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1. Wprowadzenie 

 Program opieki nad zabytkami jest dokumentem o charakterze 

uzupełniającym w stosunku do innych akt z planowania gminnego (powinien 

posłuŜyć do aktualizacji obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nisko – pkt. Środowisko 

kulturowe). 

 Przedmiotem programu jest Gmina i Miasto Nisko jako region 

administracyjny oraz miejsce lokalizacji zabytków objętych programem. 

 Głównym celem jest określenie zadań, jakie powinny być realizowane 

w zakresie będącym przedmiotem programu. Zadania te określone są dla 

wszystkich obiektów zabytkowych i całości problematyki zabytków dla obszaru 

całej gminy. Program ma określić pewien stan idealny, do którego naleŜy dąŜyć 

w zakresie opieki nad zabytkami – wskazywać zadania konieczne do 

wykonania oraz sugerować sposoby ich realizacji. 

 Głównym załoŜeniem programu jest dąŜenie do osiągnięcia odczuwalnej 

i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie stanu zachowania i utrzymania 

obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy. Program opieki nad 

zabytkami juŜ z samej definicji w Ustawie jest dokumentem wymagającym 

cyklicznej aktualizacji, przy czym ten pierwszy opracowany na cztery lata 

(2008-2012) wydaje się kluczowy dla dalszych programów w tym zakresie, 

opierając się na szerokim rozpoznaniu złoŜonej problematyki konserwatorskiej 

 Wyznacza priorytetowe kierunki działań. Modyfikacja programu 

w przyszłości uwzględniać będzie nowe uwarunkowania prawne 

i administracyjne, zmieniające się warunki gospodarcze, społeczne 

i kulturowe, nowe kryteria oceny czy teŜ aktualny stan zachowania zasobu 

oraz prowadzone okresowo oceny efektów wdraŜania obowiązującego 

programu. 

1.1 Podstawa prawna opracowania. 

 Niniejszy program powstał na mocy umowy z dnia 26 października 2007 

roku, zawartej pomiędzy Gminą Nisko, reprezentowaną przez Pana mgr 



–5– 

Juliana Ozimka – Burmistrza Gminy i Miasta Nisko a Panią mgr Anną 

Grzegorczyk ze Stalowej Woli. 

 Przy sporządzaniu programu wzięto pod uwagę następujące akty 

prawne: 

� ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 17 września 2003 roku Nr. 162, poz. 1568 z późn. 

zm.) 

� ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 

16, poz. 950, tekst jednolity z 12 października 2001 roku Dz. U. Nr 142, 

poz.1591) 

� ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) 

� ustawę z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2001r. Nr99, poz.1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, 

poz. 1623 z późn. zm.) 

� ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) 

� ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 8, poz. 717) 

� ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 

106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 iNr 120, poz.1268 z późn. zm.) 

dokumenty programowe gminy: 

� Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Nisko, przyjęte przez Gminę uchwałą Rady Miasta Nisko Nr 

XXII/242/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku. 

� Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Nisko opracowana przez Rzeszowską 

Agencję Rozwoju Regionalnego w 1999 roku. 

� Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Nisko opracowany przez 

Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w 2004 roku. 

� Studium Krajobrazu Kulturowego Gminy Nisko opracowane przez mgr 

Dominika Komadę w 2006 roku 

oraz pozycje o charakterze pomocniczym: 

� Tezy do opracowania krajowego programu ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, zatwierdzone przez Ministra Kultury Waldemara 
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Dąbrowskiego, opracowane przez zespół Rady Ochrony Zabytków przy 

Ministrze Kultury pod kierunkiem prof. Dr hab. Bogumiły Rouby. 

� Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020, 

Rzeszów 2006r. 

� Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, 

stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVIII/522/02 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002r. 

� Program rozwoju kultury w województwie podkarpackim na lata 2004 – 

2009 z sierpnia 2004 roku, opracowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego. 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2007 – 2013 (projekt z 17 września 2007 roku) opracowany przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

1.2 Uwarunkowania formalno – prawne oraz podział  k ompetencji 
w zakresie ochrony zabytków. 

 W świetle ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami opieka nad zabytkiem sprawowana jest przez 

właściciela lub posiadacza i polega w szczególności na zapewnieniu warunków: 

� naukowego badania i dokumentowania zabytku, 

� prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytku, 

� zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 

najlepszym stanie, 

� korzystania z zabytków w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 

wartości, 

� popularyzowania i upowszechniania zabytku oraz jego znaczenia dla 

historii i kultury. 

 Ponadto ustawa definiuje m.in. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 

i opieki nad zabytkami oraz przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. 

