok) prowadzone są prace 
rewitalizacyjne wieży.   
Architektura: Jest to budowla orientowana murowana z kamienia, jednonawowa,                        
z wydłużonym węższym prezbiterium, nakrytym sklepieniem gwiaździstym  i zakończonym 
półkolistą absydą.  Zachowana w całości wieża pochodzi z XVI wieku. Dziś kościół jest ruiną 
zarośniętą gęstwiną młodych drzewek, otoczoną cmentarzem. 
 

 
Stan zachowania:  Kościół znajduje się w złym stanie. Ściany są zawilgocone, brak 
orynnownia, izolacji poziomej,  pionowej, znaczne ubytki w tkance murów. Wnętrza świątyni 
zabezpieczone prowizorycznym nakryciem wykonanym  z papy. 
Zakres proponowanych prac:  Kościół wymaga całkowitego remontu na zewnątrz jak                     
i wewnątrz. 
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� Kaplica Grota w Kościelnikach  Górnych 
 

 
Historia: Neoklasycystyczna kaplica została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku jako 
mauzoleum rodziny Carnap, ostatnich właścicieli wsi rezydujących w miejscowym pałacu. 
Nad wejściem do kaplicy umieszczono rodzinny herb oraz cytat z Biblii „Błogosławieni, którzy 
umierają w Panu". Po II wojnie światowej krypta jak też i sama kaplica zostały 
zdewastowane. W 1961 roku kaplica została zaadaptowana na salkę katechetyczną i pełniła 
swoją funkcję do 1990 roku. Od tego roku zaczęto odprawiać msze. Wewnątrz  kaplicy 
znajduje się obszerna krypta, w której spoczywają trzy cynowe trumny. W 2012 roku krypta 
została otwarta.  
Architektura: Świątynię o charakterze addytywnym wybudowano na planie kwadratu. Do 
bocznych elewacji przylegają półokrągłe apsydy przykryte stożkowatym dachem. Wejście do 
budowli znajduje się w przedsionku krytym dwuspadowym dachem. Całość budowli przykryta 
jest czterospadowym dachem. Elewacje wzbogaca detal architektoniczny m.in.: półokrągłe 
ślepe arkadki, fryz bogaty w detale roślinne, herb nad wejściem, czy też okrągłe okna                 
z przeszklonymi witrażami.  
Stan zachowania:  Obserwuje się zawilgocenie na poziomie przyziemia oraz brak 
właściwego odprowadzenia wody. 
Zakres proponowanych prac:  Wykonanie izolacji pionowej i poziomej. 

 
� Kościół ewangelicki wraz z cmentarzem w Pobiednej 
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Historia:  Świątynia  wybudowana w XVII wieku zapewne w miejscu wcześniejszego kościoła 
parafialnego wymienionego w 1346 roku. Swój ostateczny kształt otrzymała w trakcie 
przebudowy 1687-1692 roku. Wtedy wybudowano wieżę kościoła o wysokości ok. 50 
metrów48. Kościół pełnił funkcję kościoła granicznego. Przybywali do niego śląscy ewangelicy 
ze Świeradowa, Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry oraz Kowar. Przed 1945 rokiem w kościele 
znajdowały się trzy kryształowe żyrandole wykonane w latach 1731-1732. Jeden z nich był 
autorstwa Jana Krzysztofa Preuβlera. Uwagę zwracały kamienne epitafia, naturalnej 
wielkości umieszczone za ołtarzem: Wiganda von Gersdorfa i jego małżonki Katarzyny 
Magdaleny. Cennym zabytkiem była również ambona zdobiona figurami czterech 
Ewangelistów jak i bogata loża z herbami Gersdorfów. W okresie powojennym kościół 
popadł w całkowitą ruinę. Część cennych obiektów stanowiących wyposażenie zaginęła. Do 
Muzeum Narodowego  we Wrocławiu trafiło epitafium Heleny von Gersdorf.   

 

 
Stan zachowania:  Ruina znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, szczególnie wieża, 
obserwuje się liczne pęknięcia w tkance murów. Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna 
gdyż wieża zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza odwiedzanego przez  
mieszkańców jak również licznych turystów. Warto zwrócić uwagę, iż na jej szczycie oraz na 
bocznych fragmentach ścian  rosną drzewa. Logicznym jest założenie, iż korzenie będą 
rozsadzać  tkankę murów. Luźne elementy mogą spadać w dół.  Obiekt jest ogrodzony tylko 
drewnianą barierką od  obszaru cmentarza. 
Zakres proponowanych prac:  Należy wykonać szczegółową ekspertyzę stanu technicznego 
obiektu oraz zabezpieczyć obiekt przed niepożądaną eksploracją tak aby wykluczyć 
możliwość tragicznego w skutkach zdarzenia. (np. wykonać ogrodzenie z siatki). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

48 W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 354. 
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� Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu 

Historia: Najprawdopodobniej kościół w Świeciu istniał już w XII wieku. Pierwsze wzmianki  
źródłowe pochodzą z 1346 roku. Pierwszym patronem kościoła był św. Mikołaj - chroniący 
kupców i przewoźników. Podczas wojny trzydziestoletniej kościół znacznie ucierpiał.  Wojska 
urządziły sobie w świątyni stajnię. Kościół wymagał remontu, który został przeprowadzony    
w 1649 roku. Na ten cel mieszkańcy pożyczyli od mieszczan w Leśnej pieniądze. W 1669 
roku wzniesiono nową wieżę, natomiast gruntowna przebudowa miała miejsce w 1683 roku. 
Obiekt poszerzono, podwyższono, położony został nowy dach i po raz kolejny postawiono 
wieżę, którą później wielokrotnie remontowano  w: 1732, 1778, 1803, 1823 roku. Wnętrze 
kościoła zachwyca niezwykłymi polichromiami i bogactwem dawnej sztuki snycerskiej            
i ciesielskiej.  Na emporach widnieją sceny z Nowego i Starego Testamentu. Wokół kościoła, 
na ścianach  zachowały się epitafia oraz rycerskie płyty nagrobne właścicieli zamku oraz wsi.   
Architektura: Kościół jest budowlą orientowaną, murowaną z kamienia, wybudowaną na 
planie czworoboku z wieloboczną absydą od wschodu. Trzynawowy korpus nakryty jest 
stropem kasetowym, o polach ozdobionych  portretowymi przedstawieniami przodków 
Chrystusa.  
Stan zachowania:  Ściany elewacji zewnętrznej zawilgocone, szczególnie na poziomie 
przyziemia. Brak właściwego odprowadzenia wody deszczowej, która ingeruje w tkankę 
murów. Renowacji wymaga drewniana wieża oraz mur okalający świątynię. 
Zakres proponowanych prac:  Remont elewacji zewnętrznych oraz wieży, założenie izolacji 
pionowej i poziomej. 
 

� Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej w  Stankowicach 
 

Historia: Wzmiankowany w 1346 roku. 
Budowa przebiegała etapami. Najstarsza 
część sklepiona krzyżowo-żebrowo, 
pochodzi najprawdopodobniej z I poł. XIV 
wieku. W latach 1606-1611 dostawiono 
prezbiterium, a w 1743 od zachodu 
wybudowano jednonawowy korpus.                
W 1803 roku została odnowiona wieża 
kościelna. W 1908 roku kościół jako 
pierwszy w powiecie lubańskim otrzymał 
oświetlenie elektryczne Na zewnętrznym 
murze znajdują się  epitafia z XVI i XVIII 
wieku. Wewnątrz kościół posiadał 

malowany drewniany ołtarz, który powstał najprawdopodobniej w latach 1570-1572. Ołtarz 
był poddany renowacji, obecnie znajduje się w muzeum w Keisertrutz w Görlitz. Kościół po 
generalnym remoncie w bardzo dobrym stanie. 
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� Kościół Wniebowzięcia NMP w Wolimierzu 
 

 
Historia: Gdy zakładano Wolimierz jego mieszkańcy uczęszczali na nabożeństwa 
do Pobiednej, chociaż formalnie podlegali proboszczowi ze Świecia. Jednakże rozwój 
miejscowości sprawił, iż właściciel miejscowości Grzegorz Meurer poparł dążenia 
mieszkańców wsi do posiadania własnej świątyni i w 1663 roku wyjednał u elektora Jana 
Jerzego II zezwolenie na wzniesienie zboru. Wybudowano go już po przejściu miejscowości 
na własność rodziny Loeben, którzy ofiarowali budulec, ołtarz i chrzcielnicę, a ponadto 
przekazał 400 talarów w gotówce. Resztę potrzebnych środków mieszkańcy wsi zdobyli 
sami. W 1668 roku kościół poświęcono, zaś w 1671 roku kaznodzieją w Wolimierzu został 
Jeremiasz Seibt, duchowny wypędzony z Sosnówki koło Karpacza. Wkrótce wolimierski zbór 
stał się miejscem pielgrzymek pozbawionych swobody kultu protestantów śląskich (Mirska, 
Rębiszowa, Sobieszowa i Piechowic). Wędrówki ewangelików zza Kwisy ustały w 1741 roku 
po przyłączeniu Śląska do Prus. W latach 60-tych XIX wieku pierwotnie drewniany zbór 
gruntownie przebudowano. Pod koniec I wojny światowej kościół utracił na rzecz armii 
niemieckiej dwa dzwony. Najstarszy z dzwonów pochodził z 1742 roku i był odlany 
w Zgorzelcu49. 
Architektura: Bryła kościoła, orientowana, halowa założona na planie wydłużonego 
prostokąta, z umiejscowionym od strony wschodniej prezbiterium. Od strony zachodniej 
wieża nakryta czterospadowym dachem.  
Stan zachowania:  Kościół w dobrym stanie technicznym, natomiast mur okalający świątynie 
ulega procesowi degradacji, obserwuje się liczne ubytki w tkance muru. 
Zakres proponowanych prac:  Remont muru otaczającego kościół. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

49 http://wolimierz.org/wolimierz/historia/ 
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� Kościół p.w. Świętego Józefa w Złotnikach Lubańskich 
 

Historia: Kościół wybudowano w 1685 roku 
po uzyskaniu zezwolenia elektora saskiego 
Jana Jerzego III. W 1694 roku podlegał 
luterańskiemu duchownemu ze Stankowic, 
a od ok. 1700 roku złotnickiemu 
duchownemu. W 1834 roku pożar 
całkowicie zniszczył świątynię. Budowla 
została odbudowana w latach 1835-1839,          
a w 1845 roku dobudowano wieżę kościoła.  
Architektura: Jednonawowa, halowa 
świątynia  orientowana z prezbiterium 
zakończonym  absydą. Nawa nakryta 

dwuspadowym dachem. Od strony zachodniej znajduje się niewysoka kwadratowa wieża 
nakryta namiotowym daszkiem. Wystrój wnętrza pochodzi z lat odbudowy oraz drugiej 
połowy XX wieku. Pamiątki pierwotnego wyposażenia nie ocalały.  

 

 
Stan zachowania:  Niewłaściwe odejście rynien oraz brak właściwego odprowadzenia wody 
powoduje jej ingerencję w fundamenty, a tym samy zawilgocenie przyziemia. Na wilgotnych 
płaszczyznach rozwijają się saprofity.  
Zakres proponowanych prac:  Prac remontowo budowlanych wymaga elewacja zewnętrzna 
kościoła. Następnie należy założyć izolację pionową i poziomą, oraz wykonać właściwe 
odprowadzenie deszczówki.  
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8.2. Zamki 
 

� Zamek Czocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia: Zamek Czocha należy do jednej z największych atrakcji turystycznej regionu. Na 
jego temat powstało wiele opracowań, zarówno o charakterze historiograficznym jak                      
i pseudonaukowym. W zamku kręcone były sceny  znanych filmów np: „Gdzie jest Generał", 
„Wiedźmin" czy „Twierdza szyfrów". Wielokrotnie wspominany przy okazji rozmów o ukrytych 
skarbach czy tajnej siedzibie Hitlera. 

Powstanie zamku datuje się na XIII wiek. Prawdopodobnie w tym miejscu znajdowała się 
niewielka osada. Najstarsza wzmianka związana z zamkiem znajduje się w dokumencie               
z 1329 roku, która dotyczy sprzedaży przez Henryka I Jaworskiego okręgu zgorzeleckiego 
królowi Czech Janowi Luksemburskiemu. Zamek miał wielu właścicieli, jako pierwszych 
udokumentowanych w 1389 roku wymienia się Wacława i Bernarda von Dohna (Donin), 
następnie Henryka Renkera, Hartunga von Klüxa. W 1453 roku właścicielem Czochy był 
Kaspar von Nostitz. W 1703 roku zamek zakupił Johan Hartwig von Üchtritz, ostatnim 
właścicielem zamku był Ernest von Gütschow.  

Najstarsze mury zamkowe wzniesiono w I ćw. XIV wieku (może nawet w k. XIII wieku). 
Przyjmuje się, że został wybudowany na planie wydłużonego czworoboku (trapezu). Składał 
się z kamiennej, zachowanej do dziś wieży obronnej położonej w  południowo-zachodnim 
narożniku, budynku mieszkalnego (wieży mieszkalnej) w północnej  części oraz dziedzińca 
otoczonych kamiennym murem obwodowym. W przedwojennych publikacjach podaje się, że 
budynek mieszkalny posiadał trzy piętra, szesnaście pokoi i trzy duże sale50. Podczas wojen 
husyckich w 1431 roku zamek na krótko został zdobyty, po kilku miesiącach wrócił do 
prawowitego właściciela. 

 Po pożarze w XVI wieku zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Te prace 
przypisuje się Johannowi von Nostitz. Wówczas do wieży mieszkalnej od południowej strony 
dobudowano nowy budynek pałacowy. Na portalu od strony dziedzińca wewnętrznego 
widnieje data 1557 rok. Pojawiły się nowe elementy w stylu renesansowym: sklepienia, 
portale, obramienia. Przebudowano także wnętrza wieży mieszkalnej. W 1570 roku przy 
wschodnim murze powstał kolejny budynek (w jednym z jego pomieszczeń poniżej poziomu 
dziedzińca zachodniego urządzono w 1649 roku kaplicę). Na początku XVII wieku za rządów 
Konrada von Nostiz przebudowano mury obronne: mur zewnętrzny od strony południowej            
z półokrągłą basztą oraz basteję dziobową w narożniku południowo-wschodnim. W III ćw. 
XVI wieku wzniesiono budynek bramny i prowadzący do niego niższy most. W 1640 roku 
powstał budynek w bezpośrednim sąsiedztwie wieży. W nim urządzono sień i przerzucono 
przez fosę drewnianą kładkę (obecnie most wysoki). Na terenie podzamcza urządzono 
ogród. Powstanie dekoracji sgraffitowej na budynkach gospodarczych przypisuje się 
Krzysztofowi von Nostitz.  

                                                           

50 M. Dudziak, Zamek Czocha, Konin 2016, s. 9. 
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W 1793 roku, gdy właścicielem zamku był Fryderyk August Krzysztof von Üchtritz wybuchł 
pożar, który zniszczył w całości dachy oraz częściowo wnętrza. Po pożarze dokonano 
przebudowy, szczegóły prac nie są znane. Fotografie z przełomu XIX/XX wieku pokazują, iż  
budynki zamkowe przykryto mansardowymi dachami. W latach 1910-1914 miała miejsce 
kolejna przebudowa, która zatarła pierwotny charakter założenia. Ówczesny właściciel 
Ernest von Gütschow zlecił architektowi Bodo Ebhardtowi rekonstrukcję zamku według 
ryciny z 1703 roku. Jego koncepcja architektoniczna tylko w części uwzględniała 
historyczno-artystyczne realia związane z lokalną tradycją budowlaną. W rezultacie powstała 
budowla eklektyczna, łącząca w sobie elementy architektury zastanej, konstruowanej                 
w różnych okresach czasowych z elementami neostylowymi począwszy od neogotyku po 
barok.  

Ernest von Gütschow był znanym kolekcjonerem sztuki. Na temat ukrytych na zamku 
skarbów krążą legendy trudne do zweryfikowania. Istnieją dowody, iż na zamku znajdowały 
się m.in. brązowe popiersia wszystkich carów Rosji, kilkaset ikon, kandelabry i nakrycia 
stołowe, które po II wojnie światowej zostały z zamku wywiezione51.  

Po wojnie zamek nie posiadał właściciela, chociaż formalnie pieczę nad zamkiem 
sprawowało Starostwo Powiatowe w Lubaniu. W 1952 roku zamek został przejęty przez 
wojsko, które dbało o należyty stan obiektu. W latach 50-tych na jego konserwację 
przeznaczono kwotę 2 mln ówczesnych złotych52. Do 1996 roku znajdował się tutaj 
Wojskowy Dom  Wypoczynkowy. We wrześniu 1996 roku przejęła go Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa. Obecnie Zamek należy do grupy hoteli WAM. 
Stan zachowania:  Zamek znajduje się w dobrym stanie zachowania, właściciel prowadzi 
sukcesywnie prace remontowo-budowlane. W 2016 roku został przeprowadzony remont 
dachu.  Kolejne prace będą obejmować salę rycerską, wieżę obronną. 

 
� Ruiny Zamku we Świeciu 

 

 
Historia: Pierwsze wzmianki dotyczące zamku pochodzą z dokumentu z 1329 roku, kiedy 
Henryk I Jaworski odstępuje ziemie zgorzeleckie Janowi Luksemburskiemu. W dokumencie 
z 1385 roku jako właściciela wymienia się Henryka von Üchtriz. W 1527 roku na zamku 
wybuchł pożar. Największą stratą  było spalenie się zamkowego archiwum wraz z cennymi 
dokumentami. Po pożarze zamek został przebudowany i powiększony jego mury 
wzmocniono podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648). W 1638 roku zakończyło się 

                                                           

51 J. Skowroński, Skarby Trzeciej Rzeszy. Tajemnice Zamku Czocha, Warszawa 2003. 
52 W. Bema, A. Paczos, Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek, Lubań 2009, s. 65. 
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władanie Üchtrizów. Później Świecie było w posiadaniu różnych rodzin arystokratycznych. 
Ostatnim był Ernest von  Gütschow.  
Architektura: Zamek posiadał nieregularnie owalny kształt o długości ok 27 m i szerokości 11 
m. W skład założenia zamkowego wchodziły: wieża, budynek mieszkalny w części północno-
zachodniej, kaplica i dziedziniec w części wschodniej. W czasach nowożytnych zbudowano 
we wschodniej części budynek mieszkalny. Całość umocniona była obwodowym murem 
obronnym, z bramą od strony zachodniej i fosą, a od południa przylegało do niego 
podzamcze. Materiałem budowlanym zamku był kamień gnejsowy, natomiast sklepienia 
wykonano w cegle. 
Stan zachowania:  Zamek znajduje się w rękach prywatnych. Mury zamku są 
odbudowywane. Powstały już mury karczmy, strop oraz sklepienie w kaplicy. 
Zakres proponowanych prac: Kontynuacja prac wykonywanych pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.  

 
� Ruiny zamku w pobliżu Leśnej 

 
 W 1247 roku został założony prawdopodobnie obronny gród, choć nie jest on prawie 
wzmiankowany w dokumentach. Na jego miejscu w XIV wieku wybudowano zamek. 
Znajdował się on na skalistym wzgórzu półtora kilometra na południowy wschód od rynku, 
przy drodze do Świecia. W okresie kiedy budowano zamek ziemie te należały do księstwa 
jaworskiego. Z dawnego zamku pozostały do dziś jedynie ślady umocnień oraz resztki 
fundamentów średniowiecznego założenia o ile jego lokalizacja jest właściwa. 

 
8.3. Architektura rezydencjonalna 

 
� Pałac  w Baworowie (Leśna) 

 

 
Historia: Pałac  wybudowany ok. 1800 roku  w stylu neoklasycznym przez Hansa von 
Bissinga. Przebudowany został w 1850 roku.   
Architektura: Budynek dwukondygnacyjny o narożach lekko zaokrąglonych. Dłuższa 
elewacja składa się z 13 osi, krótsza z 5 osi. Środek frontowej i ogrodowej elewacji akcentują 
3-kondygnacyjne, 3-osiowe ryzality, zwieńczone naczółkami. Elewacje ożywiają kanelowane 
pilastry o bardzo uproszczonych głowicach (na narożach, na ryzalitach – między osiami, po 
dwa w środkowych partiach krótszych elewacji), gzymsy i obramienia okien oraz trójkątne 
naczółki ponad łukowymi oknami na drugiej, reprezentacyjnej kondygnacji. Pałac nakrywał 
mansardowy, ceramiczny dach z lukarnami. We wnętrzu znajdowała się sklepiona klatka 
schodowa i pomieszczenia z pozostałościami dekoracji sztukatorskiej. Obecnie pałac jest          
w stanie ruiny. Po stronie północnej  pałacu znajduje się park założony ok. 1800 roku. 
Stan zachowania:  Zamek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. 
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Zakres proponowanych prac: W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego: Ochrona Zabytków, w pałacu zostaną przeprowadzone następujące prace 
remontowo-budowlane: zabezpieczenie konstrukcji wraz z odtworzeniem stropów i klatki 
schodowej. Przebudowa pałacu ma na celu adaptację na zespół konferencyjno-hotelowo-
rekreacyjny.  

 
� Zespół pałacowo-parkowy w Grabiszycach Dolnych 

 
Historia: Pałac  powstał w II poł. XIX wieku. 
Właścicielami byli: w 1845 roku kupiec 
Heineze z Lubania, Karl Gottnelf Klimt, 
Johann Hemel, w 1928 Artur Niebur. Po 
wojnie pałac przejął skarb państwa 
następnie oddał w użytkowanie PGR-owi            
w Smolniku. W 1991 roku majątkiem 
zarządzała Agencja Rolna Skarbu Państwa. 
Obecnie obiekt stanowi własność prywatną. 
Park krajobrazowy powstał w II poł. XIX 
wieku w oparciu o naturalnie ukształtowany 
teren. 

  Architektura: Jest to budowla dwukondygnacyjna wybudowana na planie prostokąta, 
przykryta dachem mansardowym. Na uwagę zasługuje trzyosiowy portyk zwieńczony 
ażurową balustradą, fasady zakończone rodzajem blanków, pseudo-ryzality, kolumny 
dźwigające okazały portyk oraz okna o różnych wymiarach ujętych w profilowane opaski 
zwieńczone na wysokości pierwszego piętra trójkątnymi naczółkami oraz ozdobione tzw. 
fartuszkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan zachowania:  Elewacje pałacu są silnie zdewastowane. Obserwuje się liczne pęknięcia 
murów na poziomie parteru. Sytuację pogarsza brak fragmentów orynnowania oraz 
niewłaściwe odprowadzenie wody, która stale ingeruje w fundament oraz w ściany obiektu. 
Wykonano częściową izolację poziomą od południowo-zachodniej strony. Okna są 
niekompletne, zabezpieczone jedynie deskami od wewnątrz. Budynek, choć posiada 
wymieniony dach,  podlega ciągłej dewastacji. 
Zakres proponowanych prac: Wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej, remont elewacji 
zewnętrznej. 
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� Pałac z parkiem w Grabiszycach Średnich  
 

 
Historia: Najstarszą budowlą w Grabiszycach jest wybudowany w 1760 roku przez rodzinę 
von Üchtritz pałac w stylu baroku i klasycyzmu z elementami eklektycznymi. Majątek w II poł. 
XIX wieku należał do Paula Rüdigera, natomiast w pałacu rezydował jego pełnomocnik 
Hoffmann. W tym czasie pałac został dwukrotnie przebudowany. Obecna forma pałacu to 
wynik gruntownej przebudowy z 1870 roku. Po II wojnie światowej w 1948 roku w budynku 
utworzono Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy, która funkcjonowała do 2017 roku. 
Wokół pałacu rozciąga się rozległy park krajobrazowy założony w XIX wieku. 