Bez względu na stan zachowania ochronie i opiece podlegają: 

1. Zabytki nieruchome będące w szczególności: 

a) krajobrazami kulturowymi, 

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami 

budowlanymi, 
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c) dziełami architektury i budownictwa, 

d) dziełami budownictwa obronnego, 

e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami, 

i innymi zakładami przemysłowymi, 

f) cmentarzami, 

g) parkami, ogrodami, i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobistości lub instytucji. 

2. Zabytki ruchome, będące w szczególności: 

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 

uŜytkowej, 

b) kolekcjami, stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych 

i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te  

kolekcje,  

c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza 

militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami 

i orderami, 

d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu 

oraz maszynami i urządzeniami świadczącymi o kulturze 

materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form 

gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju 

cywilizacyjnego, 

e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, 

z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, oraz z 2002r. 

Nr 113, poz.984), 

f) instrumentami muzycznymi, 

g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami 

etnograficznymi,  

h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobistości lub instytucji. 

3. Zabytki archeologiczne będące w szczególności: 

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego 

osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 
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c) kurhanami, 

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej (art. 6.1) 

 Ponadto ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub 

tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej 

(art. 6.2). 

 Ustawa z dn.23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

określa takŜe sposób i formy ochrony zabytków. Są nimi: 

1. wpis do rejestru zabytków, 

2. uznanie za Pomnik Historii, 

3. utworzenie parku kulturowego, 

4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Zgodnie z art. 16 w/w ustawy: 

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, na podstawie uchwały, moŜe utworzyć park kulturowy w celu 

ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróŜniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi 

dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 

2. Uchwala określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób 

ochrony, a takŜe zakazy i ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków sporządza plan ochrony parku kulturowego, 

który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy. 

4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada 

gminy moŜe utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem. 

5. Park kulturowy przekraczający granice gminy moŜe być utworzony 

i zarządzany na podstawie zgodnych uchwal rad gmin (związki gmin) na 

terenie których ten park ma być utworzony. 

6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy sporządza się 

obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 Zgodnie z art. 18 w/w ustawy: 

1. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy  

sporządzaniu i aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
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2. W planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, 

2) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania 

zagroŜeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy 

realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do 

najlepszego stanu, 

3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

uwzględniając opiekę nad zabytkami. 

 W myśl art. 19 w/w ustawy: 

1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnia się w szczególności ochronę: 

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich 

otoczenia, 

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, 

3) parków kulturowych. 

2. W przypadku, gdy gmina posiada program opieki nad zabytkami, 

ustalenia tego programu uwzględnia się w Studium i planie, o których 

mowa ust. 1, 

3. W Studium i planie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w zaleŜności 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. 

 Art. 20 stanowi, Ŝe projekty i zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

 W art. 21 zapisano, Ŝe ewidencja zabytków jest podstawą do 

sporządzenia programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty 

i gminy. 
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 Według art. 22 ust.4 wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi 

gminną ewidencję zabytków w formie kart adresowych zabytków 

nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

 Ustawa definiuje obowiązki oraz kompetencje samorządu terytorialnego 

w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Do obowiązków gminy 

naleŜy m.in.: 

� sporządzenie (na okres 4 lat) gminnego programu opieki nad zabytkami 

(art. 87), 

� sporządzenie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych, opracowanego zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku, 

 Szczegółowo określone obowiązki gminy w stosunku do obiektów 

zabytkowych objętych ochroną, których gmina jest właścicielem lub 

posiadaczem zawarte są w art. 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71, 72. w/w ustawy. 

 Wzmiankowany wyŜej art. 87 ustawy określa obowiązek gminy 

dotyczący sporządzenia i uchwalenia gminnego programu opieki nad 

zabytkami: 

� program powinien być opracowany na okres 4 lat, 

� program słuŜy celom określonym w ustawie (wymienionym w rozdz. 2 

niniejszego opracowania), 

� program ogłoszony jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

� z realizacji programu wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza co 

2 lata sprawozdanie, które przedstawia radzie gminy. 

 Ustawa o samorządzie gminnym określa zadania własne gminy. 

W tym takŜe te, które wprost lub pośrednio odnoszą się do ochrony zabytków. 

 NaleŜą do nich zadania obejmujące m.in. następujące kwestie: 

� ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

� gminnych mostów, dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

� kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

� kultury fizycznej i turystyki, 

� zieleni gminnej i zadrzewień, 

� cmentarzy gminnych, 
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� utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

� promocji gminy. 

1.3 Zabytki i ich ochrona w dokumentach programowyc h gminy. 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy i miasta Nisko zostało uchwalone przez Radę Miejską 

w Nisku 24 sierpnia 2000 roku (Nr XXII/242/2000). Określa ono politykę 

przestrzenną gminy i stanowi dokument, w oparciu, o który koordynowane są 

działania związane z zagospodarowaniem terenów na obszarze gminy.  

 W części I Studium (uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy 

i miasta Nisko) w podrozdziale (Uwarunkowania środowiska kulturowego) 

przedstawiono rys historyczny osadnictwa na terenie gminy, wymieniono 

obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty zasługujące na ochronę 

konserwatorską. Wykaz powstał w oparciu o Ustawę z dnia 15 lutego 1962 

roku o ochronie dóbr kultury. Jest on niepełny, w wykazie figurują wyłącznie 

3 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru. Brak jest natomiast 

stanowisk archeologicznych figurujących w ewidencji konserwatorskiej. 

Podobnie przedstawia się sprawa z zabytkami architektury i budownictwa. 

Tak, więc zapisy Studium w tej kwestii wymagają natychmiastowej 

aktualizacji. 

 W części II Studium (Polityka rozwoju i kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Nisko) w podrozdziale Polityka i kierunki 

rozwoju w zakresie ochrony dóbr kultury określono generalne ustalenia 

w zakresie ochrony dóbr kultury: 

� objęcie stałą ochroną obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

i jednoczesne wnioskowanie o poszerzenie listy o obiekty figurujące 

w pkt. 2.1 Studium, 

� przywracanie wartości (rewaloryzacja obiektów i zespołów zabytkowych) 

i właściwe wykorzystanie w sposób nie kolidujący z ich charakterem 

� zachowanie naturalnego otoczenia zarówno układów urbanistycznych 

i zieleni towarzyszącej, szczególnie zespołów parkowych, 

� w ramach planów miejscowych tworzenie nowych wartości 

podnoszących estetykę krajobrazu kulturowego (dbałość 
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o wprowadzenie estetycznych form architektonicznych i zachowanie 

harmonii z otoczeniem przyrodniczym), 

� przestrzeganie zasad ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie 

z wytycznymi konserwatorskimi warunkującymi inwestowanie w rejonie 

ich występowania, 

� konieczność opracowania Studium wartości kulturowych dla 

miejscowości historycznych tj. dla Niska – Śródmieście, osiedla Malce 

oraz wsi Zarzecze, Racławice i Nowosielec. 

  Z poprawnej diagnozy zagroŜeń nie wynikają takie zapisy, które moŜna 

uznać za zadowalające. Studium stanowiąc podstawowy dokument przy 

tworzeniu planów miejscowych poza lakonicznymi zapisami nie wskazuje 

ochrony m.in. lokalnego budownictwa drewnianego i murowanego. Wśród 

działań, które naleŜy podjąć w przypadku obiektów zabytkowych lub 

o wartościach kulturowych czy archeologicznych brak jest takich zapisów jak: 

� ścisła współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, 

� kontrola stanu technicznego obiektów zabytkowych, 

� dbałość o właściwą funkcję obiektów zabytkowych, 

� objęcie ochroną konserwatorską tradycyjnych i historycznych układów 

przestrzennych wsi Racławice, Zarzecze i Nowosielec. 

 

 Strategia rozwoju gminy i miasta Nisko wyznacza 6 obszarów 

strategicznych, czyli głównych kierunków działania w rozwoju gminy i miasta. 

Ochrona zabytków uwzględniona została w obszarze 5. Kultura, sport, 

turystyka.  

 W obszarze tym wskazane zostały cztery podstawowe cele: 

1. Podnoszenie atrakcyjności form działania istniejących placówek 

kultury, 

2. Kultywowanie tradycji patriotycznych wraŜliwości na sztukę, 

3. Budowanie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej, 

4. Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców. 

 Z kaŜdym celem wiąŜą się konkretne zadania realizacyjne.  

  W kontekście programu opieki nad zabytkami warte odnotowania są 

następujące zadania wskazane w Strategii: 
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� stworzenie parku wypoczynku i rozrywki (muszla koncertowa, ogródek 

jordanowski, zielona sala gimnastyczna, korty tenisowe, (strefa ciszy) 

w obrębie istniejącego parku miejskiego, 

� renowacja zieleni miejskiej (zieleń przy ulicach, park miejski), 

� kontrola estetyki nowego budownictwa, 

� reaktywowanie i uaktywnienie działalności galerii  (Domu Sztuki) i Izby 

Pamięci, 

� utrzymanie we właściwym stanie „starej” zabudowy. 