 
Stan zachowania:  W złym stanie znajdują się elewacje zewnętrzne obiektu. Obserwuje się 
liczne ubytki w tkance murów szczególne od strony północno-wschodniej. Ubytki fragmentów 
rynien powodują ingerencję wody w fundament oraz w ściany obiektu, rozwijają cię mchy  
oraz pleśń. Dotychczas obiekt był ogrzewany, gdyż  pełnił funkcję szkoły.  Brak ogrzewania 
może doprowadzić do degradacji obiektu. 
Zakres proponowanych prac: Zabezpieczenie budynku przed aktami wandalizmu.                      
W zakresie prac remontowo-budowlanych wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej, 
remont elewacji zewnętrznej. 
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� Zespół dworski z parkiem oraz z folwarkiem w Grabiszycach Górnych   
 

Historia: Pałac w stylu 
neoklasycystycznym zbudowano ok. 1830 
roku. Wokół pałacu znajdował się rozległy 
park krajobrazowy. Majątek  należał do 
rodzin:  von Üchtritz, von Raussendorf 
(Rauffendorf53), von Klobloch, von 
Bischofsheim, von Loeben, von Nostitz, von 
Warnsdorf, von Glad, von Löben, von 
Gersdorf, von Weisig. W 1917 roku należał 
do Richarda Legelera później do Waldemara 
Paula. Do 1945 roku jego właścicielem był 
Herman Tichgraber, a po wojnie zespół 
został przejęty przez PGR.  

Obecny budynek powstał w latach 20-tych XIX wieku w formie późnoklasycznej wilii. 
Obiekt znajduje się w rękach prywatnych.  
Architektura:  Budynek założono na planie prostokąta o proporcjach zbliżonych do kwadratu. 
Parterowy obiekt  z użytkowym poddaszem został przykryty czterospadowym dachem.  
Frontowa ściana posiada  środkowy płytki ryzalit. Elewacja zwieńczona na wysokości 
nadbudowanego piętra trójkątnym przyczółkiem. Elewacja zachodnia wzbogacona głębokim 
ryzalitem. Od strony południowej znajduje się taras  z zejściem do parku. Wejście główne do 
budynku poprzedzono schodami. Otwory okienne prostokątne w opaskach z gzymsami              
w nadprożach lub zamknięte łukiem pełnym.  
Stan zachowania:  Widoczne ubytki w tkance murów. 
Zakres proponowanych prac: Remont elewacji zewnętrznej oraz dachu. 

 
Zespół pałacowo- folwarczny z parkiem  w  Kościelnikach Górnych 

 
Historia: Najstarsza część pałacu została 
wzniesiona w XVIII wieku. W 1876 roku 
dobudowano skrzydło oraz północną 
przybudówkę, zmieniono także wystrój 
elewacji. Proweniencją budowli są 
francuskie pałace barokowe z elementami 
włoskiego renesansu i antyku. Zespół 
składa się z trzech części: 
rezydencjonalnej z parkiem, folwarcznej 
oraz z ogrodów gospodarczych. Park 
naturalistyczny o swobodnej kompozycji 
powstał w  III ćw. XIX wieku. Obecnie 
obiekt znajduje się w rękach prywatnych. 

Architektura:  Dwuskrzydłowy obiekt z piętrowym  użytkowym poddaszem,  silnie wysuniętym 
ryzalitem wejściowym z tarasem u góry, nakryty dachem dwuspadowym z lukarnami. 
Elewację zewnętrzną zdobi boniowany parter, a także bogate nadproża okien. Uwagę 
przykuwa elewacja od strony ogrodu  z tarasem i attyką oraz dach z wieżyczkami                         
i ozdobnymi kominami. 
 
 
 

                                                           

53 Na podstawie „Karta ewidencyjna zabytków nieruchomych i architektury” tzw. Karta Biała,  
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze. 
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Stan zachowania:  Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym. Elewacje budynku ulegają 
ciągłej degradacji. Ubytki w orynnowaniu powodują, iż woda stale ingeruje w tkankę murów. 
Widoczne są braki dużych połaci tynku. Do dalszej degradacji przyczynią się czynniki 
atmosferyczne.  
Zakres proponowanych prac: Remont dachu, elewacji zewnętrznych, wykonanie właściwego 
orynnowania oraz izolacji pionowej i poziomej budynku.  

 
� Dwór  w Kościelnikach Średnich 

 
 Historia: Dwór pochodzi z XVI wieku. 
Przebudowany w II poł. XIX wieku. Za 
dworem park z pozostałościami barokowego 
ogrodu regularnego z XVIII wieku. Obecnie 
obiekt w 1/5 należy do Gminy w pozostałe 
części zostały wykupione i są w rękach 
prywatnych.  
Architektura: Budowla osadzone na planie 
prostokąta,  jednokondygnacyjna                           
z poddaszem, okryta mansardowym dachem. 
Wejście znajduje się w wysuniętym 
centralnie ryzalicie zwieńczonym attyką 

zamkniętą trójkątnym naczółkiem, który dzieli bryłę na dwa skrzydła. Na uwagę zwraca detal 
architektoniczny w postaci boniowania, gzymsów, czy też okien o zróżnicowanych 
wymiarach. Natomiast od strony ogrodu wsparty na kolumnach balkon.  
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Stan zachowania: Elewacje zewnętrzne są zniszczone. Widoczne pęknięcia w tkance muru 
oraz liczne ubytki. Braki we fragmentach orynnowania powodują, iż woda wnika w tkankę 
muru. Brak izolacji poziomej oraz pionowej. Budynek nie posiada kanalizacji, a niektóre 
mieszkania doprowadzonej wody pitnej. Jedno ze skrzydeł okryte jest dachem posiadającym 
ubytki dachówki, widoczne są prześwity. Woda, śnieg dostają się na poddasze powodując 
rozwój grzybów i pleśni. Ponadto kominy znajdują są  w niezadawalającym stanie. 
Zakres proponowanych prac: Należy przeprowadzić badania techniczne kominów oraz 
dachu. Elewacja wymaga remontu oraz założenia izolacji poziomej i pionowej. 
 

� Zespół pałacowo-folwarczny z parkiem w Pobiednej 
 

 
Historia: Pałac wzniesiony w 1767 roku z polecenia Adolfa Traugotta von Gersdorf w miejsce 
starego pochodzącego z 1660 roku. Autorem projektu był Konrad Gotthelf Rothe. Rezydencji 
nadano charakter późnobarokowy z elementami klasycyzmu. Choć pałac był siedzibą rodu to 
pełnił również funkcje naukowe54. Pałac był przebudowywany w 1830 roku, w 4 ćw. XIX 
wieku,  w 1962 roku oraz  w 1984 roku.  W 1982 roku na terenie obiektu został zaprószony 
pożar. Po pożarze ze względu na zły stan stropów podjęto prace remontowo-budowlane 
zabezpieczające dach. Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych 
Architektura: Pałac na rzucie podkowy to trzyskrzydłowa, dwukondygnacyjna wraz                    
z użytkowym  poddaszem budowla okryta czterospadowymi dachami z lukarnami. W części 
elewacji centralnej (wschodniej) znajduje się ryzalit zwieńczony szczytem z  mansardą 
pośrodku. Podobnie po przeciwnej stronie elewacja centralna  posiada ryzalit zwieńczony 
szczytem. W elewacjach bocznych znajdują się ryzality poprzedzone schodami 
zabiegowymi. Okna prostokątne  w kamiennych opaskach.  Elewacje wzbogacone portalami. 
W pobliżu pałacu znajduje się ogród francuski oraz folwark. 
Stan zachowania: Elewacja zewnętrzna jest zawilgocona, obserwuje się duże ubytki w tynku. 
Okna zabezpieczone folią jak również schody 
Zakres proponowanych prac: Remont elewacji zewnętrznej, założenie izolacji pionowej oraz 
poziomej. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

54
 Na pierwszym piętrze zlokalizowana była potężna biblioteka. Jeden z pokoi służył do 

eksperymentów fizycznych. Zbiory mineralogiczne i florystyczne zajmowały kilka pomieszczeń. 
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� Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem w Szyszkowej Górnej.  
 

 
Historia: Pałac został wzniesiony już przed 1648 rokiem, gdyż z tego okresu pochodzi 
wzmianka o pożarze budowli. W II poł. XVII wieku najprawdopodobniej został odbudowany. 
Obecny kształt  otrzymał w II poł. XVIII wieku jako  reprezentacyjna budowla w stylu 
barokowego założenia - entre cour et jardin. Na przełomie XIX/XX wieku dobudowano 
wschodnie skrzydło.  Kolejna renowacja obiektu  miała miejsce w 1926 roku, podczas której 
powstało piętro poddaszowe oraz dach mansardowy. Prace budowlane były także 
prowadzone wewnątrz pałacu. Do II wojny światowej obiekt pozostawał w rękach rodu von 
Rex. Po wojnie pałac został przejęty przez Państwo Polskie, przekazany spółdzielni rolniczej, 
która z czasem przekształciła się w PGR. W latach 60 tych XX wieku w budynku mieściła się 
szkoła, potem mieszkania pracowników PGR-u oraz pomieszczenia biurowe. Obecnie 
budynkiem pałacu zarządza Gmina. 
Architektura: Pierwotnie dwukondygnacyjny, podpiwniczony pałac z użytkowym poddaszem 
założono na planie litery C. Całość nakryto dachem mansardowym czterospadowym. 
Dwukondygnacyjne ryzality z mansardowymi, trzyspadowymi dachami dobudowano do 
bocznych fasad. Od strony ogrodu w jednokondygnacyjnej elewacji znajdował się portyk 
kolumnowy zwieńczony tarasem. Wejście do wnętrza budowli znajdowało się za portykiem    
w głębokim podcieniu. Elewacja ogrodowa zwieńczona była facjatą z trójkątnym szczytem. 
Cały budynek zwieńczono okrągłym belwederem w kalenicy dachu.   Obecnie oprócz 
pierwotnej bryły pałacu cześć integralną stanowi dobudowane wschodnie skrzydło, 
stanowiące łącznik pomiędzy pałacem, a oficyną mieszkalną. Skrzydło jest założone na 
planie prostokąta, dwukondygnacyjne z użytkowym poddaszem, przykryte trzyspadowym 
dachem. Do jego wschodniej części przylega jednokondygnacyjna przybudówka.  
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Stan zachowania: Orynnowanie w dużym stopniu uzupełnione, w niektórych tylko miejscach 
niekompletne. Zdewastowana elewacja zewnętrzna wskazująca na duże porażenie wilgocią, 
pleśnią oraz mchami. W wielu miejscach brak tynku oraz fragmentów gzymsów. We 
wschodnim skrzydle położono dach, natomiast dach zachodniego skrzydła                             
w niezadawalającym stanie technicznym. Brak izolacji poziomej oraz pionowej. 
Zakres proponowanych prac: Remont dachu skrzydła zachodniego oraz elewacji 
zewnętrznej, założenie izolacji poziomej oraz pionowej. Remont klatki schodowej.  
 

8.4. Architektura mieszkalna 
 

� Kamienice mieszczańskie, wille 
 

Ratusz w Leśnej                                                       Żeromskiego 2 
  
Architektura mieszkalna Gminy Leśna to budownictwo wyróżniające się kompleksowymi 

cechami architektonicznymi XVIII, XIX i XX wieku. W Leśnej, w Pobiednej czy w Złotnikach 
Lubańskich dominują murowane kamienice mieszczańskie oraz wille. Charakteryzują się 
bogatym detalem architektonicznym nawiązującym do  baroku, neoklasycyzmu, secesji lub 
tworząc swoistą ich eklektyczną kompilację. W południowej części rynku w Leśnej znajdują 
się domy z charakterystycznymi  sklepionymi podcieniami o układzie szczytowym.  

 

 
      Ratusz w Złotnikach Lubańskich                                                 Rynek 9 

 
Stan zachowania: W  kamienicach ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji obserwuje 
się w większości zdegradowaną elewację zewnętrzną, niszczejący dach, brak izolacji 
poziomej oraz pionowej. W bardzo złym stanie znajdują się obiekty w rękach prywatnych 
przykładem jest Ratusz w Złotnikach Lubańskich, który ulega ciągłej degradacji. 
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Zakres proponowanych prac: Prace remontowo-budowlane kamienic zostały 
wyszczególnione w LPR  dotyczą m.in. remontu dachu, elewacji, remontu klatek 
wewnętrznych. 
 

� Domy o konstrukcji szkieletowej, podcieniowe 
 

 O wyjątkowej specyfice architektonicznej Gminy Leśna decydują zachowane walory 
budownictwa szkieletowego. W tej technice elementy konstrukcyjne oddzielone są od 
wypełnienia wykonanego z mniej wytrzymałego materiału. W polach powstałych w wyniku 
skrzyżowania, zazwyczaj drewnianej konstrukcji ścian, stosowano różne wypełnienia, np.      
w postaci trzciny lub słomy zmieszanej z gliną. Wówczas powstawały domy w konstrukcji 
szachulcowej. Natomiast jeśli wypełnieniem była cegła - to taką wersję nazywano murem 
pruskim. W praktyce, zwłaszcza w wypadku otynkowania ścian, nie można rozróżnić 
szachulca od pruskiego muru. Dlatego  często potocznie używa się tych nazw zamiennie. 
Duża koncentracja budynków wykonanych w tej technice znajduje się m.in. w Grabiszycach 
(Górnych, Średnich, Dolnych), w Smolniku, w Miłoszowie, w Wolimierzu. 

Kolejnym oryginalnym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. przysłupów – pionowych 
belek przylegających do ścian lub wolnostojących. Te elementy konstrukcyjne przejmowały 
ciężar z reguły dwuspadowego dachu pokrytego łupkiem, później dachówką. Powstałe wnęki 
zwieńczone belkami rozporowymi tzw. mieczami tworzyły rząd arkad, względnie arkadowe 
podcienia.  
 

Stan zachowania: Większość budynków znajduje się w złym stanie technicznym, konstrukcje 
szkieletowe, przysłupowe są zawilgocone. Obserwuje się duże ubytki w tkance murów. 
Problematycznym wydaje się również docieplanie budynków. Prywatni właściciele zazwyczaj 
nie odtwarzają (lub nie zaznaczają) pierwotnej konstrukcji szkieletowej. 
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8.5. Zabytki techniki 
 

 Do zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy Leśna należą osiągnięcia myśli technicznej 
mające swoje odzwierciedlenie w obiektach o tym charakterze.  Do wiodących                              
i wyróżniających Gminę w regionie należą dwie zapory oraz zakłady „Dolwis-u" w Leśnej, 
Miłoszowie czy w Pobiednej. 
 

� Zapora i elektrownia wodna na Kwisie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia: Budowa zapory rozpoczęła się 5 października 1901 roku. W uroczystościach 
położenia kamienia węgielnego pod tamę wzięli udział minister rolnictwa Wiktor Podbielski           
i nadprezydent Śląska Herman von Hatzfeld. Większość zatrudnionych robotników 
pochodziła z Austrii oraz Włoch. Koszt inwestycji wyniósł 1 270 000 marek. Podczas samej 
budowy zużyto 32 tony dynamitu 150 tys. worków cementu, 20 tys. m3 piasku, 2 400 m3 
wapna oraz 360 ton stali zbrojeniowej. Należy zaznaczyć, iż przy budowie tego obiektu wiele 
osób straciło życie ze względu na niebezpieczne warunki pracy. Uroczystego otwarcia 
dokonano 5 lipca 1905 roku. Zaporę usytuowano u wylotu wąskiej przełomowej doliny Kwisy 
powyżej Leśnej na 97 km od ujścia Kwisy od Bobru. Ma 45 m wysokości, z czego 36 m 
ponad poziomem terenu. Długość ciężkiej zapory kamienno-betonowej w koronie wynosi 130 
m, a szerokość 8 m, szerokość w stopie to 38 m. Spiętrza jezioro Leśniańskie                    
o całkowitej pojemności 15 mln  m3. Rezerwa powodziowa wynosi 8 mln m3.  Długość 
zbiornika wynosi  7 km, szerokość 1 km, a powierzchnia 140 ha. Korpus zapory w górnej 
części jest zwężony, dzięki czemu obiekt przyjmuje kształt zapory łukowej.  
 

                           Sztolnia obiegowa                                           Domek zasuw dennych 
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Architektura: Stylowo, budowla jest przykładem eklektyzmu, łączącego neoklasyczny detal 
architektoniczny (zwieńczenie korony fryzem arkadowym) z detalem neogotyckim (przy 
prawym przyczółku wieżyczka neogotycka). Zespół tworzą: dwa tzw. domki zasuw dennych 
(na poziomie korony zapory), dwa tzw. domki zasuw rurociągów turbinowych (poniżej 
zapory), dom mieszczący pierwotnie biuro dyrektora budowy obiektu - ob. dom mieszkalny, 
budynek techniczny, dwie sztolnie obiegowe (L, P) wreszcie - budynek elektrowni. 
 

 
Historia: Budynek elektrowni wodnej należy do najstarszych w Polsce. Został wzniesiony           
w latach 1905-1907. Pierwsze  trzy turbozespoły oddano do eksploatacji w 1907 roku,           
a  w rok później dwa następne. Wyposażenie elektrowni zachowało się do naszych czasów 
w bardzo dobrym stanie. Tworzą go 6 turbin typu Francis firmy J.M Voith z 1907 roku             
o łącznej mocy 2,61 MW oraz generatorów SSW z 1907 roku.   
Stan zachowania:  Zespół znajduje się w bardzo dobry stanie technicznym. Jego 
właścicielem jest firma Tauron Ekoenergia. 
 

� Zapora i elektrownia wodna na Jeziorze Złotnickim 
 

 
Historia: Zapora złotnicka została wybudowana według projektu radcy budowlanego                    
z Jeleniej Góry - Curta Bachmanna. Zlokalizowano ją na 103 km od ujścia Kwisy, koło Złotnik 
Lubańskich, powyżej Jeziora Leśniańskiego, również w przełomowym odcinku doliny. 
Wstępne prace przy budowie zapory rozpoczęto w 1919 roku. Budowa rozpoczęła się w 
trudnym powojennym ekonomicznie okresie. Dodatkowym utrudnieniem był brak fachowców 
włoskich, którzy pracowali przy budowie zapory koło Leśnej. Dlatego zatrudniono 
miejscowych robotników, około 325 osób. Surowiec pochodził z pobliskich kamieniołomów, 
natomiast cement sprowadzano aż z Opola. Koszt inwestycji w 1924 roku wynosił 2,1 mln 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

80 

 

marek. Złotnicka tama ma 36 m wysokości, z czego 27,5 ponad poziomem terenu. Długość 
korony to 168 m, a jej szerokość 5 m. Szerokość zapory w stopie to 27 m. Jezioro Złotnickie 
jest nieco mniejsze od Leśniańskiego. Całkowita jego pojemność to 10,5 mln m3, rezerwa 
powodziowa 1,6 mln m3, powierzchnia 125 ha. Elektrownia u podnóża tamy była budowana 
od sierpnia 1922 roku do października 1924 roku. Zaopatrzono ją w trzy turbiny typu Francis 
firmy J.M Voith z 1921 roku o łącznej mocy 4,42 MW. Zespół składa się z zapory, elektrowni 
oraz budynku technicznego. Obecnym właścicielem jest firma Tauron Ekoenergia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nad zaporę prowadzi droga przez dwa wydrążone tunele w skale w 1924 roku. Przy tunelu 
od strony zapory po jego lewej stronie umieszczono figurę lwa. Obiekt pochodzi z Lwiej Góry 
w Rudawach Janowickich. Lew został odlany z żeliwa wg. projektu Raucha z Berlina. Wagę 
szacuje się na 300 kg. Lew w 1965 roku został zrzucony ze skały i przeleżał u jej podnóża 
kilka lat - o tym świadczy ułamany kawałek ogona. Figura została wywieziona. Obecnie 
powróciła na swoje pierwotne miejsce. Kolejną ciekawostką jest cylindryczny bunkier, 
znajdujący się w lesie nad zaporą. Pochodzi najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej 
lub został wybudowany wcześniej.  
 

 
 Stan zachowania: Zespół znajduje się                
w dobrym stanie technicznym. Ubytki  
obserwuje się w kamiennych siedziskach oraz 
słupkach wspierających ogrodzenie na 
koronie zapory.   
Zakres proponowanych prac: Remont 
słupków oraz siedzisk na koronie zapory.  
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� Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis" S. A. 
 

 
Historia: Pierwsze zakłady włókiennicze zaczęły powstawać w latach 30-tych XIX wieku.      
W 1833 roku uruchomiono fabrykę katunu na zboczach Strzelniczej Góry, którą kupił w 1855 
roku Samson Woller. W latach 1858-1859, wzorując się na  angielskich fabrykach 
włókienniczych, przy zakładzie powstaje farbiarnia i apretura. Początkowo przędzono wełnę 
czesankową, z której tkano płótno. W 1888 roku fabryka została przekształcona                     
w Towarzystwo Akcyjne  „Concordia”, które przystąpiło do szybkiego rozwoju potencjału 
produkcyjnego, przyłączając tkalnie: w Głazowie (1913), następnie w Biedrzychowicach 
(1917) a później w Miłoszowie i Pobiednej. Od 1925 roku oprócz tkanin wełnianych                
i bawełnianych zaczęto produkować tkaniny ze sztucznego jedwabiu. Podczas wojny            
w halach Concordii powstała fabryka zbrojeniowa VDM produkująca części do rakiet V1.      
W celu zamaskowania tej produkcji działały tylko dwie małe sale tkackie. Po wojnie 20 lipca 
1945 roku nieczynna fabryka została przejęta przez zarząd państwowy jako Państwowe 
Zakłady „Concordia”. Przeprowadzono wówczas remonty, zainstalowano krosna oraz 
niezbędne maszyny. Zakład podjął swoją działalność stając się jednym z głównych miejsc 
zatrudnienia dla mieszkańców Leśnej. W roku 1972 przedsiębiorstwo przyjęło nazwę 
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego – Dolwis. W latach 90-tych fabrykę dotknął  głęboki 
kryzys gospodarczy w branży. Spadło zatrudnienie oraz produkcja. W 1994 roku zakład 
zmienił formę prawną. Powstała Spółka Akcyjna i przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane. 
Natomiast w 1996 roku oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków. Zakład stał się  
„przyjaznym dla środowiska”. W 2011 roku Sąd ogłosił upadłość Spółki. Obecnie większość 
budynków tworzących zakład znajduje się w zarządzie Gminy Leśna. 

 
Na podstawie zdjęć w Archiwum Państwowym w Bolesławcu 
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Warto przy tej okazji wspomnieć, iż Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu 
(obecnie w Bolesławcu), dzięki współpracy z syndykiem masy upadłościowej Zakładów 
Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis” S.A. w Leśnej wzbogacił swoje zbiory o materiały 
archiwalne, do których należą albumy z fotografiami, dokumentacja aktowa oraz katalogi             
z wzorami tkanin. Łącznie Archiwum pozyskało 13 jednostek archiwalnych. Pierwsza część 
materiałów archiwalnych pochodzi z lat 1901-1939 i została wytworzona w Concordia 
„Spinnerei und Weberei Marklissa" oraz „Concordia Spinnerei und Weberei Bunzlau". Do 
zasobu archiwalnego trafiły: katalogi tkanin, opisy procesów technologicznych przy produkcji 
tkanin, instrukcje i schematy obsługi maszyn włókienniczych, fotografie maszyn oraz hal 
produkcyjnych. Druga część przekazanej dokumentacji dotyczy Zakładów Przemysłu 
Jedwabniczego „Dolwis” w Leśnej z lat 1945-1980. Są to dwie jednostki archiwalne w postaci 
albumów. Pierwsza z nich to księga honorowa Dolnośląskich Zakładów Przemysłu 
Jedwabniczego „Dolwis” z lat 1945-1980. Księga ta (to także historia zakładu), została 
założona w 1956 roku, ale opisy i fotografie sięgają 1945 roku, kończy się w 1980 roku 
(ostatnie trzy wpisy w księdze są w języku rosyjskim). Drugą jednostką jest księga 
pamiątkowa Włókienniczej Szkoły Zawodowej przy DZPJ „Leśna” w Leśnej. 
 