 W zamieszczonym w Strategii komentarzu do obszaru 5. Kultura, sport 

i rekreacja czytamy: Działania w tym obszarze koncentrować się mają na 

rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i rozwoju szeroko rozumianej działalności 

kulturalnej w gminie i mieście Nisko. Kierunki działań przewidziane do 

realizacji mają wzmocnić procesy integracyjne społeczeństwa miasta i gminy 

Nisko. Istotną rolę mają do spełnienia profesjonalne zespoły artystyczne – róŜne 

formy kulturalne, jak: teatr, galerie, izby pamięci, kino. Działalność przez nie 

prowadzona zwracać powinna szczególną uwagę na przedstawianie 

dziedzictwa kulturowego i tradycji gminnych oraz zwiększać czynne 

uczestnictwo mieszkańców w kulturze. 

 Podobne działania i zadania odnoszące się bezpośrednio do ochrony 

zabytków zostały wskazane w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy 

Nisko. W rozdziale II, dotyczącym propozycji działań słuŜących poprawie 

sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie, wymieniono m.in. działania 

wpływające na poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego, sportowego. 

 Według autorów Planu są to: wszelkiego rodzaju działania, które 

pozwolą rozwinąć gminę Nisko pod względem kulturowym (m.in. rewitalizację 

i modernizację obiektów i zabytków kultury materialnej), a takŜe przyczynić się 

do rozwoju turystyki na tym obszarze oraz aktywnych form wypoczynku czy teŜ 

rozwoju aktywności sportowej w regionie. 

 Plan Rozwoju definiuje takŜe Zidentyfikowane obszary rozwojowe, 

wśród których wymieniono Kulturę i turystykę. W ramach tego obszaru 

wskazano na następujące zagadnienia: 

1. Rozwój i modernizacja infrastruktury słuŜącej rozwojowi aktywnych 

form turystyki, 

2. Rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja zabytkowych obiektów wraz 

z ich otoczeniem. 
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 Autorzy Planu wymienili teŜ konkretne zadania do realizacji w gminie 

jak: 

� zagospodarowanie centrum Niska, 

� organizacja parku wiejskiego Zarzeczu,  

jako zadania przewidziane do realizacji w latach 2004-2006. 

 Zadania związanie z ochroną zabytków wskazane do realizacji w latach 

2007-2013 mają równieŜ szczegółowy charakter. Wskazano tu na następujące 

zadania: 

� zagospodarowanie Parku Miejskiego w Nisku, 

� restauracja cmentarza w Racławicach. 

1.4 Zabytki i ich ochrona w krajowych i wojewódzkic h 
dokumentach o charakterze pomocniczym. 

 Dokumentem pomocniczym o fundamentalnym znaczeniu kwestii 

ochrony zabytków w Polsce są Tezy do Krajowego Programu Ochrony 

Zabytków i Opieki nad Zabytkami, opracowane przez zespół Rady Ochrony 

Zabytków przy Ministrze Kultury. W dokumencie tym czytamy: Ochrona 

i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej Państwa, 

są one bowiem nie tylko śladem przeszłości, ale takŜe cennym składnikiem 

kultury współczesnej, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego 

człowiekowi środowiska jego Ŝycia.(…) Ich zachowanie, ochrona i konserwacja 

jest działaniem waŜnym w interesie publicznym ze względu na znaczenie 

zabytków w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa, jego kulturowej 

identyfikacji wreszcie takŜe sfery ekonomii i gospodarki. Zadaniem głównym 

polityki państwa w dziedzinie ochrony zabytków jest stworzenie w najbliŜszych 

latach mechanizmów porządkujących tę sferę, dostosowujących ją do 

warunków gospodarki rynkowej zarówno poprzez niezbędne uzupełnienia 

i korekty legislacyjne, jak i poprzez zmiany organizacyjne, obejmujące konieczne 

rozszerzenie działań istniejących instytucji, aŜ po zmiany w strategii 

i organizacji ochrony. Te niezbędne, wprowadzone na drodze ewolucyjnej 

zmiany, powinny z jednej strony nie dopuścić do utracenia dotychczasowego 

bezcennego dorobku Polski dziedzinie ochrony, z drugiej umoŜliwić 

funkcjonowanie i rozwój tej dziedziny w Zjednoczonej Europie. Bardzo istotne 

jest przypomnienie podstawowych zasad konserwatorskich: 

1. zasada Primum non nocere, 
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2. zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku 

i wszystkich jego wartości (materialnych i niematerialnych), 

3. zasada minimalnej niezbędnej ingerencji, 

4. zasada, zgodnie z którą usuwać naleŜy to (i tylko to), co na oryginał 

działa niszcząco, 

5. zasada czytelności i odróŜnialności ingerencji, 

6. zasada odwracalności metod i materiałów, 

7. zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na 

najwyŜszym poziomie. 