 
Stan zachowania: Głównym problemem jest wilgoć. Poprzez nieszczelne pokrycia dachowe 
woda dostaje się do wnętrza wielu pomieszczeń powodując rozwój grzybów i pleśni. Wnika 
również w tynki ścian wewnętrznych powodując ich liczne ubytki. Kolejnym problemem jest 
fakt, iż większość budynków jest niezagospodarowana, nie pełni zatem swoich funkcji. Brak 
ogrzewania pomieszczeń, przeprowadzania na bieżąco prac remontowo-budowlanych oraz 
ingerencja czynników atmosferycznych,   przyczynia się  do postępującej stale degradacji 
budynków tworzących Zakłady. Rozwiązaniem jest właściwa adaptacja obiektu oraz 
partycypacja inwestora z zewnątrz. Obecnie większość budynków jest niezagospodarowana. 
Zakres proponowanych prac: Wykonanie dokumentacji architektoniczno-historycznej obiektu 
z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w Archiwum  w Bolesławcu. Wykonanie 
dokumentacji fotograficznej obecnego stanu obiektu.  
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� Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis" w Miłoszowie  

 
Historia: Fabryka powstała w 1889 roku jako jedno-oddziałowa,  mechaniczna tkalnia 
bawełny. Jej założycielami byli znani już w Europie producenci chusteczek Bruno  i  Alfred 
Weinertowie z Lubania. Na początku XX wieku nosiła nazwę „J.G Weinert mit Sohn 
Mechanische Weberei".  Z czasem  tkalnia została wykupiona  przez  spółkę akcyjną  
„Concordia" - Spinerei und Weberei AG Marklissa w Leśnej lecz funkcjonowała pod swoją 
dawną nazwą i  stanowiła jeden z jej trzech oddziałów zlokalizowanych  w Biedrzychowicach 
(dawna nazwa Kuźnic) oraz w Głazowie55. Była to  tkalnia mechaniczna sztucznego jedwabiu 
- „Knobloch" Mechanische Weberei. Zakład w Miłoszowie produkował jedwab 
spadochronowy. W 1944 roku fabrykę przejął niemiecki przemysł zbrojeniowy. Nazwa 
zakładu została zmieniona na „C. Ludwigsen K.G". Bezpośrednio podlegała i pracowała na 
potrzeby lotnictwa firmy „H. Walter KG". Przez wiele lat istniało przekonanie, iż produkowano 
pociski, później części do pocisków V-1, V-2. Następna teoria dotyczyła produkcji części do 
rakiet ziemia-powietrze,  a dokładnie do pocisków „Enzian" o symbolach E-1, E-2, który był 
napędzany silnikiem rakietowym Waltera56. Najprawdopodobniejsza teza wskazuje na 
produkcje  nowoczesnych silników HWK 109-509 dla potrzeb przeniesionej z Kolonii do 
Baworowa (Beerberg) sekcji Walter Werke57. Po wojnie jesienią 1945 roku zakład uruchomił 
swoją produkcję i został włączony w struktury Państwowych Zakładów Jedwabniczo-
Galanteryjnych w Leśnej. W latach 70-tych XX wieku przedsiębiorstwo przyjmuje nazwę 
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego – Dolwis. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły głęboki 
kryzys gospodarczy w branży. W 1994 roku zakład zmienił formę prawną. Powstała Spółka 
Akcyjna i przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane. Obiekt wydzierżawiono firmie, która 
prowadziła w zakładach produkcję mebli tapicerowanych. Obecnym właścicielem od 2016 
roku jest Gmina Leśna. 
Stan zachowania: Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu, będzie on podlegał 
rozbiórce.  Wszelkie prace rozbiórkowe będą przeprowadzane na podstawie zgody 
wyrażonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie elementy nośne - 
żeliwne kolumny znajdują się w bardzo dobrym stanie i zostaną one odpowiednio 
zabezpieczone. 
Zakres proponowanych prac: Tablica upamiętniająca istnienie obiektu.  

 
 

                                                           

55 J. Skowroński, D. Sula, „Arbeitslager Hartmannsdorf. Zapomniana Filia KL Gross-Rosen.", 
Stowarzyszenie "Zamek Czocha", Stankowice-Sucha 2016, s.143. 
56 Tamże, s.  40. 
57 S. Wrzesiński, K. Urban, "Tajne kompleksy lotnicze Trzeciej Rzeszy na Dolnym Śląsku i Ziemi 
Lubuskiej", Warszawa 2015, s. 162. 
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� Fabryka Tkanin Meblowych „Fatma" (dawna) Fabryka Plusch 

 
Historia: W XIX wieku w Pobiednej funkcjonował niewielki zakład o nazwie „J.G.Schiller 
Pluschfabrik" produkujący plusz, który w 1896 roku został przez Gustawa Richtera 
przekształcony w fabrykę. Plusz był wykorzystywany w zabawkarstwie oraz meblarstwie. 
Podczas I wojny światowej zakład nie pracował. Został uruchomiony ponownie w latach 
1918-1919. Podczas II wojny światowej w fabryce uruchomiono produkcję do części 
samolotów wojskowych. Zatrudniano w niej obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. 
Podczas wojny rozstrzelano 15 więźniów. W 1945 roku fabryka została ponowie 
uruchomiona. W późniejszych latach zakłady rozszerzyły swój asortyment i produkowano 
tkaniny pluszowe, futerkowe, żakardowe, jedwabne. W 2001 roku Fabryka  „Fatma" została 
zamknięta i przejęta przez firmę Lenta Pasmanteria S.A.  
Stan zachowania: Obserwuje się duże zawilgocenie ścian obiektu. Ubytki w tkance murów 
zarówno budynku administracyjnego jak i tkalni. Obiekt ulega stałej degradacji. 
Zakres proponowanych prac: Sporządzenie dokumentacji architektoniczno-historycznej. 
 

� Dworzec PKP w Leśnej 

 

Historia: Połączenie kolejowe pomiędzy Leśna a Lubaniem otwarto 15 maja 1896 roku. 
Trasa o  długości 10,8 km należy do jednej z najbardziej malowniczych dróg. Jej powstanie 
może również wiązać się z faktem, iż w 1888 roku połączono trzy zakłady przędzy i tkanin          
w jeden zakład „Concordia"  - największy w regionie. Trasa została w 1922 roku 
zelektryfikowana. Lata wojny skutkowały zmniejszeniem kursów w dni wolne od pracy. Po 
kapitulacji III Rzeszy przywrócono połączenie na linii Lubań-Leśna (zwanej jeszcze wtedy 
Leszną lub Lesznem) pozostawionym niemieckim taborem elektrycznym. Stan taki trwał do 
lipca 1945 roku, gdy w wyniku akcji demontażu trakcji elektrycznej i urządzeń 
towarzyszących przez sowieckie Trofiejnyje Uprawlienie na linię powróciły parowozy.                  
Z uwagi na znaczną degradację funkcji turystycznej w strefie nadgranicznej, gdzie znalazła 
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się Leśna, linia ponownie otrzymała status kolejki dojazdowej dla pracowników okolicznego 
przemysłu. Ilość połączeń utrzymywała się. Więcej pociągów kursowało w dni robocze,          
a latem (lata 70-te) uruchamiano dodatkowo jedną, lub dwie pary pociągów pospiesznych. 
Kryzys gospodarczy lat 80-tych XX wieku przełożył się na redukcję do minimum ilości 
kursów. W ostatnich rozkładach jazdy dla linii były dwie pary pociągów, lecz tylko jedna w dni 
wolne od pracy. Ostatecznie w kwietniu 1992 roku zdecydowano o zawieszeniu ruchu 
osobowego na linii, natomiast bardzo szybko, bo już w 1995 roku odcinek przeznaczono do 
likwidacji58. Budynek został przejęty przez władze samorządowe. 
Architektura: Budynek stacji kolejowej w Leśnej powstał na początku XX wieku. Obiekt                
z czerwonej cegły osadzony został na planie prostokąta przykryty dachem dwuspadowym. 
Do budynku przylegają magazyny oraz budynek o drewnianej konstrukcji.  Uwagę zwraca 
różnorodny detal architektoniczny w postaci prostokątnych, łukowato zakończonych okien 
oraz lukarn, jak również ciekawy snycerski detal drewniany. 
 

 
 
Stan zachowania:  Obiekt ulega stałej degradacji. Niekompletne orynnowanie oraz 
nieszczelny dach powodują ingerencję czynników atmosferycznych w tkankę 
architektoniczną. Szczególnie porażone wilgocią są drewniane elementy konstrukcyjne - 
krokwie, więźba dachowa. W rynnach i na dachu rozwija się roślinność: mchy, trawa. 
Największe zniszczenia obserwuje się w drewnianym skrzydle budynku dworca oraz                   
w części magazynowej gdzie widoczne są spróchniałe elementy nośne dachu.  
Zakres proponowanych prac: Należy wykonać prace rewitalizacyjne obiektu polegające m.in. 
na założeniu izolacji pionowej, poziomej. Założeniu właściwego systemu odprowadzenia 
wody deszczowej. Wymiana konstrukcji dachowej oraz pokrycia (zwłaszcza tam, gdzie jest 
papa). Oczyszczenie cegieł z farby - piaskowanie. Przeprowadzenie prac remontowo-
budowlanych wewnątrz obiektu. Lokalizacja dworca wraz przylegającym do niego 
przestrzenią - obecnie parking, posiada niewykorzystany potencjał. Należy rozważyć 
możliwość wykorzystania obiektu na cele związane z działalnością kulturalną, usługowo-
handlową czy turystyczną. Jedną z idei jest adaptacja obiektu na Centrum Kultury, w którym 
można usytuować Regionalne Muzeum pełniące funkcje badawcze i promujące dziedzictwo 
kulturowe, cześć edukacyjną dostosowaną na potrzeby organizacji wystaw, warsztatów, 
prelekcji oraz część restauracyjną.   

 
 
 
 
 

                                                           

58 https://www.kolej.one.pl/~halski/linie/lesna/luban-lesna.html 
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8.6. Historyczne obiekty oraz miejsca 
 

� Filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Miłoszowie 
 

 
Filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Hartmannsdorfie powstała  w 1944 roku.  

Przyjmuje się, że pierwszy transport liczący 30 mężczyzn trafił  do miejscowości 20 kwietnia 
1944 roku. Budowę obozu rozpoczęli sami więźniowie. Komendantura wraz z załogą była 
zlokalizowana poza jego terenem. Więźniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna 
pracowała w samym zakładzie, druga drążyła tunele. Warunki w obozie były bardzo ciężkie 
panował głód, praca ponad siły, świerzb, plaga wszy. Wycieńczonych więźniów, nie 
nadających się do pracy likwidowano.  Dowodem zbrodni była zbiorowa mogiła na terenie 
obozu. Zgodnie   z relacją jednego ze świadków, na terenie obozu pochowano około 40-45 
osób. Likwidacja obozu nastąpiła na początku lutego 1945 roku z powodu zbliżania się Armii 
Radzieckiej. Ewakuowanych więźniów prowadzono pieszo w kierunku południowo - 
zachodnim. Między Miłoszowem a Zittau (Żytawa) z wyczerpania i od kul strażników 
obozowych ginęli kolejni więźniowie. W marcu chorych więźniów znajdujących się jeszcze    
w obozie załadowano do wagonów i przewieziono do obozu w Zittau.  Grupę, która ocalała   
z marszu śmierci skierowano do podobozu w Reichenau, resztę załadowano na wagony        
i wywieziono do Buchenwaldu, dokąd 13 marca 1945 roku dotarło zaledwie 399 więźniów. 
Budynki obozu  w Hartmannsdorfie zostały zlikwidowane, najprawdopodobniej spalone przez 
samych Niemców. Z obozowych obiektów zostały zaledwie dwa betonowe zbiorniki 
przeciwpożarowe, transformator stojący na skraju obozowej łąki, fundamenty. 

 W 1978 roku społeczeństwo miasta Leśna upamiętniło miejsca kaźni  w Miłoszowie 
tablicą pamiątkową umieszczoną na terenie jednej z budowanych sztolni przy szosie                   
w kierunku Leśnej. Na uroczystość przybyli sami więźniowie jak również mieszkańcy. 7 maja 
2016 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Zamek Czocha"  odsłonięto pomnik pamięci 
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen Hartmannsdorf 1944-194559.                     
W uroczystości wzięli udział ostatni żyjący świadkowie. Pomnik znajduje się przy drodze 
głównej Leśna-Miłoszów w pobliżu byłej fabryki oraz obozu.  
Zakres proponowanych prac: Postawienie tablicy informującej o historii tego miejsca. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

59 Pomnik pamięci więźniów obozu Gross-Rosen stanął w Miłoszowie, [w:] Panorama Leśnej, Nr 5, 16 
maja 2016, s. 6. 
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� Wieża Cesarza Wilhelma 
 

 
Historia: Wieżę zwaną Mon Plaisir  - Moja Przyjemność 
wybudował w 1803-1804 roku Adolf Traugott von 
Gersdorf. Znana była w późniejszym okresie (XIX wiek) 
jako Kaiser - Wilhelm Turm (Wieża Cesarza Wilhelma). 
Zlokalizowana jest na wzgórzu o wysokości 535 m n.p.m. 
w Gierałtówku około 1,5 km od pałacu  w Pobiednej. Jej 
projektodawcą był Fryderyk Wilhelm von Reden                
z Bukowca. Wieża  pełniła funkcję obserwatorium 
astronomicznego i pracowni naukowej. Obiekt należał 
m.in. do: Victora Amadeusa von Hessen,  Ernsta von 
Seherr-Thossa., następnym właścicielem wieży był ród 
von Saldern. Kolejny remont przeprowadził w 1885 roku 
Joseph Robrecht z Berlina. 

Wieża w XIX wieku pełniła rolę atrakcji turystycznej.            
Z tarasu wędrowcy mogli zobaczyć miejsca położone 
kilkadziesiąt kilometrów od Pobiednej oraz najwyższe 
szczyty Gór Izerskich: Smrek (Die Tafelfichte 1124 
m.n.p.m.), Stóg Izerski (Heufuder 1105 m n.p.m.). Przy 
wieży powstała restauracja.  Następny właściciel w latach 
30-tych XIX wieku rozbudował restaurację o jedno piętro 

z poddaszem użytkowym, dostosowując obiekt do wzmożonego ruchu turystycznego. Obiekt 
po wojnie był w dobrym stanie technicznym, mógł pełnić dalej swoją funkcję. Jednakże 
bliskość granicy spowodowała, że ruch turystyczny zamarł. Następnie obiekt został 
rozkradziony, zrujnowany. 
Stan zachowania:  Ruina. 

 
� Młyn w Szyszkowej Górnej 

 

 
Historia: Fundatorami młyna byli właściciele Szyszkowej von Döbschitz i von Nostitz60.  Nad 
portalem znajduje się kamienna tablica z inskrypcją i godłami rodziny. Młyn wodno-turbinowy 
został wybudowany nad Kwisą w 1702 roku. Wówczas właścicielem majątku był już ród von 
Mesenau61. Najprawdopodobniej budowa młyna rozpoczęła się jeszcze w 1700 roku. Jego 
właściciel Karol Abraham von Döbschitz zawarł umowę z krewnymi ze Smolnika dotyczącą 
budowy młyna. Mieszkańcy Szyszkowej odtąd nie musieli mleć w Smolniku, lecz wyłącznie  

                                                           

60 Inskrypcja głosi, że fundatorami założenia byli właściciele Szyszkowej Górnej - Karol Abraham von 
Dobschutz oraz jego żona, Julianna Elżbieta z domu von baronowa von Nostitz. 
61 Akt sprzedaży wsi jest datowany na 1 listopada 1701 rok. 
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w nowym młynie62. Młyn początkowo był dzierżawiony. W 1742 roku obiekt zakupił młynarz 
Dietrich, później znajdował się w posiadaniu miejscowych rodów: von Zastrow, von Rex.  

Oprócz mielenia mąki w tutejszym młynie wypiekano chleb, bułki a także prowadzono 
sprzedaż alkoholu. Przed II wojną światową młyn należał do Haina, obecnie znajduje się            
w rękach prywatnych.  
Stan zachowania:  Dobry. 

 
� Kamienna Szubienica  

 
  Historia: Obiekt zlokalizowany jest na wzgórzu 348 m n.p.m niedaleko Złotnik Lubańskich, 
znany także pod nazwą Szubienica Stankowicka lub Czoszańska.  Szubienica funkcjonowała 
już prawdopodobnie od I poł. XVI wieku, gdy ówczesny pan Czochy Hans von Nostitz 
uzyskał pozwolenie od Ferdynanda Habsburga na sprawowanie sądownictwa w swoich 
dobrach. Miejsce na którym stoi Szubienica posiada swoją mroczną historię. W 1617 roku 
łamano kołem Jerzego Proxa - kowala z zamku Czocha za kradzież, w 1651 roku ścięto 
mieczem Krzysztofa Herbstena z Giebułtowa, który zabił Jakuba Neumanna, w 1707 i 1798 
roku dokonano egzekucji na dwóch dzieciobójczyniach, czy też za kradzież wykonano wyrok 
na Janie Gottliebie Woltenbergu i Annie Feisert. Ostatni wyrok śmierci wykonano  w 1756 
roku. Podczas Wiosny Ludów okoliczni chłopi próbowali zniszczyć szubienicę. W 1909 roku 
w pobliżu szubienicy wykopano szczątki ludzkie, niektóre z nich zostały umieszczone            
w gospodzie „Pod Zielonym Drzewem” w Złotnikach. 
Architektura: Pierwotnie szubienica była drewniana, później powstała murowana w kamieniu, 
w kształcie cylindra o średnicy ok. 6 m i wysokości 3,5 m63. Podczas budowy ośrodka 
konferencyjno-wypoczynkowego „Złoty Sen” w latach 1971-1975 szubienica została 
przebudowana i otrzymała formę  „średniowiecznego zameczka” zwanego także „basztą”. 
Rozebrano filary, nadbudowano dwie kondygnacje, zakończone blankami, a do głównego 
korpusu dodano  mniejszą wieżę ze schodami oraz ganek na planie podkowy z tarasem. 
Pierwotny materiał kamienny stanowi integralną część „baszty”, odznacza się jako mur               
z ciemniejszych i mniej regularnie obrobionych kamieni. Obecnie znajduje się w rękach 
spółki Eltur-Global. 
Stan zachowania:  Dobry. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

62 W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 437. 
63 http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=155 
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� Okopy Pandurów (pozostałości)  
 

Wykopali je tzw. Pandurzy, oddział piechoty bałkańskiej na służbie Habsburgów, którzy  
w 1758 roku walczyli tu z  armią pruską.  Grób poległych Pandurów znajdować miał się 
w pobliżu szczytu wzniesienia. 

 
� Sztolnie 

 
Wejście do Sztolni przy drodze Leśna 

 
 Obiekty powstały podczas II światowej. Wykopane zostały przez więźniów z obozu Gross 
Rosen. Miały one posłużyć na lokację Zakładów „Walter”, który zajmował się  produkują 
silników rakietowych. Budowy nie ukończono. Po wojnie, do lat 80-tych XX wieku,  
podziemne korytarze służyły jako baza saperów Łużyckiej Brygady Wojsk Ochrony 
Pogranicza do wysadzania niewypałów zwożonych z Dolnego Śląska. Obecnie znanych jest 
dziewięć sztolni. Sztolnie miały prawdopodobnie stanowić jeden kompleks na co wskazują 
boczne odnogi od głównych korytarzy. Wejścia do trzech sztolni znajdują się przy zakładach 
„Baworowo S.A.” Kolejne sześć,  zostało wydrążonych tuż za Leśną, przy drodze do Świecia 
i Pobiednej. Dwa wejścia do sztolni, widoczne z drogi - są zakratowane. Natomiast skręcając 
w lewo przed mostkiem na strumyku, widoczne są cztery następne wejścia do sztolni.  
Pierwszy jest zabezpieczony kratą, do kolejnych wejście utrudnia  woda miejscami sięgająca 
kolan. Dwa wejścia do sztolni znajdują się również na terenie przyległym do byłej Fabryki  
„Dolwis" w Miłoszowie. 
 

� Stożek Światowida 
 

 Dawny wulkan z trzonem lawy zastygłym w jego kominie, czyli miejscu łączącym 
powierzchnię z wnętrzem. Zlokalizowany jest na szczycie wzniesienia Wysoka Stróża (427 m 
n.p.m.)  w okolicy Miłoszowa.  
 

� Stożek Perkuna  
 

 Pozostałość mioceńskiego wulkanu z zastygłym czopem lawy o przekroju w kształcie róży 
bazaltowej 400 m n.p.m. Ze szczytu roztacza się piękna panorama na Góry Izerskie                       
i Karkonosze, zlokalizowany jest w Grabiszycach Dolnych.  
 

 
 
 
 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

90 

 

8.7. Parki pałacowe, dworskie, przyzamkowe  
 

− Park  podworski w Leśnej, powierzchnia 1,3  ha,  położony  w  północnej  części  
miasta, w  pobliżu  drogi  wylotowej  do Lubania 

− Park krajobrazowy w Kościelnikach Górnych, powstał w II poł. XIX wieku w oparciu 
o naturalnie ukształtowany teren. 

− Park  podworski  w  Grabiszycach  Dolnych, powierzchnia 2,3  ha. 
− Park pałacowy w Grabiszycach Średnich o  powierzchni  1,5 ha. 
− Park  podworski  w Grabiszycach Górnych o powierzchni 5,5 ha.   
− Obszar leśny wokół Zamku Czocha stanowi od strony  północnej,  wschodniej               

i  zachodniej część  lasów  otaczających jeziora:  Leśniańskie  i  Złotnickie.                    
W  obrębie  murów  zamku  występują  dwa  punkty  widokowe.   

− Park  podworski  w Smolniku  o  powierzchni  2,28  ha,  położony  w  północno-
wschodniej  części  wsi,  przy  lokalnej  drodze. Obiekt  położony  jest  na  płaskim  
terenie  w  dolinie  Kwisy.   

− Park  przy  zamku  w Świeciu  o  powierzchni  1,0  ha,  położony  jest  przy  drodze 
Świeradów -Leśna,  na  wzniesieniu wcinającym  się  w  dolinę  rzeki 

− Park  podworski  w Świeciu  Górnym  o  powierzchni  2,6  ha,  położony  jest                
w  południowej  części  wsi.  Park  jest zdewastowany.  

− Park podworski w Szyszkowej Górnej. 
− Park krajobrazowy w Pobiednej o  powierzchni 6,67  ha  położony  jest  na  stoku  

wzniesienia  w  północno-wschodniej  części  wsi.   
 

8.8. Niematerialne dziedzictwo 
 

� Imprezy cykliczne 
 

Do upowszechnia wiedzy i promocji związanej z dziedzictwem kulturowym przyczyniają 
się wszelkie utworzone w tym celu instytucje,  inicjatywy oraz projekty. Budowanie 
świadomości korzystania z kultury jest dwubiegunowym procesem. Z jednej strony potrzebny 
jest organizator, a z drugiej strony odbiorca. Istotnym aspektem procesu jest zaangażowanie 
wszystkich warstw społecznych niezależnie od statusu finansowego.   W tym celu samorząd 
Gminy oraz pozostałe instytucje podejmują działania organizując imprezy o charakterze 
cyklicznym (bezpłatnym), do których należą: 

− Dni Zamku Czocha,  
− Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych Klubów Abstynenckich, 
− Slalom Kajakowy – Mistrzostwa Drużynowe o Puchar Polski, 
− Slalom Kajakowy – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski o Puchar PKOL, 
− Zlokalizowany na rzece Kwisie tor slalomowy kajakarstwa. 

Lub m.in. projekty: 
− Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie”, 
− Wigilia Gminna, 
− Kiermasz Bożonarodzeniowy,  
− Kiermasz Wielkanocny,  
− Lady`s weekend z okazji Dnia Kobiet, 
− Międzynarodowe Poławianie Pereł na Rzece Kwisie, 
− Edukacja ekologiczna mieszkańców - Akcja Sprzątanie Świata, 
− Akcje Urzędu Miejskiego w Leśnej przeciwdziałające alkoholizmowi, narkomanii                 

i przemocy w rodzinie na imprezach miejskich tj. „Rusz się mały człowieku” „Dzień 
dziecka – trzeźwy umysł”, „Bieg ku jesieni”, „Warsztaty inspiracji”, 

− Piesze wędrówki o tytuł rodziny roku. 
� Ośrodek Kultury i Sportu 
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 Instytucją pełniącą istotną rolę w zakresie upowszechniania i animacji kultury jest Ośrodek 
Kultury i Sportu. W Ośrodku funkcjonują zespoły amatorskiego ruchu artystycznego 
(wokalny, taneczne, muzyczne, ludowy, teatralny), pracownia plastyczna, sekcje sportowe 
(szachy, tenis stołowy), prowadzone są zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy, spotykają się 
ludzie zrzeszeni w kluby, koła i związki (seniorzy, diabetycy, kombatanci, emeryci i renciści, 
działkowcy, Sybiracy) oraz ludzie kultury i sztuki (animatorzy, artyści, pasjonaci). W Domu 
Kultury organizowane są imprezy kulturalne i rozrywkowe oraz własne, amatorskie 
i profesjonalne. Tworzone są różne formy spędzania wolnego czasu dedykowane dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, a dotyczą: projekcji filmów, szkoleń i  narad, cyklicznych spotkań, itp.  
Ośrodek Kultury i Sportu administruje obiektami: 

− Wiejski Dom Kultury w Stankowicach 
− Wiejski Dom Kultury w Grabiszycach 
− Biblioteka w Leśnej 
− filia biblioteczna w Pobiednej 
− świetlica wiejska w Pobiednej 
− kompleks sportowy przy szkole podstawowej w Pobiednej 
− filia biblioteczna w Kościelniku Średnim 
− basen kąpielowy w Leśnej 
− stadion sportowy w Leśnej 
− świetlica wiejska w Zaciszu 
− świetlica wiejska w Szyszkowej 
− boisko sportowe wraz z urządzeniami w Pobiednej 
− boisko w Szyszkowej 
− scena plenerowa w Smolniku 
− budynek gospodarczy przy scenie plenerowej w Smolniku 
− działka przy ul. Osiedle w Leśnej, przeznaczona na cele sportowo-rekreacyjne 

i turystyczne 
− plac zabaw przy ul. Reja w Leśnej 
−  kompleks sportowy „Orlik” w Leśnej. 
− OKiS  wspomaga sołectwa w zakresie administrowania bazą: 
− świetlicy wiejskiej w Miłoszowie 
− świetlicy wiejskiej w Smolniku. 

 
� Kooperatywa Izerska. Lokalni Twórcy i Artyści. Wolimierz. 

 
 Na dużą uwagę oraz wsparcie ze strony jednostki samorządu terytorialnego zasługuje 
działalność lokalnych artystów. Nadają oni niepowtarzalny charakter Gminie oraz dynamizują 
przedsięwzięcia z zakresu popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Przykładem takiej 
inicjatywy jest utworzenie Kooperatywy  Izerskiej, zrzeszającej miejscowych twórców. Wizją 
Kooperatywy jest "Pogórze Izerskie różnorodne, gościnne oraz bogate kulturowo                      
i gospodarczo. Mikro-świat, rządzący się własnymi prawami, oparty na życzliwości, 
współpracy i umiejętności dzielenia się i godzenia swoich prywatnych interesów w imię 
lepszego jutra dla całego naszego otoczenia"64.  Dla tych pasjonatów sztuka jest 
prawdziwym stylem życia. Czerpią oni inspirację z natury i piękna Pogórza Izerskiego,                  
a powstałe dzieła dalekie są od komercji, są „zamkniętym talentem i energią płynącą z serc". 
Do kooperatywy należy m.in. Twórcy i artyści mieszkający na terenie Gminy Leśna: 
 
− Stacja Wolimierz, 
− Szklana Kuźnia w Wolimierzu, Magda Kuźniarz,  
− Ceramika Artystyczna ze Świecia, 

                                                           

64 http://kooperatywa.izerska.org/ 
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− Zespół Łużyczanki, 
− Warsztat Wiesławy Dowchań z Wolimierza, 
− Sitodruk na Tkaninach z Wolimerza, Konstancja Uniechowska, 
− Atelier Wolimierz, Frank Knollman. 

 

 
Wyjątkową miejscowością znaną z alternatywnych i twórczych projektów jest Wolimierz. 

Właśnie tam działa Stacja Wolimierz tzw. „Międzyplanetarne Królestwo Sztuki". Jest to 
inicjatywa artystów, którzy poszukują ciągle nowych wyzwań twórczych powiązanych                     
z naturą, ekologią i zdrowiem. Stacja Wolimierz mieści się na terenie byłego dworca 
kolejowego i dysponuje salą widowiskową, koncertową i warsztatową, galerią sztuki lokalnej          
i rękodzieła. Stacja organizuje imprezy cykliczne takie jak: Zaduszki, Boże Narodzenie, 
Mikołajki, Sylwester, Święto Miłości, Święto Wiosny, Majówka, Work Camp  oraz organizuje 
plenery, festiwale, warsztaty. W  2017 roku odbył się  Festiwal Nasion65.  

Niepowtarzalność klimatu artystycznego 
Wolimierza tworzą artyści. Swoje pasje                
w Wolimierzu rozwija m.in. Magda Kuźniarz - 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych. Jej 
działania artystyczne obejmują malarstwo, 
grafikę, szkło, ceramikę, wzornictwo 
przemysłowe. Organizuje również warsztaty 
dla dzieci i młodzieży. W Szklanej Kuźni 
można zapoznać się z tworzeniem szkła 
metodą fusingu, malowaniem na szkle lub 
monotypią i malarstwem66. 

 
 

 
8.9. Infrastruktura kulturowo-turystyczna. 

 
Niezbędnym do uprawiania turystki jest odpowiednia infrastruktura składająca się                    

z wytyczonych  szlaków umożliwiających uprawianie turystyki pieszej, rowerowej czy konnej 
oraz rozwinięta baza noclegowa. Wytyczone szlaki prowadzą do atrakcyjnych przyrodniczo                      
i  kulturowo miejsc.  

 
 
 
 

                                                           

65 http://stacja.wolimierz.info.pl/festiwale/seeds-festival-2017 
66 http://szklanakuznia.pl/ 
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8.9.1. Szlaki turystyczne 
 

� Szlaki piesze 
 
            Szlak żółty. Z Zawidowa przez Leśną do Gryfowa - 36 km.  
Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Zawidowie. Przez kilkaset metrów biegnie                  
z szlakiem niebieskim, następnie szlaki rozdzielają się. Żółty prowadzi do wsi Stary Zawidów, 
następnie skręca obok klubu Rolnika i wiedzie drogami polnymi w kierunku wschodnim na 
górę Grodziszcze (429 m n.p.m.). Z góry  szlak prowadzi do Grabiszyc mijając zabytkowy 
kościół wspina się na dawny wulkan Wysokiej Stróży (427 m n.p.m) i Kopki (400 m n.p.m.), 
gdzie pomiędzy bazaltowymi Skałami – Stożkami Perkuna i Światowida przechodzi na drugą 
stronę góry i prowadzi do Leśnej. Z rynku szlak biegnie w kierunku tamy na  Kwisie. Po 
przekroczeniu rzeki  szlak prowadzi wzdłuż Jeziora Leśniańskiego, wchodzi na szosę w 
kierunki Zamku Czocha, ponownie schodzi nad jezioro i biegnie obok elektrowni Turów, 
dociera do Jeziora Złotnickiego. Następnie prowadzi wzdłuż brzegów, przez mostek do 
Karłowic, biegnie aż do Gryfowa na polne drogi prowadząc prosto na wschód, osiąga 
Miedziane. Na szlaku mijamy ciekawe historycznie miejsca i obiekty m.in.: zabytkowy rynek 
w Leśnej, kościół św. Jana Chrzciciela w Leśnej,  okopy Pandurów, Sztolnie, Zamek Czocha.  
 
 
           Szlak zielony. Z Lubania przez Leśną na Smrek - 40 km.  
Rozpoczyna się przy PKS-ie w Lubaniu, prowadzi w kierunku Kamiennej Góry, następnie 
wzdłuż dawnego poligonu osiąga kompleks Wielkiego Lasu Leśniańskiego na Wzgórzach 
Zalipiańskich. Szlak nie prowadzi głęboko w las, skręca do wsi Kościelniki, następnie wzdłuż 
drogi na lewym brzegu Kwisy szlak prowadzi do Leśnej mijając po drodze połączone ze sobą 
wsie (Kościelniki, Szyszkowa, Smolnik). Minusem jest ominięcie zabytków, które znajdują się 
na prawym brzegu rzeki. Z Leśnej szlak prowadzi poza miasto, trawersuje wzniesienie 
Gołębnik (305 m n.p.m.) do wsi Świecie. W jej połowie wspina się na wzgórze Kozub (392 m 
n.p.m.). Droga następnie prowadzi do przysiółka Wola Sokołowska, następnie szlak mija 
pałac w Pobiednej, centrum w Pobiednej i dociera do osady Gierałtówek. Tuż przy granicy 
szlak prowadzi na graniczne wzgórze, przekracza drogę w rejonie przejścia granicznego 
Czerniawa-Nowe Mesto i biegnie na Czerniawską Kopę (776 m n.p.m.) i na Smrek (1123 m 
n.p.m.) następnie biegnie w kierunku Świeradowa.  Korzystając ze szlaku można dotrzeć do: 
późnoromańskiego kościoła NMP w Kościelnikach Średnich, pałacu w Kościelnikach 
Średnich, ruin zamku oraz Kościoła Serca Jezusowego w Świeciu,  następnie do pałacu                
i ciekawego rynku w Pobiednej.  
 

   Szlak czerwony. Z Czerniawy Zdrój przez Złotniki Lubańskie do Biedrzychowic -  23 km. 
Rozpoczyna się w Czerniawie Zdroju prowadzi do Pobiednej następnie do Wolimierza.  Ze 
zdziczałych łąk wolimierskich roztacza się panorama na Góry Izerskie, następnie mijając 
kościółek szlak wiedzie wąską drogą asfaltową w kierunku Mirska, dociera do  Giebułtowa 
(przysiółek Augustów),  i prowadzi w kierunku Czochy nad Jezioro Złotnickie. Przekraczając 
tamę, znaki prowadzą stromym brzegiem akwenu do wioski Karłowice, następnie do 
Biedrzychowic. Wędrując szlakiem czerwonym warto zwiedzić: Klinikę Lalek w Wolimierzu, 
Zamek Czocha, Tamę, Złotniki Lubańskie, Pałac w Biedrzychowicach. 
 

  Szlak niebieski. Z Leśnej prawnym brzegiem jezior przez zamek Rajsko do ośrodka 
elektrowni Turów - 12 km. 
Szlak wybiega z PKS w Leśnej, prowadzi do tamy zbiornika leśniańskiego, następnie biegnie 
przez teren ośrodka Baworowo w kierunku wsi Bożkowice wysokimi brzegami akwenu. 
Droga dociera na teren ośrodka Rajsko i wchodzi w mieszany las, mijając kamienne 
fundamenty nieistniejącego mostu oraz odbudowany zamek Rajsko. Szlak prowadzi 
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wysokimi zalesionymi brzegami przełomu Kwisy i Jeziora Złotnickiego do tamy, ośrodka 
elektrowni Turów i do węzła szlaków. 
 

� Szlaki rowerowe 
 

Szlak rowerowy: Zgorzelec – Leśna – Świeradów Zdrój - 16,5 km. Jadąc tym szlakiem 
możemy zwiedzić atrakcyjne miejsca i zabytki m.in.: Stożek Światowida,  Stożek Perkuna, 
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „ Dolwis”, rynek w Leśnej, kościół parafialny p.w. św. 
Jana Chrzciciela, kościół p.w. Chrystusa Króla, Jezioro Leśniańskie. 

 
„Szlakiem wygasłych wulkanów” - ścieżka dydaktyczna pieszo-rowerowa prowadzi m.in. 

peryferiami miasta Leśna, w parku na Kamiennej Górze. 
 
� Szlaki kajakowe: 

 
Szlak kajakowy na Kwisie. Szlak wynosi 110 km, w województwie dolnośląskim 92 km. Na 

szlaku znajdują się m.in. dwie elektrownie  w Leśnej i w Złotnikach. 
 
Tor slalomowy kajakarstwa górskiego na Kwisie. Umożliwia uprawianie kajakarstwa                

w mieście, w którym działa sekcja kajakarstwa górskiego. 
 
� Szlaki konne 

 
Szlak „Konno po Pogórzu Izerskim” – został urządzony na terenie całej Gminy.                      

W poszczególnych miejscowościach znajdują się stadniny koni i jest możliwość przejazdy 
bryczkami. 

 
8.9.2. Baza noclegowa 

 
Infrastrukturę turystyczną wspiera na terenie Miasta i Gminy Leśna rozwinięta baza 

noclegowa. Informacje dotyczące szczegółów wymienionych poniżej ośrodków 
wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Leśnej. 
 

� Baza noclegowa 
 

Wolimierz: 
− Gospodarstwo agroturystyczne   „Na Wzgórzu"  
− Gospodarstwo agroturystyczne i Pracownia  „Szklana Kuźnia" 
− Agroturystyka  „Przy stawach"  
− Gospodarstwo agroturystyczne  „Husky farm”  
− Gospodarstwo Agroturystyczne  „Alchemik" 
− Agroturystyka Dom Pracy Twórczej  
− Dom Gościnny  „Przydębie” 
− Gościnny Dom Przysłupowy  „Educare”  
− Chata na Borowinowej  
− Pokoje u Daniela 
− Gospodarstwo Agroturystyczne  „Agroprzylesie" 
− Zagroda na Starej Skibie 
− Gospodarstwo Agroturystyczne  „Czerwony dom" 
− W Starym Ogrodzie 
− Chata Trapera 
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Stankowice: 
− Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy  „Zamek Czocha”   
− Gospodarstwo agroturystyczne  „Gościniec u Buckich”   
− Gospodarstwo agroturystyczne „U Kruka" 
− Pokoje gościnne  „U Wicia" 
− Stadnina Izery 
− Klub Żeglarski  „Izery”  
− Gospodarstwo agroturystyczne 
− Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Strumykiem” 
− Agroturystyka  „Leniuchy24" 

 
Pobiedna: 
− Agroturystyka „Dom pod Topolami”  
− Dworek  „Saraswati" 

 
Świecie: 
− Gospodarstwo ekoagroturystyczne  „Bikówka" 
− Gospodarstwo agroturystyczne, Agro-eko, „U Elżbiety"  

 
Miłoszów: 
− Gospodarstwo agroturystyczne  „Farma pod Wulkanem”  
− Dom na Leśnej Górze 

 
Leśna: 
− Hotel  „Leliwa”   
− Czocha Hotel 
− Czocha Camping 
− Pokoje Gościnne - Dom przy Orlich Skałach  

 
Złoty Potok: 
− Gospodarstwo agroturystyczne  
− Agroturystyka  „U Beatki”  
− Złoty Potok Resort - Złoty Potok 

 
Grabiszyce: 
− Gospodarstwo agroturystyczne  „Powierzówka”   
− Zielone Wzgórze 

 
Zacisze: 
− Gospodarstwo agroturystyczne  „Zacisze Izerskie”  

 
Złotniki Lubańskie: 
− Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy  „Złoty Sen”  
− Agro -Tur 

 
 
 
 
 
 
 

 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

96 

 

9. PRAWNA OCHRONA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORAZ OBSZARÓ W 
 

9.1. Obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zaby tków. 
 

Najbardziej powszechną formą ochrony zabytków jest rejestr zabytków. Działaniami 
administracyjnymi w zakresie wpisu obiektu do rejestru zabytków zajmuje się Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, który z urzędu bądź na wniosek strony - właściciela lub użytkownika 
obiektu wpisuje obiekt do rejestru. Rejestr zabytków miasta Leśna obejmuje 36 obiektów 
natomiast z terenu pozostałych miejscowości obejmuje 84 obiekty.  

 
� Zabytki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków - miasto Leśna 

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Nr. Nr. rejestru Data 
wpisu 

1 Leśna Kościół parafialny p.w. św. 
Jana Chrzciciela 

Sienkiewicza   244/1485 25.01. 1966 

2 Leśna zespół kościelny         

3 Leśna Kościół d. ewangelicki p.w. 
Chrystusa Króla 

Żeromskiego    A/1005 27.03.2007 

4 Leśna cmentarz poewangelicki Żeromskiego  335/973/J 07.02.1989 

5 Leśna ratusz Rynek  132/1486 25.01.1966 

6 Leśna pałac w zespole pałacowo-
parkowym I 

Baworowo 20 133/909/J 30.03.1988 

7 Leśna park w zespole pałacowo-
parkowym I 

Baworowo 20 245/704/J 10.11.1981 

8 Leśna park Baworowo 21 246/703/J 10.11.1981 

9 Leśna dom mieszkalny Kochanowskiego 1 247/1161/J 18.05.1994 

10 Leśna dom mieszkalny Kochanowskiego 2 248/1162/J 27.05.1994 

11 Leśna dom mieszkalny Kochanowskiego 6 249/1264/J 23.05.1996 

12 Leśna dom mieszkalny Kochanowskiego 16 250/1494 25.01.1966 

13 Leśna dom mieszkalny Kochanowskiego 18 251/1204/J 05.06.1995 

14 Leśna dom mieszkalny Lubańska 1 252/1315/J 23.10.1997 

15 Leśna dom mieszkalny Lubańska 2 253/1271/J 21.08.1996 

16 Leśna dom mieszkalny Rynek 1 320/1245/J 29.11.1995 

17 Leśna dom mieszkalny Rynek 4 321/1160/J  17.05.1994  

18 Leśna dom mieszkalny Rynek 8 322/1242/J 08.12.1995 

19 Leśna dom mieszkalny Rynek  9 323/1167/J 10.06.1994 

20 Leśna dom mieszkalny Rynek  13 254/1166/J 08.06.1994 

21 Leśna dom mieszkalny Rynek  14 255/1157/J 06.04.1994 

22 Leśna dom mieszkalny Rynek 15/16 256/1213/J 27.06.1995 

23 Leśna dom mieszkalny Sienkiewicza 1 257/1200/J  22.05.1995 

24 Leśna dom mieszkalny Sienkiewicza 2 258/1244/J 28.11.1995 

25 Leśna dom mieszkalny Sienkiewicza 6 324/1199/J 17.05.1995 

26 Leśna dom mieszkalny Sienkiewicza 8 325/1222/J  21.07.1995 

27 Leśna dom mieszkalny Sienkiewicza 14 326/1152/J 14.12.1993 

28 Leśna dom mieszkalny Sienkiewicza 16 327/1221/J 02.08.1995 

29 Leśna dom mieszkalny Sienkiewicza 17 328/1250/J 29.12.1995 

30 Leśna dom mieszkalny Szkolna 1 329/1272/J 22.08.1996 

31 Leśna dom mieszkalny Szkolna 3 330/1262/J 20.05.1996 

32 Leśna dom mieszkalny Żeromskiego 1 331/1220/J 31.07.1995 
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� Zabytki  wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków - teren Gminy Leśna 

 
L.p
. 

Miejscowość Obiekt Adres Nr. Nr. rejestru Data 
wpisu 

1 Grabiszyce Dolne Zespół pałacowo-
parkowy 

  92 109/1339/J 27.07.1998 

2 Grabiszyce Dolne pałac    92 109/1339/J 27.07.1998 

3 Grabiszyce Dolne park    92 109/1339/J 27.07.1998 

4 Grabiszyce Dolne dawna piekarnia, ob. 
dom mieszkalny 

  33 303/A/04 02.07.2004 

5 Grabiszyce Górne Kościół parafialny pw. 
św. Antoniego  

  5  103/935 05.09.1961 

6 Grabiszyce Górne Cmentarz przy kościele 
św. Antoniego  

  5  104/970/J 01.06.1989 

7 Grabiszyce Górne Mur przykościelny     5  104/970/J 01.06.1989 

8 Grabiszyce Górne zespół dworski   100      

9 Grabiszyce Górne Dwór    100d 107/898/J 14.08.1987 

10 Grabiszyce Górne Park dworski   110d 108/889/J 16.02.1987 

11 Grabiszyce Średnie Zbór Braci Czeskich, ob. 
kaplica pw. M.B. 
Różańcowej 

  (Mojk
ów) 

470/A/04 21.12.2004 

12 Grabiszyce Średnie Zespół pałacowo-
parkowy 

        

13 Grabiszyce Średnie Pałac    14 105/955/J 27.12.1990 

14 Grabiszyce Średnie Park    14 106/885/J 04.02.1987 

15 Kościelniki Górne Pałac    20 112/897/J 14.08.1987 

16 Kościelniki Górne Park krajobrazowy    20 113/707/J 10.11.1981 

17 Kościelniki Górne dom mieszkalny w 
zespole pałacowo-
folwarcznym  

        

18 Kościelniki Górne dom ogrodnika w zespole 
pałacowo-folwarcznym  

        

19 Kościelniki Górne Oficyna w zespole 
pałacowo-folwarcznym  

        

20 Kościelniki Górne Stodoła w zespole 
pałacowo-folwarcznym  

        

21 Kościelniki Górne Stajnia w zespole 
pałacowo-folwarcznym  

        

22 Kościelniki Górne Obora w zespole 
pałacowo-folwarcznym  

        

23 Kościelniki Górne Magazyn w zespole 
pałacowo-folwarcznym 

        

24 Kościelniki Średnie Kościół filialny pw. NMP     26/A/00/1-3 17.07.2000 

25 Kościelniki Średnie cmentarz w zespole      26/A/00/1-3 17.07.2000 

26 Kościelniki Średnie mur w zespole     26/A/00/1-3 17.07.2000 

33 Leśna dom mieszkalny Żeromskiego 2 332/1246/J 12.12.1995 

34 Leśna dom mieszkalny Żeromskiego 3 333/1198/J 27.04.1995 

35 Leśna dom mieszkalny, sklep 
mięsny z zapleczem 

Żeromskiego 21 334/1325/J 23.12.1997 

36 Leśna  Mauzoleum Wollerów Działka nr. 238 
AM2 

 A/5862 28.02.2013 
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27 Kościelniki Średnie zespół kościelny II         

28 Kościelniki Średnie Kościół filialny, d. 
ewangelicki, pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Św. 

    111/935/J 17.11.1988 

29 Kościelniki Średnie Cmentarz przy kościele 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. 

    111/935/J 17.11.1988 

30 Kościelniki Średnie Cmentarz d. ewangelicki      110/1038/J 19.05.1990 

31 Kościelniki Średnie Dwór    9 114/498/J 06.10.1977 

32 Kościelniki Średnie Park dworski    9 115/706/J 10.11.1981 

33 Pobiedna Kościół ewangelicki 
(ruina) 

Nowomiejska   116/315 18.07.1956  

34 Pobiedna Cmentarz d. ewangelicki  Nowomiejska   117/971/J 07.02.1979 

35 Pobiedna Zespół pałacowo-
folwarczny z parkiem 

Dworcowa 15     

36 Pobiedna Pałac  Dworcowa 10 120/1495 25.01.1966 

37 Pobiedna Park  Dworcowa 10 121/684/J 12.06.1981 

38 Pobiedna Altana parkowa Dworcowa 15 121/684/J 12.06.1981 

39 Pobiedna dom mieszkalny Rynek 9 118/1498 25.01.1966 

40 Stankowice Kościół filialny pw. MB 
Anielskiej 

    122/943 11.09.1961 

41 Sucha Zamek Czocha     100/790 26.10.1960 

42 Sucha mur przyzamcza      100/790 26.10.1960 

43 Sucha Brama przyzamcza      100/790 26.10.1960 

44 Sucha Brama w murze na 
dziedziniec  

    100/790 26.10.1960 

45 Sucha Kaplica zamkowa     101/899/J 14.08.1987 

46 Sucha Most przy zamku      101/899/J 14.08.1987 

47 Sucha Most II      101/899/J 14.08.1987 

48 Sucha Wieża mieszkalna      100/790 26.10.1960 

49 Sucha Basteja północna przy 
zamku  

    100/790 26.10.1960 

50 Sucha Studnia zamkowa      101/899/J 14.08.1987 

51 Sucha zespół folwarczny przy 
zamku Czocha z parkiem 

        