 Zasady te dotyczą zarówno konserwatorów, pracowników urzędów, 

architektów, urbanistów, badaczy, właścicieli i uŜytkowników, w tym 

duchownych – codziennych konserwatorów zabytkowych świątyń. 

 Do opracowania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad 

Zabytkami przyjęto następujące tezy: 

1. Uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami: stan zabytków 

nieruchomych, stan zabytków ruchomych, stan zabytków 

archeologicznych, stan zabytków techniki, pomniki historii i obiekty 

wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, stan 

słuŜb konserwatorskich, stan opieki nad zabytkami, stan uregulowań 

prawnych, 

2. Działania o charakterze systemowym: powiązanie ochrony zabytków 

z polityką ekologiczną, ochrony przyrody, architektoniczną 

i przestrzenną, celną i polityką bezpieczeństwa państwa; wypracowanie 

strategii ochrony dziedzictwa i wprowadzenie jej do polityk sektorowych, 

3. System finansowania: stworzenie sprawnego systemu ochrony i opieki 

konserwatorskiej, 

4. Dokumentowanie, monitorowanie i standaryzacja metod działania – 

ujednolicenie metod działań profilaktycznych, konserwatorskich, 

restauratorskich i ochronnych, 

5. Kształcenie i edukacja: kształcenie profilaktyczne, podyplomowe 

i system uznawalności wykształcenia, edukacja społeczeństwa, 

edukacja właścicieli i uŜytkowników, 

6. Współpraca międzynarodowa: współpraca z instytucjami 

i organizacjami, współpraca na obszarze Europy Środkowej. 
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 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 

2013 jako priorytet 2 wymienia: Współpracę na rzecz rozwoju turystyki, 

ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego. W jego ramach 

wyszczególnia mi.in. Kierunek 2.2: 

 Podejmowanie działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego z takimi działaniami jak: 

 Działanie 1: Rozwój wymiany kulturalnej, realizacja wspólnych 

przedsięwzięć kulturalnych,, 

 Działanie 2: Podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego opracowany w 2002 roku wśród silnych stron województwa 

wymienia duŜe zasoby obszarów o cennych walorach przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych, w większości podlegających ochronie prawnej. 

W efekcie takiej diagnozy kwestie związane ze środowiskiem kulturowym zajęły 

istotne miejsce w Planie m. in. poprzez ustalenie stref ochrony i wykorzystania 

środowiska kulturowego. Strefy te mogą mieć róŜnorodne formy, wśród 

których wymieniono: m.in. staromiejskie zespoły urbanistyczne wraz 

z zabytkową zabudową, zespoły zamkowe, pałacowo-parkowe i dworsko-

parkowe, zespoły i obiekty sakralne, zespoły i obiekty świeckie, wpisy do 

rejestru zabytków, tworzenie stref ochrony konserwatorskiej, opracowywanie 

planów rewaloryzacji i planów rewitalizacji, programów ochrony 

i wykorzystania dziedzictwa kulturowego, studiów programowo-

przestrzennych, powoływanie parków kulturowych, rezerwatów kulturowych 

i pomników historii, a w końcu sprawowanie szczególnej ochrony względem 

obiektów wpisanych lub planowanych do wpisania na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

 Jak podkreślono w Planie jednym z najpilniejszych działań 

wymagających podjęcia w celu zapewnienia ochrony najcenniejszych zasobów 

krajobrazowych województwa jest sporządzenie planów miejscowych, które w 

chwili obecnej są jedynym i istotnym instrumentem w ochronie i kształtowaniu 

ładu przestrzennego, a tym samym ochrony walorów krajobrazowych. 

 W kontekście niniejszego programu warto dodać, iŜ w części 

szczegółowej Planu wśród obiektów i zespołów historycznych wymagających 

szczególnej ochrony konserwatorskiej, znajdujących się na terenie gminy Nisko 
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wymieniono dawny kościół par. p.w. MB ŚnieŜnej w Zarzeczu, przeniesiony 

z JeŜowego. 