52 Sucha Stajnia      101/899/J 14.08.1987 

53 Sucha Ujeżdżalnia     101/899/J 14.08.1987 

54 Sucha Spichlerz     101/899/J 14.08.1987 

55 Sucha Budynek mieszkalno-
gospodarczy, ob. 
administracyjny  

    101/899/J 14.08.1987 

56 Sucha Spichlerz, ob. dom 
mieszkalny  

    101/899/J 14.08.1987 

57 Sucha Obora z częścią 
mieszkalną  

    101/899/J 14.08.1987 

58 Sucha Stodoła (ruina)      101/899/J 14.08.1987 

59 Sucha Owczarnia z częścią 
mieszkalną  

    101/899/J 14.08.1987 

61 Sucha Wozownia ze stajnią, 
rzeźnią i częścią 

    101/899/J 14.08.1987 
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mieszkalną  

61 Sucha dom z kuźnią i stolarnią      101/899/J 14.08.1987 

63 Sucha dawne ogrodnictwo     101/899/J 14.08.1987 

64 Sucha dom mieszkalny   2 101/899/J 14.08.1987 

65 Sucha dom mieszkalny   3 101/899/J 14.08.1987 

66 Sucha dom mieszkalny   6 101/899/J 14.08.1987 

67 Sucha dom mieszkalny   7 101/899/J 14.08.1987 

68 Sucha dom mieszkalny   8 101/899/J 14.08.1987 

69 Sucha Park wokół zamku     102/893/J 27.02.1987 

70 Sucha Altana      102/893/J 27.02.1987 

71 Sucha Pawilon ogrodowy      102/893/J 27.02.1987 

72 Szyszkowa Górna Pałac    66a 123/1293/J 14.04.1997 

73 Szyszkowa Górna Oficyna przypałacowa 
(skrzydło wschodnie- 
stajnia z wozownią )   

  66 123/1293/J 14.04.1997 

74 Szyszkowa Górna Park pałacowy      124/875/J  12.09.1985 

75 Szyszkowa Górna młyn wodny z 
wyposażeniem 

  70 125/927/J 08.02.1989 

76 Świecie Kościół filialny pw. 
Najświętszego Serca P. 
Jezusa  

    128/945  13.09.1961 

77 Świecie Cmentarz przy kościele 
pw. Najświętszego Serca 
P. Jezusa  

    129/943/J  07.02.1989 

78 Świecie Zamek (ruina)      130/788 26.10.1960 

79 Świecie Brama w murze      130/788 26.10.1960 

80 Świecie Baszta zamkowa      130/788 26.10.1960 

81 Świecie Park zamkowy      130/788 26.10.1960 

82 Wolimierz Kościół filialny pw. 
Wniebowzięcia NMP  

    62/A/02 23.11.2001 

83 Wolimierz Cmentarz d. ewangelicki     126/975/J  25.07.1989 

84 Wolimierz Mur przykościelny         

 
 

9.2. Gminna Ewidencja Zabytków. 
 
Kolejną formą ochrony zabytków jest założenie i prowadzenie Gminnej Ewidencji 

Zabytków. Zgodnie z art. 22 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami została 
opracowana dla Miasta i Gminy Leśna Gminna Ewidencja Zabytków na podstawie wykazu 
otrzymanego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto GEZ powinna być 
uwzględniona w zadaniach ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz przy kształtowaniu środowiska.  W GEZ-ie znajdują się obiekty ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz obiekty posiadające wartość historyczną. GEZ w postaci kart 
adresowych obejmuje łącznie 943 obiekty. Częścią Gminnej Ewidencji Zabytków są: 
stanowiska archeologiczne,  historyczne układy ruralistyczne oraz urbanistyczne. 
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� Zabytki archeologiczne 
 
 Zabytki archeologiczne stanowią artefakty po zamieszkałych kulturach na terenie Dolnego 
Śląska. Najstarsze pochodzą z epoki kamienia i brązu. Na terenie Gminy Leśna 
skatalogowano 58 stanowisk archeologicznych.  

 
L.p. Nr 

stanowiska 
w 

miejscowości 

Nr 
stanowiska 

na 
obszarze 

Rodzaj 
stanowiska 

Miejscowość Chronologia i kultura 
 

Nr obszaru 
AZP 

1 1 94 osada Bartoszówka późne średniowiecze 81-13 

2 1 13  
cmentarzysko 

Grabiszyce epoka brązu-halsztat 81-11 

3 2 14 ślad 
osadnictwa 

Grabiszyce okres wpływów 
rzymskich 

81-11 

4 3 3 ślad 
osadnictwa 

Grabiszyce późne średniowiecze 81-11 

5 4 1 ślad 
osadnictwa 

Grabiszyce późne średniowiecze 81-11 

6 5 2 ślad 
osadnictwa 

Grabiszyce późne średniowiecze 81-11 

7 6 3 kamień 
graniczny 

Grabiszyce poł. XIX w. 82-11 

8 7 1 kamień 
graniczny 

Grabiszyce XVII w. 82-11 

9 8 2 kamień 
graniczny 

Grabiszyce poł. XIX w. 82-11 

10 9 4 ślad 
osadnictwa 

Grabiszyce późne średniowiecze 81-11 

11 10 5 ślad 
osadnictwa 

Grabiszyce późne średniowiecze 81-11 

12 1 10 ślad 
osadnictwa 

Kościelniki Górne późne średniowiecze 81-12 

13 1 15 ślad 
osadnictwa 

Kościelniki Średnie późne średniowiecze 80-12 

14 2 21 ślad 
osadnictwa 

Kościelniki Średnie późne średniowiecze 80-12 

15 3 22  ślad 
osadnictwa 

Kościelniki Średnie późne średniowiecze 80-12 

16 4 24 osada Kościelniki Średnie późne średniowiecze 80-12 

17 1 1 grodzisko 
zamek 

Leśna późne średniowiecze 81-12 

18 2 17 ślad 
osadnictwa 

Leśna wczesne 
średniowiecze 

81-12 

19 3 18 ślad 
osadnictwa 

Leśna wczesne  
średniowiecze 

81-12 

20 4 19 skarb Leśna okres wpływów 
rzymskich 

81-12 

21 5 20 ślad 
osadnictwa 

Leśna epoka kamienna 81-12 

22 6 21 konstrukcje 
obronne 

Leśna średniowiecze 81-12 

23 7 22 cmentarzysko Leśna nieokreślona 81-12 

24 8 2 osada Leśna późne średniowiecze 81-12 

25 9 3 ślad 
osadnictwa 

Leśna późne średniowiecze 81-12 
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26 19 4 osada Leśna późne średniowiecze 81-12 

27 11 5 ślad 
osadnictwa 

Leśna późne średniowiecze 81-12 

28 12 6 ślad 
osadnictwa 

Leśna późne średniowiecze 81-12 

29 1 4 skarb Miłoszów okres rzymski 82-11 

30 1 1 osada Pobiedna XIV-XV w. 83-12 

31 2 2 osada Pobiedna XIV-XV w. 83-12 

32 1 11 ślad 
osadnictwa 

Smolnik średniowiecze 81-11 

33 2 12 konstrukcje 
obronne 

Smolnik średniowiecze 81-11 

34 1 11 ślad 
osadnictwa 

Stankowice późne średniowiecze 81-12 

35 2 12 osada Stankowice późne średniowiecze 81-12 

36 3 15 szubienica Stankowice wczesne 
średniowiecze 

81-12 

37 4 16 Zamek 
Czocha 

Stankowice późne średniowiecze 81-12 

38 5 26 ślad 
osadnictwa 

Stankowice neolit 81-12 

39 1 31 ślad 
osadnictwa 

Szyszkowa epoka kamienia 80-12 

40 2 32 ślad 
osadnictwa 

Szyszkowa średniowiecze 80-12 

41 3 27 ślad 
osadnictwa 

Szyszkowa późne średniowiecze 80-12 

42 4 25 osada Szyszkowa późne średniowiecze 80-12 

43 5 23 ślad 
osadnictwa 

Szyszkowa późne średniowiecze 80-12 

44 6 26 ślad 
osadnictwa 

Szyszkowa późne średniowiecze 80-12 

45 1 1 zamek Świecie XIII-XVIII w. 82-12 

46 2 5 ślad 
osadnictwa 

Świecie okres wpływów 
rzymskich 

82-12 

47 3 6 ślad 
osadnictwa 

Świecie okres wpływów 
rzymskich 

82-12 

48 4 7 nieokreślona Świecie średniowiecze 82-12 

49 5 2 ślad 
osadnictwa 

Świecie późne średniowiecze 82-12 

50 1 9 skarb Wolimierz okres wpływów 
rzymski 

82-12 

51 2 3 osada Wolimierz późne średniowiecze 83-12 

52 1 92 ślad 
osadnictwa 

Zacisze późne średniowiecze 81-13 

53 2 93 osada Zacisze późne średniowiecze 81-13 

54 1 95 osada Złoty Potok późne średniowiecze 81-13 

55 2 96 ślad 
osadnictwa 

Złoty Potok późne średniowiecze 81-13 

56 3 97 osada Złoty Potok późne średniowiecze 81-13 

57 4 98 osada Złoty Potok późne średniowiecze 81-13 

58 5 99 osada Złoty Potok późne średniowiecze 81-13 
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� Historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne wsi 
 

Gminna ewidencja zabytków zawiera karty wraz z mapami, które określają granicę ww. 
układów. Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Leśna znajduje się trzy historyczne układy 
urbanistyczne (łac. urbanus – miejski) objęte ochroną prawną. Odnoszą się one do założeń 
miejskich istniejących lub takich, które utraciły prawa miejskie (Pobiedna, Złotniki Lubańskie). 
Układy ruralistycznych (łac. ruralis - wiejski) odnoszą się do założeń, w których  zachowane 
zostały składniki naturalne i kulturowe 67 wsi będące świadectwami jej historii i przemian. Na 
terenie Gminy występuje 12 historycznych układów ruralistycznych: Bartoszówka, 
Grabiszyce, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, 
Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze68. 
 Wszelkie przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na zewnętrzny wygląd układu powinny 
odbywać się zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Dokumentami zawierającymi 
wskazania chroniące wartości zabytkowe historycznego układu urbanistycznego są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.   
 

9.3. Strefy ochrony konserwatorskiej. 
 

Strefy ochrony konserwatorskiej zostały wyznaczone w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Leśna. 

Strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” określono dla obszaru obejmującego 
historyczny, czytelny układ przestrzenny, wyróżniający się wartością i wysokim stopniem 
zachowania historycznie ukształtowanej struktury oraz wypełniony oryginalną i mało 
przekształconą zabudową historyczną. Strefa ochrony konserwatorskiej „A” została 
wyznaczona  w miejscowościach: Leśna, Grabiszyce Dolne, Górne, Średnie, Kościelniki 
Górne i średnie, Pobiedna, Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz oraz Złotniki 
Lubańskie. 

Strefę „B” ochrony konserwatorskiej  - teren objęty pośrednią ochroną konserwatorską. 
Obszar obejmuje czytelne, lecz nie dominujące historyczne zagospodarowanie, 
charakterystyczne w skali lokalnej; częściowo wypełniony oryginalną lub przekształconą 
zabudową historyczną z możliwymi ubytkami lub uzupełnieniami nową zabudową. Strefę „B” 
wyznaczono w miejscowościach: Leśna, Miłoszów, Pobiedna. 

Strefa ochrony archeologicznej „W” obejmuje stanowiska archeologiczne wyeksponowane 
w terenie. Obiekt, dla którego wyznaczono strefę, wykluczony jest z wszelkiej działalności 
inwestycyjnej, która mogłaby naruszyć jego specyficzną formę. Przedsięwzięcia                           
o charakterze rewaloryzacyjnym (odtworzenie pierwotnego kształtu), czy inne prace 
rekultywacyjne lub adaptacyjne podejmowane na obszarze stanowiska objętego ww. strefą 
powinny uzyskać akceptację służb konserwatorskich i być prowadzone pod ich ścisłym 
nadzorem, po wydaniu stosownego pozwolenia. Strefę „W” wyznaczono m.in. w Leśnej          
(grodzisko, Stare Miasto), Zamek Czocha w Stankowicach, średniowieczny zamek                        
w Świeciu. 

 

                                                           

67 Składniki naturalne:  ukształtowanie terenu, wody, skupiska roślinne oraz drzewa samotnicze 
wartościowe z punktu widzenia historycznego, przyrodniczego lub wizualnego itp.; składniki kulturowe 
— rozplanowanie wsi i podziały gruntów, ciągi komunikacji kołowej i pieszej, układ zagród i ich 
zabudowa, budowle i miejsca użyteczności społecznej. 
68 Wykaz obszarów wyznaczonych zgodnie z art.7 ustawy z dnia 18 marca o zmianie ustawy                
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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Strefa obserwacji archeologicznej „OW” wyznaczono dla wsi o wczesnej metryce 
historycznej czy intensywnego osadnictwa średniowiecznego. Strefa „OW” wyznaczono               
w sołectwach: Bartoszówka, Grabiszyce (Dolne, Górne, Średnie), Kościelniki (Górne, 
Średnie), Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, 
Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok, Miasto Leśna. 

 
9.4. Pomniki przyrody. 
 

Na terenie Gminy znajduje się 15 pomników przyrody w tym 13 pomników przyrody 
ożywionej  oraz 2 nieożywionej. 
 

L.p.  Nr. rej.  Nazwa Lokalizacja  Podstawa  prawna  

1 552 Choinka kanadyjska  Tsuga cana 
densis 

 Leśna, ul. Orzeszkowa 42, d.  
Świerczewskiego, 750 m w kierunku 
Miłoszowa (w parku obok przedszkola, 
przy ogrodzeniu) dz. nr. 387 

 Rozporządzenie nr 20/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 
13.05.1994 r. 
(Dz.U.Woj.Jeleniogórskiego nr 21 
poz. 116 z 25.05.1994) 

2 550 Cyprysik groszkowy Chamecypasis 
pisifera 

Leśna, ul. Orzeszkowa 42, d.  
Świerczewskiego, 750 m w kierunku 
Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 
12m od części narożnej budynku obok 
piaskownicy), dz. nr 837  

  

3 554 Sosna wejmutka 
 Pinus Strobus 

 Leśna, ul. Orzeszkowa 42, d.  
Świerczewskiego, 750 m w kierunku 
Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 
25 m od części narożnej budynku), dz. nr 
837 

  

4 555 Buk pospolity 
Fagus silvatica 
 

Leśna, ul. Orzeszkowa 42, d.  
Świerczewskiego, 750 m w kierunku 
Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 
25 m od części narożnej budynku), dz. nr 
837 

  

5 553 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

Leśna ul. Orzeszkowa 42, d.  
Świerczewskiego, 750 m w kierunku 
Miłoszowa (w parku obok przedszkola, w 
narożniku ogrodzenia, 80 m od budynku, 
2,5 m od ulicy) dz. nr 837 

 

6 544 Cis pospolity 
Taxus baccata 

Leśna, ul. Orzeszkowa 4, d.  
Świerczewskiego, z Rynku 50 m w 
kierunku Miłoszowa, między wejściami 4C 
i 4D, dz. nr 792/3 

 

7 558 Cis pospolity 
Taxus baccata 

Stankowice – ogród z kamienną altaną 
przed wejściem (50m) od zamku Czocha 
(po prawej stronie) dz. nr 1/3 

 

8 562 Bluszcz pospolity 
 Hedera helix 

Stankowice wschodnia część parku 
Przy zamku Czocha, na wysokości drugiej 
przypory od strony północnej, dz. nr 1/3 

 

9 557 Miłorząb dwuklapowy, miłorząb 
japoński  
Ginko biloba 

Stankowice – ogród z kamienną altaną 
przed wejściem (50m) od zamku Czocha 
(po prawej stronie) dz. nr 1/3 

 

10 556 Lipa szerokolistna 
Tilia palatyphyllos 

Stankowice – ok. 2 km od Leśnej, 250 m 
od stacji paliw, 750 m od zamku Czocha 
(po prawej stronie na ostrym zakręcie 
drogi) dz. nr 604/15 

 

11 545 Klon jawor 
Acer pseudoplantus 

Leśna – ul. Kościuszki 9, przy szkole 
podstawowej nr  1 w narożniku 
ogrodzenia (mur i siatka) 20 m od 
budynku szkoły, dz. nr 710 

 

12 548 Dąb czerwony 
Quercus rubra 

Leśna – ul. Orzeszkowa 14, d.  
Świerczewskiego, 350 m w kierunku 
Miłoszowa (w parku obok nieczynnego 
żłobka, przy ogrodzeniu i bramie posesji) 
dz. nr 795/37 

 

13 87/767 Skała bazaltowa - stożek 
wulkaniczny Stożek Perkuna 

Smolnik – ok. 2,3 km na południowy 
zachód od stacji kolejowej Leśna, na 
górze Ciasnota, dojście od kolonii 
Murowaniec, dz. nr 502 

Rozporządzenie nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 
13.05.1994 r. 
(Dz.U.Woj.Jeleniogórskiego nr 21 
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poz. 115 z 25.05.1994 r.) 

14 88/768 Skała bazaltowa - stożek 
Światowida 

Miłoszów – ok. 3 km na południowy 
zachód od stacji kolejowej Leśna, na 
górze Wysoka Stróża 700 m na południe 
od Stożka Perkuna, dojście ścieżką 
rowerową Miłoszów-Grabiszyce –ok. 1,7 
km, dz. nr 1029 

Rozporządzenie nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 
13.05.1994 r. 
(Dz.U.Woj.Jeleniogórskiego nr 21 
poz. 115 z 25.05.1994 r.) 

15  Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

Szyszkowa, dz. nr  264 Uchwały nr XVIII/132/2016 
Rady Miejskiej w Leśnej 
z dnia 26 lutego 2016 r. 

 

 
9.5. Obszary chronione.  

 
Na terenie Gminy  występują obszary prawnie chronione: 

− Obszar chronionego krajobrazu stanowiący zalew leśniańsko-złotnicki obejmujący 
najbliższe otoczenie najcenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym 
terenów Kwisy w rejonie miasta Leśna i wsi Stankowice, Złotniki Lubańskie i Złoty 
Potok. Obszar chronionego krajobrazu w całości wchodzi w skład planowanego 
Leśniańsko-Złotnickiego Parku Krajobrazowego. 

− Specjalne obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Sztolnie w Leśnej”, „Łąki Gór                   
i Pogórza Izerskiego” 

Obszary wskazane do objęcia ochroną prawną: 
− Przełomowy odcinek Kwisy (obręb Leśna, Kościelniki Górne i Stankowice). 
− Kompleks Leśny i Dolina Potoku Bruśnik (obręb Leśna, Stankowice, Świecie). 
− Obszar Wulkany (obręb Miłoszów, Smolnik, Grabiszyce Średnie). 
− Las Miłoszowski i Góra Bobrzycka (obręb Miłoszów, Świecie). 
− Łąki koło Pobiednej (obręb Pobiedna). 
− Dolina Grabiszówki (obręb Smolnik). 
− Wąwóz Kwisy koło Złotnik Lubańskich (obręb Złotniki Lubańskie i Stankowice). 
− Las Bukowy na Górze Liściastej. 
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10. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY. ANAL IZA SZANS     
I ZAGROŻEŃ (ANALIZA SWOT) 

 
Analiza SWOT69 wynikająca z oceny stanu dziedzictwa kulturowego oraz uwarunkowań 

jego ochrony i promocji. 
 
 
MOCNE STRONY 
 

 Koncentracja obiektów zabytkowych o wyjątkowych walorach historycznych na 
terenie Gminy Leśna:  dwory, pałace, zamki, parki, kamienice. 

 Zachowana architektura budownictwa szkieletowego: domy szachulcowe, 
przysłupowe. 

 Lokalizacja wyjątkowych zabytków techniki na terenie Gminy: zapory na Kwisie, 
wiadukty, sztolnie. 

 Zachowane czytelne historyczne układy ruralistyczne i urbanistyczne: Złotniki 
Lubańskie, Leśna, Pobiedna.  

 Upowszechnione medialnie i rozpoznawalne obiekty zabytkowe na skalę krajową           
i międzynarodową: Zamek Czocha, sztolnie. 

 Tradycje historyczne miasta oraz sołectw związane z przemysłem włókienniczym. 
 Bogata i inspirująca historia Miasta i Gminy Leśna.  
 Sąsiedztwo Gór Izerskich wraz z ośrodkiem turystycznym - Świeradów-Zdrój. 
 Rozwinięta baza agroturystyczna. 
 Bogactwo walorów krajobrazowo-przyrodniczych. 
 Wytyczone szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne, kajakowe. 
 Potencjał intelektualny mieszkańców Gminy Leśna m.in.: historyków, dziennikarzy 

zaangażowanych w odkrywanie i opisywanie historii miasta. 
 Działalność artystyczna i rzemieślnicza regionalnych twórców. 
 Wypromowane imprezy kulturalne. 
 Gminna Ewidencja Zabytków. 
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące Gminę Leśna. 
 Skuteczność władz jednostki samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, w tym z funduszy UE. 
 Przynależność do Lokalnej Grupy Działania - Partnerstwo Izerskie. 
 Współpraca z czeskim oraz niemieckim partnerem w zakresie projektów 

promujących dziedzictwo kulturowe. 
 System Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Leśna. 
 Opracowane dokumenty strategiczne obejmujące działania z zakresu zachowania 

dziedzictwa kulturowego np. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Leśna. 
 Działalność Ośrodka Kultury i Sportu. 

 

                                                           

69 S   (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę przedmiotu analizy,  
    W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę, przedmiotu analizy,  
    O  (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla przedmiotu analizy szansę korzystnej zmiany,  
    T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla przedmiotu analizy niebezpieczeństwo zmiany 
niekorzystnej. 
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SŁABE STRONY 
 
 

 Zły stan techniczny obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się przede wszystkim w rękach prywatnych: pałac w Kościelnikach 
Górnych, Kościelnikach Średnich, Pobiednej oraz będące własnością Gminy 
pałace w Szyszkowej Górnej, w Grabiszycach  Średnich. 

 Stała degradacja niezabezpieczonych obiektów zabytkowych i historycznych: 
Świątynia Braci Czeskich, Ratusz w Złotnikach Lubańskich. 

 Akty wandalizmu polegające na kradzieży fragmentów ogrodzenia, orynnowania             
i niszczenia elewacji zewnętrznej. 

 Postępująca degradacja obiektów poprzemysłowych i pokolejowych: Fabryka 
„Dolwis" w Leśnej, Fabryka „Fatma"  w Pobiednej, dworzec kolejowy w Leśnej. 

 Brak inwestorów dla obiektów poprzemysłowych. 
 Obiekty sakralne wymagające przeprowadzenia modernizacji oraz prac 

remontowo-budowlanych: Kościół p.w. Chrystusa Króla w Leśnej, Kościół p.w. 
Jana Chrzciciela w Leśnej, Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w 
Grabiszycach Górnych, Kościół filialny p.w. NMP w Kościelnikach  Średnich, 
Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu, Kościół 
ewangelicki w Pobiednej, Kościół p.w. Świętego Józefa w Złotnikach Lubańskich. 

 Brak środków finansowych na przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej 
Ewidencji Zabytków będących w posiadaniu prywatnych właścicieli, wspólnot 
mieszkaniowych. 

 Niewystarczająca wiedza dotycząca pozyskania środków zewnętrznych na 
przeprowadzenie prac ratowniczych, remontowo-budowlanych przez prywatnych 
właścicieli obiektów zabytkowych. 

 Nieuporządkowane tereny zielone - parki i cmentarze np. park przy Mauzoleum 
Wollerów, cmentarz przykościelny w Kościelnikach Średnich. 

 Brak możliwości kontroli i nadzorowania działań remontowo-budowlanych 
przeprowadzanych przez prywatnych właścicieli przy obiektach wpisanych  do 
Gminnej Ewidencji Zabytków oraz zlokalizowanych w historycznym układzie 
ruralistycznym, odbywających się niezgodnie z zaleceniami lub z pominięciem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Niska świadomość społeczna odnośnie ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 Brak monitoringu przy obiektach zabytkowych szczególnie sakralnych. 
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SZANSE 
 
 

 Możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych w ramach 
programów operacyjnych oraz programów funkcjonujących przy Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych 
obiektów zabytkowych, jak również uzyskanie funduszy na projekty promujące 
dziedzictwo kulturowe regionu przez organy administracji samorządowej. 

 Pozyskanie inwestorów zewnętrznych dla obiektów poprzemysłowych w celu 
przywrócenia im przemysłowej funkcji lub innej zgodnej z wymogami 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 Właściwa adaptacja obiektów zabytkowych, historycznych na cele związane                
z propagowaniem dziedzictwa kulturowego regionu.  

 Organizacja paneli dyskusyjnych dla prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych 
związanych z upowszechnieniem wiedzy na temat możliwości pozyskiwania 
funduszy unijnych na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych. 

 Udział Jednostki Samorządu Terytorialnego w Projekcie „Dziedzictwo obok Mnie".  
 Możliwość wykorzystania dzieł  miejscowych twórców, rzemieślników, artystów       

w promocji miasta. 
 Właściwie przeprowadzane prace remontowo-budowlane przy obiektach wpisanych 

do Gminnej Ewidencji Zabytków uwzględniające wytyczne konserwatorskie co do 
stosowania odpowiednich materiałów, zachowania bryły, etc. 

 Wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz twórczego młodzieży szkolnej, 
akademickiej w działaniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

 Możliwość utworzenia nowych szlaków turystycznych i rowerowych obejmujących 
tradycje historyczne, zabytki, ciekawe historycznie miejsca oraz punkty widokowe. 

 Uwzględnienie kwestii zachowania dziedzictwa kulturowego w dokumentach 
planistycznych i rozwojowych opracowanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

 Wprowadzanie obiektów do Gminnej Ewidencji Zabytków w celu objęcia ich 
ochroną. 

 Rozwinięcie i wypromowanie potencjału turystycznego oraz bazy noclegowej jako 
atrakcyjnej i kameralnej oferty względem większych, sąsiednich ośrodków 
turystycznych. 
 
 

 ZAGROŻENIA 
 
 

 Brak przeprowadzanych remontów obiektów zabytkowych przez prywatnych 
właścicieli prowadzący do całkowitej degradacji obiektu, a następnie do ruiny. 

 Przeprowadzanie remontów obiektów wpisanych do GEZ-u lub zabytkowych                
z pominięciem kwestii zachowania ich historycznych walorów. 

 Brak poszanowania dla zrewitalizowanych obiektów zabytkowych. 
 Negatywne nastawienie części prywatnych właścicieli i użytkowników do ochrony 

zabytków postrzeganej nie jako szansa zachowania wspólnego dziedzictwa, ale 
jako źródło konfliktów rodzących represje oraz ograniczenia. 

 Akty wandalizmu: kradzieże, podpalenia, celowe działania dewastacyjne. 
 Niestabilność i luki legislacyjne dotyczące m.in.: sfery finansowej, ochrony 

zasobów przyrodniczo-kulturowych, zarządzania gospodarką przestrzenną. 
 Rosnąca komercjalizacja w sferze wykorzystania i adaptacji zabytków. 
 Rozwój budownictwa zakłócający pierwotną historyczną zabudowę wsi. 
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11. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE. PRIORYTETY, KIERUNKI DZIAŁA Ń, ZADANIA 
ZDEFINIOWANE W PROGRAMIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA M IASTA                
I GMINY LEŚNA 2018-2021 

 
Fundamentalnym założeniem opracowania Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta            

i Gminy Leśna 2018-2021 jest wyznaczenie strategii zmierzającej do osiągnięcia wymiernych 
rezultatów w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego na 
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy.  Podstawową funkcję w realizacji 
Programu pełnią zdefiniowane priorytety, kierunki działań, wreszcie same zadania.                     
W niniejszej propozycji zestawu działań wiodącym elementem decyzyjnym są prawa 
własności do danego obiektu. Dlatego większość wymienionych zadań dotyczy                           
w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast prywatni właściciele, 
wspólnoty mieszkaniowe,  oraz władze kościelne zachęcone są do rozważenia ujętych          
w Programie zadań. Realizacja Programu oparta jest na trzech Priorytetach 

 
Priorytet I:  
ZACHOWANIE I REWITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY 
LEŚNA  GENERUJĄCA LEPSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA  JEJ MIESZKAŃCÓW 
Kierunki działań: 

1.1.Prowadzenie prac remontowo-budowlanych zapobiegających degradacji tkanki 
zabytkowej. 
1.2.Zachowanie i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń historycznych. 
1.3.Współpraca z właścicielami obiektów zabytkowych  w zakresie związanym                   
z ochroną i trwałym zachowaniem dziedzictwa kulturowego. 
1.4.Wdrażanie działań i narzędzi związanych z prawną ochroną dziedzictwa 
kulturowego i walorów przyrodniczych. 
1.5.Zachowanie istniejących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych. 
 

Priorytet II: 
WYPROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZO-
KRAJOBRAZOWYCH GMINY LEŚNA JAKO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 
Kierunki działań: 

2.1.Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. 
2.2.Rozwój infrastruktury turystycznej. 
2.3.Działania zwiększające estetykę przestrzeni miejskiej oraz sołectw. 

 
Priorytet III: 
PROWADZENIE BADAŃ ORAZ EDUKACJA W ZAKRESIE  OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

3.1.Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym. 
3.2.Budowanie świadomości lokalnej społeczności związanej z koniecznością 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 
3.3.Badania oraz specjalistyczne opracowania zasobów dziedzictwa kulturowo-
przyrodniczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

109 

 

 
PRIORYTET I 

 
ZACHOWANIE I REWITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO GMINY LEŚNA  GENERUJĄCA LEPSZĄ JAKOŚĆ 
ŻYCIA  JEJ MIESZKA ŃCÓW 

 
 
 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA  1.1. 
 

Prowadzenie prac remontowo-budowlanych zapobiegaj ących degradacji tkanki 
zabytkowej. 

 
 
 

� Realizacja zadań wynikająca z Lokalnego Programu Rewitalizacji związanego                       
zprzeprowadzaniem prac remontowo-budowlanych dotycząca zasobów mieszkaniowych. 
Lista A i B70. Należy zwrócić szczególną uwagę aby prace remontowo-budowlane przy 
obiektach wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, gminnej ewidencji zabytków 
oraz obiektach znajdujące się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej przebiegały 
zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

� Rewitalizacja dworca kolejowego w Leśnej i adaptacja na cele związane                               
z propagowaniem dziedzictwa kulturowego.  

� Rewitalizacja Mauzoleum Wollerów. 
� Zabezpieczenie pałacu w Grabiszycach Średnich przed aktami wandalizmu oraz 

rozważenie  ewentualnej adaptacji obiektu do pełnienia nowych funkcji np.: Całodobowy 
Dom Opieki Społecznej. Rewitalizacja i modernizacja obiektu, remont elewacji, założenie 
izolacji pionowej i poziomej, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

� Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych Ratusza w Leśnej: remont elewacji 
zewnętrznej, założenie izolacji poziomej i pionowej. 

� Zabezpieczenie wieży kościoła w Pobiednej: założenie wokół wieży ogrodzenia z siatki, 
umieszczenie tablicy informującej o zagrożeniu. Ewentualne rozebranie niebezpiecznej 
części wieży po uprzednim wykonaniu ekspertyzy technicznej oraz za zgodą 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

� Kontynuacja prac konserwujących i zabezpieczających prowadzonych w obiektach 
należących do Fabryki „Dolwis" w Leśnej. 

� Kontynuacja działań zmierzająca do pozyskania inwestora z zewnątrz związana               
z przywróceniem pierwotnej funkcji produkcyjnej Fabryki „Dolwis" lub jej odpowiedniej 
adaptacji do pełnienia nowych funkcji. 

� Rewitalizacja budynku przemysłowego należącego do Fabryki „Dolwis" w Leśnej (nr dz. 
793/29). Adaptacja obiektu na funkcje publiczne związane m.in. z utworzeniem sal 
rekreacyjno-sportowych, siłowni, pracowni artystycznej, biblioteki w ramach projektu 
„Climatic Town". 

                                                           

70 Lista obiektów objętych pracami remontowo-budowlanymi, str.: 31-35. 
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� Zabezpieczenie elementów nośnych pozyskanych z Fabryki „Dolwis" w Miłoszowie                  
w przypadku jej ewentualnej rozbiórki. 

� Rozważenie możliwości doprowadzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do pałacu                  
w Kościelnikach Średnich. 

� Uporządkowanie i rewitalizacja parku zlokalizowanego przy Mauzoleum Wollerów, 
oczyszczenie stawu. 

� Rewitalizacja parku zlokalizowanego przy pałacu w Grabiszycach Średnich. Utworzenie 
placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. 

� Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Kościelnikach Średnich przy kościele p.w. 
NMP. 

� Przeprowadzenie prac remontowych pałacu w Szyszkowej Górnej obejmującej remont 
dachu oraz stropów. W późniejszym okresie -  remont elewacji, założenie izolacji 
pionowej i poziomej. 

� Rozważenie możliwości przeprowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem                         
i odwodnieniem Sztolni. 

� Podejmowanie działań związanych z uzyskaniem środków zewnętrznych                             
na rewaloryzację zabytków będących własnością Gminy 

� Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, modernizacyjnych                                      
lub zabezpieczających przy obiektach sakralnych - zasoby kościelne. 
− Kościół p.w. Chrystusa Króla w Leśnej: 

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej, uzupełnienie orynnowania oraz wykonanie właściwego 
odprowadzenia  wody, remont  elewacji zewnętrznej. Założenie siatek ochronnych na otwory okienne,   
w których znajdują się witraże. Renowacja fragmentów murów otaczających kościół. 
 

− Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Leśnej: 
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej, właściwego odpływu wody z rynien oraz wyłożenie np. kostką 
granitową lub materiałem zgodnym z zaleceniami konserwatorskimi drogi komunikacyjnej wokół 
kościoła. 
 

− Kościół parafialny p.w.  św. Antoniego Padewskiego w Grabiszycach Górnych: 
Uzupełnienie orynnowania, założenie odpowiednich fartuchów, prace remontowe na wieży,  malowanie 
elewacji. 
 

− Kościół filialny p.w. NMP w  Kościelnikach Średnich: 
Całkowita rewitalizacja obiektu. 
 

− Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu: 
Remont elewacji zewnętrznych oraz wieży, założenie izolacji poziomej i pionowej. 
 

− Kościół p.w. Świętego Józefa w Złotnikach Lubańskich: 
Remont  elewacji zewnętrznej kościoła, założenie izolacji poziomej i pionowej oraz właściwe 
odprowadzenie deszczówki.  
 

� Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w obiektach architektury 
rezydencjonalnej dwory, pałace - własność prywatna.  

− Pałac w Grabiszycach Dolnych 
− Dwór w Grabiszycach Górnych 
− Pałac w Kościelnikach Górnych 
− Pałac w Kościelnikach Średnich 
− Pałac w Pobiednej 

 
� Kontynuacja prac remontowo-budowanych w obiektach zamkowych-własność prywatna. 

− Zamek w Świeciu 
− Zamek Czocha. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA  1.2. 

 
Zachowanie i upami ętnienie miejsc oraz wydarze ń historycznych. 

 
 
 
 

� Umieszczenie tablicy dotyczącej historii filii obozu  koncentracyjnego Gross-Rosen                   
w Miłoszowie. 

� Zaznaczenie istnienia sztolni w obrębie Fabryki Dolwis w Miłoszowie. 
� Umieszczenie tablicy informacyjnej wiodącej do mauzoleum Wollerów oraz do Wieży 

Wilhelma przy ośrodku Monaru (Dom dla samotnych matek z dziećmi). 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA  1.3. 
 

Współpraca z wła ścicielami obiektów zabytkowych  w zakresie zwi ązanym z ochron ą           
i trwałym zachowaniem dziedzictwa kulturowego. 

 
 
 
� Współorganizacja lub uczestnictwo w szkoleniach (użytkowników i właścicieli budynków 

zabytkowych) dotyczących procedur prawnych związanych z pozyskiwaniem 
dofinansowania na prace rewitalizacyjne, konserwatorskie przy zabytkach  oraz 
sposobów aplikowania o fundusze. 

� Zachęcenie prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych poprzez organizację 
konkursów związanych z zagospodarowaniem, bądź rewaloryzacją cennych kulturowo 
obszarów w obrębie gminy. 

� Zachęcenie właścicieli zabytków do wzięcia udziału w konkursie „Zabytek Zadbany"71 
poprzez ogłoszenie i umieszczenie wyników na stronie internetowej urzędu.  

� Rozważenie opracowania zakładki na stronie internetowej urzędu związanego                                  
z pozyskiwaniem funduszy. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           

71
 „Zabytek Zadbany" jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku 
podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.  
Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych 
wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega 
na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich 
użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. Ocenie Jury konkursowego podlegać będą 
jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane 
rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, 
ochronę „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego 
wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków. [na:] 
https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/ 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

112 

 

 
KIERUNEK DZIAŁANIA  1.4. 

 
Wdrażanie działa ń i narz ędzi zwi ązanych z prawn ą ochron ą dziedzictwa kulturowego i 

walorów przyrodniczych. 
 
 
 

� Coroczna kontrola stanu technicznego zabytków, których właścicielem jest Gmina                
i sporządzenie oceny stanu ich zachowania. 

� Uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków o karty dotyczące Zapory na Kwisie, Zapory 
na Jeziorze Złotnickim, tuneli wykutych w skale oraz sztolni. 

� Określenie zasad i konsekwentne ich wdrażanie w zakresie umieszczania szyldów                  
i reklam na obiektach zabytkowych. 

� Ewentualna weryfikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                   
w zakresie aktualizacji zagadnień związanych z ochroną zabytków oraz obszarów 
wskazanych do ochrony w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

� Umieszczanie znaków dotyczących ochrony pomników przyrody. 
� Rozważenie opracowania planów ochrony zabytków na wypadek  konfliktu zbrojnego               

i sytuacji kryzysowych.  
� Oznaczenie obiektów zabytkowych międzynarodowym znakiem ochrony dóbr kultury 

przyjętym w ramach Konwencji Haskiej. 
� Egzekwowanie zapisów dotyczących działalności inwestycyjnej na obszarach objętych 

ochroną określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
(głównie w zakresie wysokości zabudowy, jej charakteru i funkcji)  

� Ochrona stanowisk archeologicznych, historycznych układów urbanistycznych oraz 
ruralistycznych poprzez uwzględnianie opinii oraz decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w sprawie ewentualnych inwestycji. 
 

 
KIERUNEK DZIAŁANIA  1.5. 

Zachowanie istniej ących historycznych układów urbanistycznych i rurali stycznych. 
 
 
 
 

� Zachowanie ładu przestrzennego miasta oraz jednostek strukturalnych poprzez 
zapobieganie rozpraszaniu osadnictwa. 

� Wypełnianie zabudową wolnych działek budowlanych w  zgodzie z  historyczną 
kompozycją danego układu i gabarytami oraz formą architektoniczną tworzącej go 
zabudowy. 

� Ochrona historycznie ukształtowanego układu dróg, historycznych podziałów 
własnościowych i funkcjonalnych oraz relacji przestrzennych pomiędzy zespołami 
zabytkowej zabudowy. 

� Wyznaczanie w planach miejscowych nowych terenów pod zabudowę na zasadzie 
kontynuacji historycznych siedlisk. 

� Ochrona panoram oraz przedpoli widokowych osiedli  o wartościach kulturowych. 
� Uwzględnienie wytycznych konserwatorskich co do ochrony stref konserwatorskich przy 

realizacji projektu „Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 358 w ramach 
projektu od Zamku Frydlant do Zamku Czocha". 
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PRIORYTET II 

 

WYPROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ 
WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH GMINY LE ŚNA 

JAKO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

 

 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA  2.1. 

Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowe go. 

 

� Kontynuacja organizowania imprez cyklicznych. 
� Umieszczanie informacji o wydarzeniach kulturalnych na stronie internetowej urzędu. 
� Adaptacja dworca kolejowego w Leśnej na Centrum Kultury, w którym działalność może 

pełnić muzeum regionalne jako jednostka badawcza  i promująca zasoby dziedzictwa 
kulturowego regionu. W Centrum mogą znajdować się ponad to sale warsztatowe 
przygotowane do działań artystycznych, sale wystawiennicze promujące lokalnych 
artystów dodatkowo na funkcje komercyjne: sprzedaż pamiątek, gastronomia, kawiarnia,  
etc. Obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja   
w ramach projektu „Climatic Town". 

� Rozważenie zorganizowania wystawy dotyczącej historii Fabryki „Dolwis" w Leśnej                   
w powiązaniu z historią miłoszowskiego oddziału (szczególnie upamiętnienie istnienia filii 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen) na terenie jednego z obiektów Fabryki „Dolwis" w 
Leśnej oraz zaproszenie na wykłady regionalnych historyków w ramach projektu 
„Climatic Town". Istnieje możliwość skorzystania z materiałów ze zbiorów archiwalnych   
w Bolesławcu oraz ze  zbiorów Archiwum Gross-Rosen w Wałbrzychu.  

� Wydawanie folderów, broszur promujących dziedzictwo kulturowe w tym zabytki techniki. 
� Wspieranie miejscowych artystów, rzemieślników poprzez promocję ich dzieł na stronie 

internetowej urzędu, w folderach, broszurach, kalendarzu. 
� Promowanie Wolimierza jako sołectwa wiodącego w zakresie kulturotwórczym                         

i artystycznym. 
� Rozważenie zorganizowania warsztatów artystycznych, rzemieślniczych, muzycznych 

angażujących lokalnych artystów. 
� Współpraca z partnerem czeskim i niemieckim w zakresie organizacji projektów 

promujących dziedzictwo kulturowe regionu. 
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KIERUNEK DZIAŁANIA  2.2. 

 
Rozwój infrastruktury turystycznej.  

 
 
 
 

� Wspieranie mieszkańców w zakresie tworzenia bazy agroturystycznej oraz 
gastronomicznej. 

� Opracowanie nowych szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych, konnych,  
samochodowych) wykorzystujących walory dziedzictwa kulturowego np.: 

− szlak dotyczący zabytków techniki (sztolnie, wiadukty, zapory) 
− szlak wiodący do pałaców i dworów oraz założeń parkowych 
− szlak run-truck wokół jeziora Leśniańskiego oraz Złotnickiego 

� Odświeżenie znaków informacyjnych przy szlakach turystycznych. 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA  2.3. 
 

Działania zwi ększające estetyk ę przestrzeni miejskiej oraz sołectw. 
 
 
 

 
� Kontynuacja umieszczania kompozycji kwiatowych w mieście. 
� Prace konserwacyjne  dotyczące małej architektury np.: odnawianie ławek, lamp, etc. 
� Kontynuacja prac porządkujących skwery, zielone bulwary, cmentarze, miejsca pamięci,  

etc. 
� Konsekwentne zwracanie uwagi w pisemnej formie lokalnym przedsiębiorcom na sposób 

oraz formę umieszczania reklam zakłócających historyczną estetykę miasta Leśna 
szczególnie w ścisłej strefie konserwatorskiej. 

� Zachęcanie mieszkańców wsi do uporządkowania terenu wokół swoich domostw np.                 
w formie konkursu. 
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PRIORYTET III 
 

PROWADZENIE BADAŃ ORAZ EDUKACJA W ZAKRESIE  
OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

 
 

 
 
 
 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA  3.1. 
 

Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dzied zictwie kulturowym. 
 
 
 
 

� Inicjowanie oraz udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa.  
� Wprowadzenie problematyki związanej z ochroną zasobów dziedzictwa kulturowego oraz 

krajobrazowego do szkół. 
� Współorganizacja i udział pracowników jednostki samorządu terytorialnego                               

w szkoleniach organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa   „Dziedzictwo obok 
Mnie"72.  

� Przyznanie nagrody za prace licencjackie, magisterskie, doktoranckie ujmujące tradycję, 
historię, przyrodę oraz zabytki Gminy Leśna. 

� Monitoring i aktualizacja strony internetowej  urzędu w odniesieniu do zagadnień 
związanych z historią miasta, gminy oraz regionu, walorami przyrodniczo-kulturowymi. 

 
 
 

 

                                                           

72 Szkolenia organizowane przez NID wpisane są w Krajowym Programie Ochrony Zabytków                
i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, jako element merytorycznego wspierania samorządów       
w ochronie zabytków. Szkolenia skierowane są przede wszystkim do urzędników gmin, powiatów 
i miast. Jednak, ponieważ zarządzanie zasobem dziedzictwa jest zagadnieniem interdyscyplinarnym    
i lokalnie realizowanym przez różne instytucje i organizacje, w szkoleniach mogą wziąć udział muzea, 
organizacje pozarządowe, liderzy lokalni, przedsiębiorcy, LGD, czy właściciele zabytków. 
Rekomendowane jest, aby w jednym szkoleniu brały udział gminy z jednego czy dwóch powiatów. Ich 
wzajemna współpraca jest kluczowa dla rozwoju – także tego opartego na dziedzictwie. Szkolenie  
zaprojektowane jest zgodnie z ideą zarządzania dziedzictwem zawartą w publikacji: Dziedzictwo  obok 
Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach,  która została w 2016 roku przesłana do 
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz jest przekazywana uczestnikom szkolenia jako 
praktyczny podręcznik wspierający działania związane z dziedzictwem lokalnym. [na:] 
http://krajobrazmojegomiasta.pl/dla-samorzadow/szkolenia; https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zar 
zadcow/Szkolenia_i_kursy/ 
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KIERUNEK DZIAŁANIA  3.2. 
 

Budowanie świadomo ści lokalnej społeczno ści zwi ązanej z konieczno ścią 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 
 
 

 
� Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami obiektów zabytkowych w celu budowania 

świadomości i odpowiedzialności za zrewitalizowane obiekty oraz otaczającą ją 
zabytkową zieleń.  

� Informowanie mieszkańców Gminny Leśna o aktach wandalizmu dotyczących obiektów 
zabytkowych na stronie internetowej urzędu. 

 
 

KIERUNEK DZIAŁANIA  3.3. 
 

Badania oraz specjalistyczne opracowania zasobów dz iedzictwa kulturowo-
przyrodniczego. 

 
 

 
� Rozważenie opracowanie dokumentacji Fabryki  „Dolwis" w Leśnej w formie spaceru 

wirtualnego, zdjęć panoramicznych wskazujących na rozwiązania architektoniczne 
użyteczne w procesie ewentualnej adaptacji lub przywrócenia jej pierwotnej funkcji. 

� Przygotowanie procedur oraz dokumentacji związanych z przeprowadzaniem prac 
badawczo-eksploracyjnych sztolni w Leśnej i w Miłoszowie we współpracy                                      
z Nadleśnictwem.   

� Rozważenie opracowania katalogu budownictwa obejmującego architekturę 
rezydencjonalną - dwory, pałace, mieszkalną - domy o konstrukcji szkieletowej. 

� Rozważenie przeprowadzenia nieinwazyjnych badań georadarowych obszaru, na którym 
znajdowała się filia obozu  Gross Rosen w Miłoszowie w celu ustalenia ewentualnego 
istnienia i lokalizacji zbiorowej mogiły więźniów zamordowanych w obozie.  Rozważenie   
w tym zakresie współpracy m.in. z ekipą  „Było nie minęło" lub jednostką naukową. 
Badania muszą być prowadzone za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

� Kontynuacja procedur i konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie 
umożliwienia pochówków na cmentarzu w Kościelnikach Średnich na działce gminnej nr 
253. 