 Z kolei Program rozwoju kultury w województwie podkarpackim na 

lata 2004 – 2009 z 2004 roku opracowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego określa cztery nadrzędne cele długookresowe 

w odniesieniu do rozwoju kultury regionu: 

� przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym 

dysproporcjom w poziomie rozwoju warunków uczestnictwa 

kulturalnego ludności w województwie (zwłaszcza między stolicą regionu 

a jej otoczeniem), 

� pielęgnowanie (ochrona) toŜsamości kulturowej regionu, wzmocnienie 

procesów integracyjnych w społeczności regionalnej, 

� poprawa jakości środowiska kulturowego Podkarpacia, 

� zwiększenie atrakcyjności całego regionu w układzie krajowym 

i międzynarodowym, poprawa wizerunku regionu. 

 Jak zapisali autorzy Programu województwo podkarpackie musi stać się 

regionem przyjaznym, sprawnym i chłonnym – społecznie i kulturowo, 

zachowując jednocześnie własne wartości i minimalizując negatywne skutki 

tendencji do uniwersalizacji. Walory Podkarpacia powinny stać się 

identyfikowalną częścią kultury narodowej.  

 Kwestie dotyczące zabytków znalazły się równieŜ w Programie Promocji 

Województwa Podkarpackiego na lata 2004 – 2006, gdzie zabytki kultury 

materialnej zaliczono do podstawowych walorów i atrakcji turystycznych 

województwa. W Programie tym zwrócono uwagę, iŜ turystyka staje się 

kolejnym tzw. Sektorem wysokiej szansy gospodarce regionu, a działania 

promocyjne powinny się koncentrować przede wszystkim na promowaniu 

wypracowanej oferty skierowanej do celowo dobranej grupy klientów. 

Wskazano przy tym na cieszące się szczególną popularnością wśród turystów 

obiekty i zespoły zabytkowe oraz oparte o potencjał regionu szlaki turystyczne. 
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2. Cele programu w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami ma na celu: 

1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań 

strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, 

2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie 

z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, 

3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków, doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania, 

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego, 

5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla 

potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami, 

6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 

eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych 

zabytków, 

7. Podejmowanie przedsięwzięć umoŜliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami. 
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3. Zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy. 

 Scharakteryzowanie zasobu zabytków ma na celu określenie, co (przede 

wszystkim) naleŜy chronić i czym naleŜy się opiekować, a tym samym pomóc 

we właściwym rozłoŜeniu akcentów w programie opieki nad zabytkami. 

3.1 Zabytki nieruchome z wyszczególnieniem obiektów  
o najwy Ŝszym znaczeniu dla gminy Nisko. 

 Omówienie zabytków nieruchomych gminy i miasta Nisko podzielono na  

trzy zasadnicze części. W części pierwszej omówiono zabytki nieruchome objęte 

prawnymi formami ochrony określonymi w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do jakich naleŜą: uznanie za 

pomnik historii, utworzenie parku kulturowego i ustalenie ochrony 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 W drugiej części omówiono zagadnienie ewidencji zabytków, do 

prowadzenia, której na mocy ustawy zobligowane są samorządy gminne. 

W ostatniej, trzeciej części, omówiono całość zasobu zabytków nieruchomych 

z terenu gminy i miasta Nisko. 

 

 

 

 NaleŜy równieŜ podkreślić, iŜ te obiekty zabytkowe, które uwzględnione 

są w ewidencji zabytków, a nie figurują w rejestrze zabytków lub nie bierze ich 

pod uwagę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie są prawnie 

chronione. 
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  Uwzględnienie ich wyłącznie w ewidencji ma charakter informacyjny, 

pomocny przy określaniu i ocenianiu zasobu obiektów zabytkowych na 

określonym terytorium oraz przy opracowywaniu programów opieki nad 

zabytkami. 

 Przed przystąpieniem do omówienia podstawowych form ochrony 

obiektów zabytkowych naleŜy takŜe zaznaczyć, iŜ na terenie gminy Nisko nie 

występują obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 

UNESCO, nie ma teŜ zabytków, które byłyby uznane za pomnik historii. 

3.1.1 Zabytki nieruchome obj ęte prawnymi formami ochrony. 

 Park kulturowy. 

 Park kulturowy to nowa forma ochrony zabytków, wprowadzona na 

mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Park Kulturowy powołuje mocą uchwały, po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, rada gminy (lub rady gmin, jeśli 

obszar parku znajduje się na terenie kilku gmin). 

 

 

 

 Utworzenie parku kulturowego ma na celu ochronę krajobrazu 

kulturowego oraz zachowanie wyróŜniających się krajobrazowo terenów 

z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadnicze. 
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 Do chwili obecnej na terenie gminy Nisko nie został utworzony Ŝaden 

park kulturowy. 