 
11.1. Monitoring i weryfikacja wyznaczonych kierunk ów działa ń jak i zada ń.  

 
Do monitorowania realizacji priorytetów, kierunków działań i samych zadań służy zestaw 

mierników. Pozwala na korygowanie ewentualnych ilości oraz wprowadzenia zmian 
wynikających z aktualnych procesów decyzyjnych. Przyjęto realizację miernika ilości                    
w stosunku do okresu obowiązywania Programu, tj. w skali 4 lat. Niektóre zadania obejmują 
okres wynikający z ustaleń zawartych w dokumentach strategicznych np. LPR.  

Realizacja Programu jest procesem długofalowym. Po upływie dwóch lat sprawozdanie              
z realizacji wyznaczonych zadań sporządzi  komórka organizacyjna urzędu, koordynująca 
realizację Programu, a następnie przedstawi ją burmistrzowi. Po akceptacji ocena zostanie 
przedłożona Radzie Miejskiej, będzie ona jednocześnie stanowić punkt wyjścia do 
wprowadzania uzasadnionych zmian i usprawniania Programu. Wykonanie sprawozdania 
powinno być poprzedzone oceną poziomu realizacji Gminnego Programu Opieki nad 
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Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna 2018-2021,  która uwzględni wskaźniki odnoszące się 
do wytyczonych zadań. 

PRORYTET I 
ZACHOWANIE I REWITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULT UROWEGO GMINY 

LEŚNA  GENERUJĄCA LEPSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA  JEJ MIESZKA ŃCÓW 

 
1.1.Prowadzenie prac remontowo-budowlanych zapobieg ających degradacji tkanki 

zabytkowej. 
 

Miernik Ilość w skali 4 lat 
Liczba obiektów w których zostały 

przeprowadzone prace remontowo-
budowlane. 

-8- 
Względnie liczba może wynikać z ustaleń 

planistycznych takich dokumentów jak LPR 
Liczba prac rewitalizacyjnych na terenach 

zielonych, parki, ogrody, skwery. 
-2- 

Ilość zabezpieczonych obiektów.  -1- 
Ilość uporządkowanych cmentarzy, miejsc 

pamięci. 
-2- 

 
1.2.Zachowanie i upami ętnienie miejsc oraz wydarze ń historycznych. 

 
Miernik Ilość w skali 4 lat 

Ilość tablic upamiętniających historię, ważne 
wydarzenia historyczne umieszczonych w 

odpowiednich lokalizacjach.  

-3- 
 

 
1.3.Współpraca z wła ścicielami obiektów zabytkowych  w zakresie zwi ązanym               

z ochron ą i trwałym zachowaniem dziedzictwa kulturowego. 
 

Miernik Ilość w skali 4 lat 
Liczba zorganizowanych lub 

współorganizowanych szkoleń dla właścicieli 
zabytków w zakresie ochrony jak i 

pozyskania funduszy. 

-2- 
 

Ilość konkursów zorganizowanych przez 
samorząd skierowanych dla właścicieli 

obiektów zabytkowych promujących efekty 
właściwie przeprowadzonych prac 

konserwatorskich.  

-2- 

Liczba przyjętych wniosków dot.  dotacji 
na przeprowadzenie prac remontowo- 

budowlanych przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków 
złożonych przez prywatnych właścicieli, 

wspólnoty mieszkaniowe, parafie.  
(pomoc pod względem merytorycznym) 

 

-4- 
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1.4.Wdrażanie działa ń i narz ędzi zwi ązanych z prawn ą ochron ą dziedzictwa 
kulturowego i walorów przyrodniczych. 

 
Miernik Ilość w skali 4 lat 

Liczba przeprowadzonych kontroli 
technicznego stanu zachowania obiektów 
Zabytkowych będących własnością Gminy. 

-4- 
 

Monitoring GEZ-u, ewentualne  
wprowadzenie nowych elementów. 

Ilość zależna od wyników monitoringu 

Ilość opracowań uwzględniająca ochronę 
dziedzictwa kulturowego w tym m.in. 

weryfikacja miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

-2- 

Liczba tablic umieszczonych przy pomnikach 
przyrody lub odświeżenie oznaczeń. 

Ilość zależna od weryfikacji terytorialnej. 

 
PRIORYTET II 

WYPROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW 
PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH GMINY LE ŚNA JAKO PRODUKTU 

TURYSTYCZNEGO 
 

2.1.Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kultu rowego. 
 

Miernik Ilość w skali 4 lat 
Liczba zorganizowanych cyklicznych imprez. -4- 

w skali roku 
 

Ilość projektów związanych z promocją 
dziedzictwa kulturowego zorganizowanych z 

czeskim partnerem. 

-4- 

Liczba zorganizowanych konkursów, 
wystaw.  

-2- 

Ilość obiektów zaadaptowanych  do 
pełnienia funkcji kulturotwórczych. 

-1- 

Liczba broszur, folderów, przewodników 
promujących dziedzictwo kulturowo-

przyrodnicze regionu. 

-2- 

 
2.2.Rozwój infrastruktury turystycznej. 

 
Miernik Ilość w skali 4 lat 

Liczba utworzonych szlaków turystycznych. 
 

-1- 
 

Ilość  uporządkowanych  i odświeżonych 
(znaki) szlaków turystycznych. 

-2- 

Liczba tablic informujących o siedliskach 
przyrodniczych i atrakcjach turystycznych. 

-1- 
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2.3.Działania zwi ększające estetyk ę przestrzeni miejskiej oraz sołectw. 
 

Miernik Ilość w skali 4 lat 
Działania porządkujące estetykę miasta 

przeprowadzane kompleksowo w tym m.in.: 
(odświeżenie małej architektury, nowe  

kompozycje kwiatowe, etc.). 

-4- 
 

Porządkowanie skwerów i bulwarów 
miejskich i wiejskich 

-4- 

 
PRIORYTET III 

PROWADZENIE BADAŃ ORAZ EDUKACJA W ZAKRESIE  OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 
3.1.Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym d ziedzictwie kulturowym. 
 

Miernik Ilość w skali 4 lat 
Ilość szkoleń organizowanych dla 

pracowników Urzędu Miejskiego  we 
współpracy z Narodowym Instytutem 

Dziedzictwa oraz z partnerami z regionu. 

-1- 

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego 
biorących udział w szkoleniach, 

konferencjach z zakresu ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 

-2- 

Proces uaktualniania strony internetowej 
urzędu o informacje dotyczące wydarzeń 
kulturalnych, historii, wyników konkursów. 

-4- 
w skali roku 

 
3.2.Budowanie świadomo ści lokalnej społeczno ści zwi ązanej z konieczno ścią 

ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 

Miernik Ilość w skali 4 lat 
Ilość zorganizowanych spotkań z 

mieszkańcami zrewitalizowanych obiektów 
będących własnością Gminy Leśna. 

-1- 

 
 

3.3.Badania oraz specjalistyczne opracowania zasobó w dziedzictwa 
kulturowo-przyrodniczego. 

 
Miernik Ilość w skali 4 lat 

Liczba opracowań specjalistycznych 
dokumentujących dziedzictwo przyrodniczo-

kulturowe Gminy Leśna. 

-1- 

Liczba dokumentacji w formie spaceru 
wirtualnego - panoramy 360 o. 

-1- 
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12. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OP IEKI NAD 
ZABYTKAM DLA MIASTA I GMINY LE ŚNA 2018-2021 

 
Zakłada się, że zadania określone w programie opieki będą wykonywane za pomocą 

następujących podstawowych instrumentów: 
• prawnych – wynikających z przepisów ustawowych (np. uchwalanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru 
zabytków, tworzenie parków kulturowych, wykonywanie decyzji administracyjnych np. 
wojewódzkiego konserwatora zabytków); 

• finansowych – m.in. współfinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy 
obiektach zabytkowych gminy, korzystanie z programów uwzględniających 
finansowanie z  funduszy europejskich, jak również dotacje, subwencje, 
dofinansowania, nagrody, zachęty finansowe dla właścicieli i posiadaczy obiektów 
zabytkowych; 

• koordynacji – m.in. poprzez realizację projektów i programów dotyczących ochrony 
dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca z ośrodkami naukowymi 
i akademickimi oraz z organizacjami wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkami; 

• społecznych – m.in. poprzez działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie 
z organizacjami społecznymi; 

• kontrolnych – m.in. aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, monitoring stanu 
zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego. 
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13. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY, ZACHO WANIA                   
I PROMOCJI  ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY L EŚNA 
 

 Wszelkie działania umożliwiające realizację celów zmierzających do zachowania, ochrony 
i promocji dziedzictwa kulturowego wymagają określonych nakładów finansowych. Oprócz 
planowania merytorycznego przedsięwzięć należy właściwie rozpoznać zakwalifikowany 
zakres zadań podporządkowany do odpowiedniego zewnętrznego źródła finansowania. 
Niniejszy przegląd Programów, w ramach których są realizowane projekty dotyczące  
dziedzictwa kulturowego, może pełnić funkcję zarówno dydaktyczno-opiniującą jak też 
inspirującą do podjęcia działań. Przedstawione propozycje źródeł finansowania są 
skierowane głównie do jednostki samorządu terytorialnego lecz w ramach niektórych 
Programów o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zabytków, fundacje czy 
instytucje kultury, etc. 

 
Pomoc finansową można otrzymać z następujących źródeł:  
 
� Budżet Miasta i Gminy Leśna - dotacje 
� Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznaje dotacje celowe beneficjentom 

ubiegającym się o środki w celu przeprowadzenia prac ratowniczych obiektów 
zabytkowych oraz w ramach otwartych konkursów. Dotacji udziela również 
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu. 

� Fundusze z Budżetu Państwa. Programy operacyjne zaplanowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

� Fundusze Unii Europejskiej związane z Programami  uwzględniającymi dziedzictwo 
kulturowe. 

 
13.1. Dotacje bud żetu Miasta i Gminy Le śna. 

 
 Z budżetu Gminy Leśna mogą być udzielane dotacje celowe każdemu, kto jest 
właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na 
obszarze Gminy Leśna,  ale nie jest podmiotem zaliczonym do finansów publicznych i nie 
działa w celu osiągnięcia zysków. Dotacja udzielana jest  w celu przeprowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Zasady udzielania dotacji celowych 
określa  Uchwała  nr  XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Le śnej z dnia 27 listopada 2008 
roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotac ji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w pisanym do rejestru zabytków.  

 
 Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne na:  
− sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 
− przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 
− wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
− opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 
− wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 
− zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 
− stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku, 
− odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 
− odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 

zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych, 
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− modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
− zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

 Dotacja może być udzielona w wysokości do 35 % nakładów koniecznych na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
wojewódzkiego rejestru. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Leśnej do 30 września 
każdego roku. 
 

13.2. Środki Województwa Dolno śląskiego. 
 

� Dotacje - Ochrona zabytków 
 

Zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze 
województwa dolnośląskiego, określa: Uchwała nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego wraz ze 
zmianą przyjęta w uchwale nr XVIII/466/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

 Dofinansowanie w danym roku budżetowym może być udzielone do wysokości 50% 
ogółu nakładów koniecznych na wykonanie  prac konserwatorskich, restauratorskich  lub  
robót  budowlanych przy zabytku. Z uwagi na wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową albo gdy zabytek wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem 
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo, gdy 
sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja 
może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac 
lub robót budowlanych. Niezbędne jest dołączenie stosownej dokumentacji. Wnioskodawca 
ubiegający się o kwotę dotacji wyższą niż 50% nakładów koniecznych zobowiązany jest 
umieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Maksymalna 
kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 200 000 złotych. O dotację,                      
w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami może ubiegać się osoba fizyczna lub 
jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego73. 

 
� Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego określa Uchwała Nr 3553 V 17 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego w    2017 roku. 
 

 Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań 
publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu 
przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań74:  

Festiwale Sztuki  - Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, 
polegające na organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub 
innych mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska.  

                                                           

73 http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/ochrona-zabytkow/ 
74 http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Kultura/otwarty_konkurs_ofert/ 
Zalacznik_1_do_uchwaly_regulamin_EWEL.pdf 
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Edukacja Kulturalna Dzieci i Młodzieży - Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu 
lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży  w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, 
wystawach, warsztatach i innych wydarzeniach mogących mieć istotne znaczenie dla 
wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.  

 
Tradycyjne Dziedzictwo Kulturowe - Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie 

elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru                       
i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie przeglądów, 
konkursów, festiwali, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji 
wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej.  

 
Inicjatywa Artystyczna - Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji 

wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno 
w kraju, jak i za granicą.  

 
Dialog Kulturowy - Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup 

narodowych i etnicznych, organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach zmierzających do 
ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej. 

 
Termin realizacji zadania objętego konkursem - od 27 marca 2017 roku do 31 grudnia 

2017 roku. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje, które prowadzą działalność 
statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem. Chodzi o organizacje 
pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         

� Dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                        
i   o wolontariacie.  

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach tzw. małych grantów75. 

 
�  Dotacje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 

 
 Dotacje są udzielane na podstawie Zarządzenia Nr 3/2017 Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2017 roku                       
w sprawie udzielania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 
2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, zabytkach ruchomych nieruchomych w ramach 
przyznawanych środków budżetowych76. 

Warto przy tej okazji zaznaczyć, iż Wojewoda Dolnośląski77 podjął decyzję o dwukrotnym 
zwiększeniu środków na ochronę i konserwację zabytków na Dolnym Śląsku. W projekcie 
budżetu na 2018 rok, który zostanie wysłany do Ministerstwa Finansów znalazła się kwota    
1 mln 600 tys. zł.  

 
                                                           

75 http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/dotacje-w-trybie-art-19-a/ 
76 https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/get_file_contents.php?id=177855 
77Na uwagę zasługują słowa Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, który stwierdził, iż: 
"Województwo dolnośląskie, pomimo posiadania najwyższej w Polsce wielkości zasobu zabytkowego, 
do tej pory było na odległym miejscu w kraju w zakresie wysokości środków finansowych na ochronę            
i konserwację zabytków. Tak przygotowany budżet będzie dawał możliwość zaplanowania wydatków 
na realne prowadzenie polityki konserwatorskiej i realizację wzorcowych działań 
konserwatorskich"[na:] https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13376,Wiecej-srodkow-na-ochrone-
i-konserwacje-zabytkow-na-Dolnym-Slasku.html 
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13.3. Fundusze z bud żetu państwa. 
 

 Uzyskanie funduszy z budżetu państwa na działania zmierzające do zachowania oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego można otrzymać ramach:  
 

� Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielania 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 399) 

 
� Programy z zakresu Dziedzictwa Kulturowego zaplanowanych przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 w tym Promesa Ministra Kultury                   
i Dziedzictwa Narodowego. 

 
Celem 10 Programów z zakresu Dziedzictwa Kulturowego jest ochrona polskiego 

dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz 
popularyzacja kultury ludowej, odzyskanie utraconych dzieł sztuki w wyniku działań 
wojennych wreszcie wszelkie działania rewitalizacyjne i konserwatorskie przy zabytkach.  
Alokacja finansowa ze środków Ministra Kultury ogłaszana jest na każdy rok budżetowy. 
Programy są na bieżąco aktualizowane na stronie MKiDN: http://www.mkidn.gov.pl. Poniżej 
podane informacje są zgodne ze stanem na rok 2017 (oraz na rok 2018).  

 
1) Kolekcje muzealne. 
2) Wspieranie działań muzealnych. 
3) Kultura ludowa i tradycyjna. 
4) Ochrona zabytków. 
5) Ochrona zabytków archeologicznych. 
6) Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. 
7) Miejsca Pamięci Narodowej za granicą. 
8) Badanie polskich strat wojennych. 
9) Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci. 
10) Wspieranie opiekunów nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. 

 
Kolekcje muzealne. 

  
 W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu 
rozbudowę kolekcji zgromadzonych w muzeach lub o  zakup pojedynczego obiektu.                       
 

Wspieranie działań muzealnych. 
 
Rodzaje kwalifikujących się zadań to: 
− organizacja  czasowych  wystaw  muzealnych, 
− modernizacja stałych wystaw muzealnych, 
− tworzenie stałych wystaw muzealnych, 
− publikacja katalogów do wystaw muzealnych, 
− konserwacja  zbiorów, 
− wyposażenia pracowni konserwatorskich78. 

 
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa 

polskiego, samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez 

                                                           

78http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161020_regualmin_Wspieranie_dzialan_muze
alnych_2017.pdf 
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ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki 
wyznaniowe oraz ich osoby prawne., 

 
Kultura ludowa i tradycyjna. 

  
Wsparcie otrzymają zadania z zakresu:  

− dokumentacji, archiwizacji i jak najszerszego udostępniania unikalnych zjawisk             
z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych, 

− przygotowania i opracowania ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących 
zjawisk kultur tradycyjnych, w tym przeprowadzenia ewaluacji konsultacji społecznych 
związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

− publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów 
ich funkcjonowania, 

− animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach 
nawiązujących do miejscowych tradycji, 

− działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko 
pojętej kultury tradycyjnej, 

− działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, 
przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje, 

− zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością,              
o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym. 
 

 W ramach Programu o dofinansowanie ubiegać mogą się następujące podmioty prawa 
polskiego: samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych 
przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe; podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne. 
 
Ochrona zabytków. 
 
Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy nabór na rok 2018, który będzie 

trwał do 31 października 2017 roku i będzie dotyczył wyłącznie prac planowanych do 
wykonania w roku 2018. Drugi termin naboru odbywać się będzie do 31 marca 2018 roku               
i będzie dotyczył zarówno prac planowanych do wykonania w roku 2018 jak i refundacji 
poniesionych kosztów za prace przeprowadzone w latach 2015-2017. 

 
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:  

− prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia 
dofinansowania, 

− prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia 
dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz 
obszarowych), 

− prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót 
określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków), 

− prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok 
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złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu 
wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii(dotyczy 
wpisów indywidualnych oraz obszarowych). 

 
 Do Programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków 
europejskich. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się: osoby  fizyczne,  
jednostki  samorządu  terytorialnego  lub  inne  jednostki  organizacyjne, będące  
właścicielem  bądź  posiadaczem  zabytku  wpisanego  do  rejestru  albo  posiadające  taki 
zabytek w trwałym zarządzie. W przypadku realizacji ww. zadań o wsparcie  finansowanie  
ubiegać  mogą  się  wyłącznie  wnioskodawcy,  których  działalność  nie  jest  finansowana  
ze  środków publicznych. Nie  mogą  ubiegać  się  państwowe  instytucje kultury, publiczne 
szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty79. 
 

Ochrona zabytków archeologicznych. 
  
Dofinansowanie w ramach Programu otrzymają następujące zadania: 

− niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego  
z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, m.in. badań 
powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań geofizycznych, prospekcji lotniczej, 
skaningu laserowego, 

− opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych 
badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych 
badań zabytków. 
 

 O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa 
polskiego: samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe, publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie akademickie, podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą80. 

 
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. 

  
W ramach Programu wsparciem finansowym objęte zostaną następujące rodzaje zadań: 

− rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub        
z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju, 

− rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych cmentarzy oraz 
grobów polskich poza granicami kraju, 

− dokumentowania utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za 
granicą, w tym badań naukowych, kwerend bibliotecznych, archiwalnych                       
oraz prac inwentaryzacyjnych,  

− publikacji oraz promocji badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza 
granicami kraju, 

− upamiętniania wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem 
kulturowym za granicą,  

− pomocy instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów                 
i Bibliotek Polskich na Zachodzie oraz innym instytucjom emigracyjnym                         
lub organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony 
dziedzictwa narodowego, 

                                                           

79 http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20170929_ochrona_zabytkow_2018_regulamin. 
pdf 
80 http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161020_regualmin_Ochrona_zabytkow_ 
archeologicznych_2017.pdf 
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− propagowanie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie 
kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami. 

 
 O  dofinansowanie  w  ramach  priorytetu  ubiegać  mogą  się  następujące  podmioty  
prawa polskiego: państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury, archiwa 
państwowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich                
osoby prawne81.  

 
Miejsca Pamięci Narodowej za granicą. 

  
W ramach Programu wsparciem finansowym mogą otrzymać następujące rodzaje zadań: 

− badania naukowe i dokumentowanie miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim 
związanych, 

− popularyzowanie i upowszechniania wiedzy o miejscach i osobach ważnych dla 
Pamięci Narodowej poza krajem, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości 
narodowej. 
 

 O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa 
polskiego: państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe, fundacje ustanowione przez Skarb Państwa, kościoły i związki wyznaniowe 
oraz ich osoby prawne82. 
 

Badanie polskich strat wojennych. 
 

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujące rodzaje zadań:  
− Kwerendy krajowe wraz z opracowaniem 
− Kwerendy zagraniczne wraz z opracowaniem 
− Digitalizacja zasobów własnych w zakresie strat wojennych 
− Digitalizacja i/lub pozyskanie cyfrowych kopii źródeł z innych instytucji krajowych w 

zakresie strat wojennych 
− Digitalizacja i/lub pozyskanie cyfrowych kopii źródeł z innych instytucji zagranicznych 

w zakresie strat wojennych 
− Publikacje książkowe z zakresu strat wojennych 

 
 O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się państwowe i samorządowe 
instytucje kultury, w tym muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów oraz biblioteki 
posiadające zbiory artystyczne83. 
 

Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci. 
 

 Następujące rodzaje zadań mogą być realizowane w ramach Programu: 
− prace mające na celu zachowanie autentyzmu terenu miejsca pamięci oraz 

związanych z nim obiektów, 
− zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci, 
− zadania badawcze i dokumentacyjne, 
− zadania popularyzatorsko - edukacyjne zadania multidyscyplinarne. 

                                                           

81 http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161028_Regulamin-Ochrona_dziedzictwa_ 
kulturowego_za_granica_2017.pdf 
82http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161028_Regulamin-Miejsca_Pamieci_Narod 
owej_za_Granica_2017.pdf 
83 http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161028_Regulamin-Badanie_polskich_strat_ 
wojennych_2017.pdf 
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 O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę 
nad przynajmniej jednym miejscem pamięci. Natomiast nie  mogą ubiegać się instytucje 
kultury współprowadzone przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego84. 
 

Wspieranie opiekunów nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. 

Wsparciem będą objęte kwalifikujące się następujące zadania: 
− prace mające na celu zachowanie autentyzmu, terenu miejsca pamięci i trwałego 

upamiętnienia oraz związanych z nim obiektów, 
− zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci i trwałego upamiętnienia, 
− zadania badawcze i dokumentacyjne, 
− zadania popularyzatorsko-edukacyjne 

 
 O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę 
nad przynajmniej jednym miejscem pamięci. Natomiast nie  mogą ubiegać się instytucje 
kultury współprowadzone przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego85. 
 

� Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

 Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy 
europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. 
wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów 
europejskich. Katalog działań realizujących cele Programu, obejmuje zarówno działania 
inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju kultury cele 
artystyczne i edukacyjne.  

W ramach Programu można ubiegać się o Promesę ministra na dofinansowanie wkładu 
własnego dla zadań niekomercyjnych, w ramach następujących programów europejskich: 

− 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,  
− Program Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020,  
− Program Kreatywna Europa,  
− Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

 
 Zakres realizowanych zadań dotyczy:  

− ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, 
− budowy nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury 

oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego, 
− realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych, 
− rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury, 
− rozwoju zasobów ludzkich oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa. 
 Uprawnieni beneficjenci to: podmioty prawa polskiego: państwowe instytucje kultury, 

samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, publiczne szkoły artystyczne, państwowe 
uczelnie artystyczne, archiwa państwowe86. 

 
 
 

                                                           

84http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161220_regulamin_Wspieranie_samorzadowy
ch_instytucji_kultury_%E2%80%93_opiekunow_miejsc_pamieci_2017.pdf 
85http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161220_regulamin_Wspieranie_opieki_nad_mi
ejscami_pamieci_i_trwalymi_upamietnieniami_w_kraju_2017.pdf 
86 http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161028_Regulamin-Promesa_Ministra_Kultur 
y_i_Dziedzictwa_Narodowego_2017.pdf 



          PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA 2018-2021   

   

129 

 

13.4. Programy strukturalne Unii Europejskiej. 
 

 Programy strukturalne Unii Europejskiej stwarzają  możliwość pozyskiwania funduszy ze 
środków Unii Europejskiej na realizację projektów z obszaru kultury oraz przedsięwzięć 
związanych z ochroną zabytków. Należą do nich m.in.: 
 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/LEADER. 
� Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020. 
� Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska             

2014-2020/Fundusz Mikroprojektów. 
� Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 
� Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 
� Fundusz Wyszehradzki. 

 
Szczegółowa dokumentacja dot. regulaminów i wniosków znajduje się na stronach 

internetowych ministerstwa  odpowiedzialnego za pilotaż ww. Programów. 
 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-202087 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ochrony i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego wsi 

jak i promocji zostały uwzględnione działaniu M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich. Celem działania jest wsparcie rozwoju  infrastruktury wiejskiej oraz 
odnowa wsi, która przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Każde z działań złożone jest z odrębnych poddziałań, w ramach których 
realizowany jest szereg różnych typów operacji. 

 Zadania związane z dziedzictwem kulturowy odnoszą się do poddziałania 2: Badania               
i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego             
i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz  środków w zakresie 
świadomości środowiskowej w następującym obszarze:  

 
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Na obszarach wiejskich znajdują się 
pojedyncze obiekty zabytkowe, zespoły pałacowo – ogrodowe, zespoły folwarczne, układy 
tradycyjnej zabudowy, które ulegające stopniowej lub całkowitej degradacji, realizacja 
inwestycji z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego ma przyczynić się do ich 
zachowania.  Wsparcie w ramach tego typu operacji otrzymają zadania mające na 
względzie: 

− odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, 

− zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie         
z przeznaczeniem na cele publiczne. 

 
Beneficjenci to: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. 
 
W ramach poddziałania 3: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz 
powiązanej infrastruktury w następujących obszarach: 

 
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Mieszkańcy obszarów wiejskich,                 
w porównaniu do mieszkańców miast, mają słaby dostęp do podstawowych usług 

                                                           

87 http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020. 
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kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest niedoinwestowania. 
Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni odpowiednie warunki do 
organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach 
artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych.  

 
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje: 
− Budowę, modernizację  lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne,     

w tym świetlic i domów kultury. 
 

Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST  –  w przypadku 
budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, 
gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. 

 
Kształtowanie przestrzeni publicznej. W wielu miejscowościach wiejskich rozwój 
przestrzenny nie następuje w oparciu  o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, przez co 
miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje 
dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów 
wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki 
przestrzennej.  

 
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje: 
− Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego. 

 
Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST  –  w przypadku 

budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, 
gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. 

 
� LEADER 

 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany jest 

Program „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
(RLKS). Leader jest oddolnym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym 
przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną 
społeczność wiejska lokalnej strategii rozwoju (LSR). Gmina Leśna należy do LGD  
Partnerstwo Izerskie, w ramach której opracowano dokument: Strategia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Partnerstwo Izerskie LGD z perspektywą 2023 roku.  W ramach działania (2.1.3). „Dobro 
wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej" wsparciem objęte będą następujące 
zadania:  

− Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc związanych z rozwojem obszaru 
w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz modernizacja                   
i adaptacja obiektów użyteczności publicznej służących pobudzeniu aktywności 
społeczeństwa. 

− Wspieranie działań polegających na oznakowaniu, budowie, rozbudowie                    
i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej 
(ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw itp.) 

− Wspieranie działań dotyczących tworzenia i doposażenia profesjonalnej bazy 
turystycznej, edukacyjnej. 

Natomiast w ramach  działania (2.2.2.) Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy 
proekologiczne i chroniące lokalne zasoby wsparcie otrzymają zadania  polegających na 
rewitalizacji obiektów i miejsc należących do dziedzictwa przyrodniczego obszaru 
Partnerstwa Izerskiego (parki, skwery itp.). Do kwalifikujących się zadań należą również te, 
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które mają na celu promocję walorów regionu. Beneficjenci to osoby bądź instytucje, które 
będą realizowały projekty zaplanowane w ramach LSR: organizacje pozarządowe 
(stowarzyszenia, fundacje), organizacje nie posiadające osobowości prawnej, 
przedsiębiorstwa (małe, mikro i średnie), związki wyznaniowe (kościoły), Jednostki 
Samorządu Terytorialnego (JST), osoby fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem grupy 
defaworyzowanej ( młodzież - osoby w wieku od 18 do 35 lat, osoby 50+ , osoby powyżej 50 
roku życia, długotrwale bezrobotni (osoby pozostające bez pracy ponad rok, kobiety)88.  

 
� Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 

 
W ramach  Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

202089 wsparcie mogą otrzymać projekty w obszarze dziedzictwa kulturowego na podstawie 
zdefiniowanej  Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i Zasoby, Priorytet inwestycyjny 4.3 
Dziedzictwo kulturowe. Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności województwa 
zarówno dla jego mieszkańców jak i turystów, przy jednoczesnej ochronie istniejących 
zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia dotyczące ochrony i opieki nad najwyższej 
rangi obiektami zabytkowymi w celu uniknięcia ich zniszczenia, inwestycje dotyczące 
udostępniania materialnego dziedzictwa regionu zwiększającego udział mieszkańców 
regionu i turystów w wybranych obszarach kultury. Wsparcie mogą otrzymać projekty 
związane z przystosowaniem obiektu do pełnienia nowej funkcji, w szczególności dotyczącej 
prowadzenia działalności turystycznej, kulturalnej. Ponadto wsparcie dotyczyć będzie 
rozwoju zasobów kultury, w tym podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury jako 
miejsca ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego jednakże nie 
oznacza to budowy nowej infrastruktury kultury 

 
Potencjalni beneficjenci:  

− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
− jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 
− administracja rządowa, 
− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych, 
− organizacje  pozarządowe,  w  tym  regionalne  i  lokalne  organizacje turystyczne, 
− LGD, 
− przedsiębiorcy, 
− instytucje  kultury:  samorządowe,  państwowe  oraz  współprowadzone                     

z  ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, 
− szkoły wyższe, ich związki i porozumienia, szkoły artystyczne. 

Projekty  dotyczące udostępniania  zasobów  przyrodniczych,  przyczyniające się do 
rozwoju ruchu  turystycznego, realizowane są w ramach Priorytetu inwestycyjnego 4.4 
Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wsparciem będą objęte projekty mające 
na celu wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz umożliwiona 
będzie realizacja projektów obejmująca wykorzystanie i udostępnianie lokalnych zasobów 
przyrodniczych m.in. na cele turystyczne: tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki 
konne, jak również przedsięwzięcia związane z  rozbudową ośrodków edukacji ekologicznej   
i kampanii informacyjno-edukacyjnych. 

 
 
 

                                                           

88 http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/pliki/files/lokalna-strategia-rozwoju-2016_2022-122456.pdf 
89 http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2016/12/RPO-WD-2014-2020-wersjaobowi%C4%85zu 
j%C4%85ca-od-19-wrze%C5%9Bnia-2017.pdf 
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Potencjalni beneficjenci: 
− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
− jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 
− administracja rządowa, 
− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych, 
− organizacje  pozarządowe,  w  tym  regionalne  i  lokalne  organizacje turystyczne, 
− LGD, 
− przedsiębiorcy, 
− szkoły wyższe, ich związki i porozumienia, jednostki naukowe. 

 
Projekty związane z rewitalizacją fizyczną, gospodarczą i społeczną ubogich społeczności 

m.in. na obszarach wiejskich mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach  Osi 
Priorytetowej 6 – Infrastruktura spójności społecznej Priorytet inwestycyjny – Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów. Kompleksowe  działania w tym zakresie obejmą 
m.in. przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni 
do przywrócenia  lub  nadania  im  nowych  funkcji  społecznych, gospodarczych,  
edukacyjnych,  kulturalnych  lub  rekreacyjnych. Wsparcie będzie udzielane w oparciu           
o kompleksowy Program Rewitalizacji lub inne dokumenty z powyższego zakresu. 
  

 Potencjalni beneficjenci: 
− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
− jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 
− jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, 
− wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
− towarzystwa budownictwa społecznego, 
− organizacje pozarządowe, 
− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych, 
− instytucje kultury, 
− LGD, 
− uzdrowiska, 
− podmioty lecznicze, 
− podmiot wdrażający instrument finansowy.  

 
Istotną funkcję w zachowaniu dziedzictwa kulturowego pełnią wszelkie przedsięwzięcia 

związane z dokumentowaniem zasobów kulturowych. W ramach Osi Priorytetowej 2 - 
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, Priorytetu Inwestycyjnego: E-usługi wsparciem 
będą objęte projekty dotyczące digitalizacji zasobów  i  treści,  np.  kulturowych,  naukowych  
będących  w  posiadaniu  instytucji szczebla  regionalnego  i  lokalnego oraz służące 
zapewnieniu powszechnego i otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących               
w posiadaniu ww. instytucji. 

 
� Interreg V-A  Republika Czeska – Polska  2014 -2020 

 
 Program Interreg V-A  Republika Czeska – Polska  2014 -2020 umożliwia finansowanie 
projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. Zarządzany jest przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Najważniejszym warunkiem 
programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy jeden z nich jest tzw. 
Partnerem Wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów 
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współpracy z następujących czterech: wspólne przygotowanie projektu, wspólna realizacja 
projektu, wspólny personel, wspólne finansowanie. Kryterium wspólnego przygotowania               
i wspólnej realizacji projektu należy spełnić każdorazowo. 

 Projekt powinien charakteryzować się oddziaływaniem po obu stronach granicy                        
i przynosić wymierne korzyści mieszkańcom obszaru wsparcia oraz rozwiązywać wspólny 
problem lub rozwijać wspólny potencjał (a nie tylko ich indywidualne potrzeby).  Program 
realizowany jest na terenie  regionów NUTS 3, czyli 5 czeskich krajów: Liberecký, 
Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký i Moravskoslezský oraz 6 polskich podregionów 
(podregion jest jednostką NUTS III w Rzeczpospolitej Polskiej): Bielski i Rybnicki 
(województwo śląskie), Jeleniogórski i Wałbrzyski (województwo dolnośląskie), Nyski                   
i Opolski (województwo opolskie). Do obszaru programowania po stronie polskiej należy 
również powiat strzeliński (Podregion Wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat 
pszczyński (Podregion Tyski w województwie śląskim).  

Projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego realizowane są                    
w ramach Osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 
wspierania zatrudnienia, którego celem jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez 
większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

Wsparcie mogą otrzymać następujące typy działań:  
− Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowana na ich 

wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza. W celu 
podniesienia oferty turystycznej regionu  będą realizowane działania zmierzające do 
rekonstrukcji i rewitalizacji tych zasobów. 

− Wspierania wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wspieranie 
projektów dotyczących wydarzeń kulturalnych: festiwale tradycji, pokazy rzemiosła 
tradycyjnego. 

− Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia                         
i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego,       
w tym rekonstrukcja/przebudowa  i modernizacja istniejących lokalnych i regionalnych 
połączeń  drogowych, rekonstrukcja/przebudowa  i modernizacja infrastruktury 
turystycznej zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa  przyrodniczego  i kulturowego 
(np.  ścieżki rowerowe, ścieżki  edukacyjne, stojaki na rowery, tablice informacyjne 
itp.) oraz dostosowanie jej dla potrzeb odwiedzających (niepełnosprawni, rodziny                
z dziećmi, seniorzy itp.), 

− Wspólne  działania  informacyjne,  marketingowe i promocyjne w dziedzinie 
wykorzystania atrakcji przyrodniczych i kulturowych znajdujących się na obszarze 
pogranicza, w tym m.in.: kampanie promujące dziedzictwo kulturowe,  wspólna 
prezentacja i promocja  ww. zasobów z wykorzystaniem  technologii  mobilnych  
(strony  internetowe, portale społecznościowe, aplikacje mobilne, wykorzystanie QR 
Code itp.), wspólny udział  w  targach i podobnych  turystycznych  wydarzeniach  
promocyjnych,  

− Opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów 
przyrodniczych i kulturowych90. 

 Potencjalni beneficjenci to: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, Organizacje 
powołane przez władze publiczne, Organizacje pozarządowe, Europejskie Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej, Kościoły i związki wyznaniowe, Stowarzyszenia i związki 
działające w obszarze turystyki. 
  Projekty powinny wspierać wzrost gospodarczy, który w znaczący sposób przyczyni się 
do wzrostu zatrudnienia w regionie. W przypadku projektów infrastrukturalnych całkowite 
wydatki na jeden element infrastruktury nie mogą przekraczać 5 mln euro. W programie 
przewiduje się również możliwość dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów. 

 

                                                           

90 http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/dokument-programowy 
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Fundusz Mikroprojektów 
  

 Wsparcie otrzymają zadania związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego 
jak również  wykorzystaniem  potencjału naturalnego i kulturowego pogranicza w ramach 
Funduszu Mikroprojektów. Fundusz realizowany jest w sześciu Euroregionach  - Nysa, 
Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszy ński i Beskidy.  CZ: okresy Jičín, Trutnov, 
Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, 
Svitavy, Šumperk. Gmina Leśna należy do Euroregionu Nysa91. Fundusz Mikroprojektów 
umożliwia realizację projektów o mniejszym zakresie, przy wysokości 
dofinansowania powyżej 2 tysięcy EUR. Maksymalna wysokość dofinansowania 
mikroprojektu ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego przypisania do odpowiedniej 
osi priorytetowej i typu mikroprojektu. 
 Warto zauważyć, iż w ramach Euroregionu Nysa wprowadzany jest nowy moduł do 
strategii  tzw. Euroregionalne Centrum Ochrony i Pielęgnacji Zabytków. Postulowany projekt 
ma na celu rzetelne zdiagnozowanie stanu zachowania tego bogactwa, a równocześnie 
stworzenie niezbędnych warunków, aby było ono poddawane właściwej opiece i pielęgnacji. 
 Istotnym elementem długofalowego zamierzenia jest stworzenie systemu kształcenia               
i doskonalenia zawodowego dla rzemieślników działających w dziedzinach ochrony, 
renowacji i konserwacji zabytków. System ten ma bazować na skoordynowanym programie 
współdziałania ośrodków szkoleniowych o takim profilu. Kontakty umożliwiające utworzenie 
tego rodzaju sieci polskich, czeskich i niemieckich placówek szkoleniowych mają już w ERN 
swoją wieloletnią historię i znaczący  dorobek. Jest to inicjatywa zgłoszona przez stronę 
polską. Natomiast strona czeska przygotowuje uruchomienie trójstronnego przedsięwzięcia 
pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe Euroregionu Nysa”. Zakłada ono ukierunkowaną 
intensyfikację transgranicznych kontaktów kooperacyjnych czeskich, niemieckich i polskich 
placówek działających na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kultury. Mają one objąć 
wybrane obszary tematyczno-problemowe i w związane z nimi specjalności „branżowe”. Jest 
to obecnie przedmiotem przygotowywanego projektu do realizacji w latach 2015 – 2021,               
w którym rolę lead-partnera pełnić będzie czeska strona ERN92. 

 
� Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 

 
 Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 obejmuje: po polskiej 
stronie - podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim oraz powiat żarski                   
w podregionie zielonogórskim (województwo lubuskie), po niemieckiej stronie - powiaty 
Görlitz i Bautzen. Uzyskanie dofinansowania projektu uwarunkowane jest wysoką jakością 
współpracy podmiotów polskich i niemieckich. Określony projekt realizowany jest wspólnie 
przez przynajmniej jednego partnera ze strony polskiej i jednego ze strony niemieckiej. 
 Zadania związane z ochroną zasobów przyrodniczo-kulturowych będą realizowane            
w ramach Osi priorytetowej I – Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe. Celem jest 
zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 
gospodarowania ww. zasobami.  

 
Rodzaje przykładowych działań:  
 
Działania na rzecz ochrony przyrody:  

− budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej służącej ograniczaniu 
antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo, 

− wspólna ochrona transgranicznych siedlisk przyrodniczych i gatunków,  

                                                           

91http://www.euroregion-nysa.eu/file/Wytyczne%20dla%20Wnioskodawcy%20Nysa%20PL%20wersja 
%201-10-2016%20FINAL.pdf 
92 http://www.euroregion-nysa.eu/ 
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− rozwój i intensyfikacja współpracy parków, ogrodów botanicznych oraz zoologicznych na 
rzecz ochrony przyrody, 

− realizacja działań wspierających ochronę i rozwój dziedzictwa naturalnego oraz 
krajobrazu w obszarze wsparcia. 

 
Działania na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego obejmują m.in. :  

− opracowanie wspólnych standardów i strategii w zakresie ochrony i konserwacji 
zabytków kultury, w tym standardy poprawiające ich efektywność energetyczną, 

− rewitalizacja i promocja zabytków przyrody i kultury, m.in. rewitalizacja mająca na celu 
poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie zrównoważonych źródeł 
energii, 

− poprawa infrastruktury kultury poprzez rozwój projektów kulturalnych i utrzymanie 
obiektów sztuki, 

− opieka nad wspólnym historycznym krajobrazem kulturowym (np. kraina domów 
przysłupowych), 

− programy wymiany zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy czasowe, objazdowe 
itp.) 

− digitalizacja zabytków ruchomych i nieruchomych związanych z obszarem trans- 
granicznym. 

 
Działania na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego:  

− tworzenie, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wraz z małą infrastrukturą, 
− tworzenie i promocja wspólnych produktów, sieci informacyjnych i dydaktycznych            

w zakresie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 
− sieciowanie (szlaki m. in. tematyczne, dydaktyczne, strategie marketingowe), w tym 

rozbudowa istniejącego systemu ścieżek krajobrazowych, kulturowych, rowerowych – 
jako elementu wykorzystania szczególnego potencjału do rozwoju turystyki , 

− koordynacja transgraniczna systemów informacji turystycznej, stworzenie spójnego 
systemu oznakowania i informacji o zabytkach kulturowych i naturalnych, 

− utworzenie i wspieranie wspólnej marki regionu, 
− tworzenie i rozbudowa wielojęzycznych systemów informacyjnych i sprzedażowych 

związanych z promocją obiektów turystycznych i kulturalnych, 
− koordynacja systemu integracji biletowej na obszarze wsparcia w celu promocji i poprawy 

dostępności obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.  
 Elementami projektów mogą być również działania uzupełniające, w tym 

infrastrukturalne, np. w zakresie promocji i poprawy dostępności obiektów dziedzictwa 
naturalnego  i kulturowego.  
 Beneficjent wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych 
kategorii instytucji: jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia 
tych jednostek i instytucje im podległe posiadające osobowość prawną lub nieposiadające 
osobowości prawnej (na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod 
warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego 
podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych), podmiot ustanowiony zgodnie                      
z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie 
ogólnym, organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa 
społecznego i gospodarczego93. 
 
 

 

                                                           

93 https://www.ewt.gov.pl/media/973/Program_Polska_Saksonia_2014_2020.pdf. 
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� Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 

 
 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom 
UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz                    
z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + 
Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa są realizowane   
w obszarze wsparcia: Kulturowe dziedzictwo w ramach 2 Programów: Promowanie 
różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. 

 
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego. 

 
 Program ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę 
dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, 
Liechtensteinem i Norwegią. Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest 
wymagane. 
 

Wsparcie  mogą otrzymać następujące typy działań: 
− organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych 

wydarzeń artystycznych, 
− wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, 

sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych, 
− wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych, 
− współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik, dokumentacji, ochrony, 

konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego wywozu       
i wwozu oraz handlu skarbami kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym, 

− współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów. 
 

 W ramach programu zaplanowano dwa nabory wniosków. Około 70% alokacji (z puli 
środków przeznaczonych na realizację projektów, w tym dotyczących współpracy 
instytucjonalnej) zostanie przeznaczone na wsparcie dużych projektów, a 30% alokacji – na 
wsparcie małych projektów z zakresu wymiany kulturalnej.  
 Potencjalni beneficjenci: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe, 
publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne (w przypadku 
projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane                             
z kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą), archiwa 
państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe ze 
sfery kultury.   

 
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. 

 
 Celem Programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla 
przyszłych pokoleń. Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 
W ramach programu współfinansowane będą następujące typy działań: 

− rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych 
obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może 
stanowić integralną część projektu), 

− budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposażenia 
może stanowić integralną część projektu), 
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− konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów 
piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych, 

− rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków 
ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów      
i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji 
kultury. 

 Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosić będzie 1.000.000 
euro. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 8.000.000 euro). 
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.
 Uprawnieni beneficjenci: państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły 
artystyczne i uczelnie artystyczne, publiczne uczelnie wyższe, archiwa państwowe, jednostki 
samorządu terytorialnego i ich związki, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje 
pozarządowe ze sfery kultury94. 

 
� Fundusz Wyszehradzki 

 
Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy 
Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) i Ukrainy. Do głównych zadań Funduszu 
należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów 
pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, 
edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. Fundusz prowadzi 
programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska 
artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. Wsparcie z zakresu ochrony, 
zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego otrzymają m.in.  projekty: 

− współpracy kulturalnej  - festiwale, wystawy, publikacje, 
− wymiany młodzieżowej  - np. obozy letnie, wymiany szkolne, 
− edukacji  - np. seminaria, warsztaty edukacyjne. 
− wymiany naukowej i badań naukowych  - np. konferencje, publikacje, warsztaty. 
− współpracy transgranicznej (np. projekty 2 lub 3 państw graniczących, odległości 80 

km od granicy odpowiednie dla lokalnych potrzeb). 
− promocji turystyki - np. portale turystyczne, broszury turystyczne, promocja 

konkretnych miejsc. 
− międzynarodowych konferencji dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, 

bezpieczeństwa, demokratyzacji, praw człowieka, transformacji gospodarczej                     
i społecznej, współpracy regionalnej. 

− wymiany artystów w dziedzinie sztuk wizualnych i dźwiękowych i literatów autorów 
fikcji i literatury faktu, poetów, eseistów, krytyków, publicystów i dziennikarzy. 

 
Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego realizowane są w ramach tzw. Small Grant 

(Małych Grantów) oraz Standard Grant (Standardowy Grant) w obszarze Kultura i wspólna 
tożsamość. Celem jest wzmocnienie regionalnej i europejskiej tożsamości poprzez  
podejmowanie  wspólnych  inicjatyw o charakterze kulturalnym.  

 
Małe granty: Terminy składania wniosków do: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia 

br. Maksymalne dofinansowanie (jednorazowa refundacja): 6.000 euro. Środki otrzymane             
z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład 
własny i granty z innych instytucji/organizacji). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest 
realizacja projektu przez co najmniej 3 partnerów z Grupy Wyszehradzkiej. Preferowane są 
projekty, w których uczestniczą partnerzy ze wszystkich krajów przynależących do Grupy 

                                                           

94 https://www.eog.gov.pl/ 
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Wyszehradzkiej. Tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa 
podmioty. Budżet realizacji projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż 6 miesięcy.   

 
Standardowe granty: Działania dotyczące m.in. promocji dziedzictwa kulturowego 

(projekty jak wyżej). Terminy składania wniosków do: 15 marca, 15 września br. Minimalne 
dofinansowanie  (jednorazowa refundacja): 6 001 euro (dofinansowanie może także 
osiągnąć kwotę 10-15 000 euro). Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% 
całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych 
instytucji/organizacji). Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż 12 
miesięcy95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

95 http://visegradfund.org/documents/ 
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