 

Rejestr zabytków. 

 Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Dla 

województwa podkarpackiego jest nim Podkarpacki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, mający swą siedzibę w Przemyślu, dysponujący delegaturami 

w Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Wpis do rejestru zabytków odbywa się na 

mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanej z urzędu lub na 

wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub posiadacza wieczystego gruntu, 

na którym znajduje się zabytek nieruchomy. W tym samym trybie do rejestru 

moŜe być wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru oraz nazwa 

geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. 

 Wedle stanu obecnego na terenie gminy Nisko znajdują się następujące 

obiekty i zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków: 

Decyzja nr A – 437 z 22. 04. 1991 roku. 

Zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Nisku, w skład którego 

wchodzą: kościół, plebania i cmentarz przykościelny. 

Decyzja A – 417 z 18. 10. 1989 roku 

Park przypałacowy, ob. Miejski w Nisku 

 Decyzja A – 142 z 28. 03. 2006 roku 

Dom, ul. Kościuszki 11 w Nisku 

 Decyzja A – 257 z 08. 04. 1981 roku 

Zespół cegielni w Nisku, w skład której wchodzą: cegielnia z suszarnią. 

 Decyzja A – 140 z 21. 12. 2005 roku 

Kaplica przy kościele paraf. P.w. MB Królowej Polski w Nisku – Malcach 

 Decyzja A – 255 z 05. 03. 1981 roku 

Kaplica grobowa hr. Ressequierów w Nisku – Warchołach 

 Decyzja A – 438 z 10. 06. 1991 roku 

Zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława B. M. w Racławicach, 

w skład którego wchodzą: cmentarz przykościelny z dzwonnicą i plebania. 

 Decyzja A – 383 z 17. 06. 1988 roku 

Najstarsza część cmentarza parafialnego w Racławicach. 

 Decyzja A – 243 z 05. 05 1977 roku 

Park podworski „Waldekówka” w Racławicach. 
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 Decyzja A – 353 z 14. 06. 1988 roku 

Najstarsza część cmentarza parafialnego z kaplicą. 

 Decyzja A – 417 z 18. 10. 1989 roku 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w obrębie cmentarza parafialnego 

w Nisku. 

 Decyzja A – 334 z 13. 06. 1988 roku 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Zarzeczu –Podborku. 

Ochrona ustalona w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Według obecnego stanu we wszystkich dotychczas opracowanych 

i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

znajdują się stosowne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego. 

3.1.2 Zabytki nieruchome gminy Nisko w gminnej ewid encji zabytków. 

 Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków naleŜy do obowiązków gminy. 

Ewidencję prowadzi się w formie kart adresowych zabytków nieruchomych 

z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków (art. 22 pkt. 4 

Ustawy o ochronie zabytków …) Wykaz zabytków objętych gminną ewidencją 

zabytków na terenie gminy Nisko dołączony został do niniejszego opracowania 

w formie załącznika (zał. Nr 1). 

3.1.3 Ogólna charakterystyka zasobu. 

 Tereny naleŜące do współczesnej gminy Nisko, połoŜone nad Dolnym 

i środkowym Sanem wraz z powstaniem w 2 poł. X wieku wczesnofeudalnych 

organizmów państwowych Polski i Rusi, stały się strefą rywalizacji tych dwóch 

państw. Częste zmiany przynaleŜności państwowej między końcem X wieku 

a XII wiekiem, stały się powodem pewnej destabilizacji osadnictwa. Dopiero 

ustalenie trwałej granicy na początku XII wieku, pomiędzy Księstwem 

(a następnie województwem) Sandomierskim a Rusią Halicką umoŜliwiło 

intensywny jego rozwój. Granica pomiędzy Polską a Rusią znajdowała się 

w bezpośredniej bliskości obecnego miasta Rudnika n/ Sanem. Przebiegała 

między Kopkami (gdzie znajdowała się komora celna) a Sarzyną. Kopki 

pozostawały po stronie polskiej, następnie granica przekraczała San 

i pozostawiając Krzeszów po stronie ruskiej, kierowała się w kierunku Tanwi. 

Jako granica państwa funkcjonowała do 1344 roku tj. przyłączenia Ziemi 
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Przemyskiej do Korony, po tym zaś roku aŜ do rozbiorów jako granica 

pomiędzy województwami sandomierskim i ruskim oraz jako granica kościelna 

między diecezją krakowską i przemyską w archidiecezji lwowsko – halickiej. 

Zistnieniem w sąsiedztwie tej granicy we wczesnym średniowieczu jakichś 

obiektów obronnych moŜna wiązać nazwę wsi StróŜe, obecnie dzielnicy 

Rudnika czy teŜ wzmiankowaną przez Jana Długosza wieś Podgrodzie gdzieś 

w okolicy Niska. 

 Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi osadnictwa stało się powstanie 

szlaku komunikacyjnego, wiodącego z Sandomierza wzdłuŜ Sanu do 

Jarosławia i Przemyśla, a następnie dalej na wschód do Kijowa. Początki tego 

szlaku naleŜy datować na X – XI wieku, z tym, Ŝe większego znaczenia nabrał 

on dopiero u schyłku wczesnego średniowiecza. Po ustabilizowaniu się granicy 

polsko – ruskiej, od początku XIII wieku rozpoczął się powolny rozwój 

osadnictwa i wzrost zaludnienia. Powstały nowe wsie i kontynuowały swój 

rozwój ośrodki wcześniej istniejące. Około połowy XIII wieku powstała parafia 

w Bielinach. Jako druga powstała parafia w Racławicach (po 1326r.), w skład 

której weszły wsie: Racławice, Przędzel, Zaosice, Podgrodzie, Zarzecze, Nisko 

i StróŜa. 

 Początkowo większość terenów w Międzyrzeczu Wisły i Sanu stanowiła 

własność królewską (ksiąŜęcą). Zarząd dóbr znajdował się początkowo 

w Przyszowie, następnie został przeniesiony do Niska. Z czasem coraz więcej 

terenów, przede wszystkim wzdłuŜ rzek, zaczęła przechodzić w ręce prywatne. 

Wnętrze Puszczy Sandomierskiej pozostało domeną panującego. Głównymi 

posiadaczami tych ziem w ciągu XIV i XV wieku stały się rody Tarnowskich, 

Ligęzów i Mieleckich. 
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 Od końca XV wieku rozpoczął się nowy etap rozwoju gospodarczego 

ziem połoŜonych nad Dolnym i Środkowym Sanem, związany m. in. z rozwojem 

handlu (spływ zboŜa i innych artykułów Sanem do Wisły i dalej do Gdańska), 

eksploatacja lasów (maziarnie, dzieciarnie, mielerze, drewno budowlane 

i opałowe) i lokalnych rud darniowych. Procesy te przybrały na sile w połowie 

XVI wieku i w XVII wieku, by ulec zahamowaniu w wieku XVIII. Ich efektem 

był rozwój dotychczas istniejących wsi i osad, powstawanie nowych, 

szczególnie o charakterze przemysłowym oraz lokacje miast prywatnych, które 

miały stać się lokalnymi centrami gospodarczymi dóbr magnackich 

i szlacheckich. Wśród miast połoŜonych nad Dolnym Sanem najwcześniej 

lokowany był Rudnik (1522r., ponownie 1557r.). Po nim powstały: Radomyśl 

(1556r.), Ulanów (1616r.), Krzeszów (1641r.) i Rozwadów (1693r.). 

 W XVI wieku pojawiły się na obszarze Puszczy Sandomierskiej nowe 

drogi biegnące w kierunku południowym. Pierwsza wiodąca z Sandomierza 

przez Kolbuszową do Rzeszowa i druga z Rzeszowa na północ, łącząca się pod 

Niskiem ze starym traktem biegnącym wzdłuŜ Sanu. 

 Po 1772 roku ziemie gminy Nisko zostały włączone do Cesarstwa 

Austriackiego. Austriacy z ziem I rozbioru utworzyli nową prowincję: Królestwo 

Galicji i Lodomerii. Królestwo to miało być restauracją dawnego, 

średniowiecznego „państwa”, podlegającego niegdyś Koronie Węgierskiej. 

Nazwa wywodziła się od praksięstwa ruskiego Halicza (Galicja) i Włodzimierza 

(Lodomeria). Na czele Królestwa Galicji i Lodomerii stało Gubernium z siedzibą 

we Lwowie, kierowane przez gubernatora, jako przedstawiciela władzy 

cesarskiej. Kraj podzielony został na cyrkuły. Region niŜański znalazł się 

w cyrkule rzeszowskim. Na czele cyrkułu stał starosta. 
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 Cztery lata przed nadaniem Galicji swobód konstytucyjnych (tj. 

w 1857r.) nastąpił nowy podział administracyjny. Dotychczasowe cyrkuły 

zostały podzielone na powiaty. W cyrkule rzeszowskim wyodrębniono wówczas 

11 okręgów powiatowych. W północnej części cyrkułu wyznaczono następujące 

siedziby dla nowych jednostek: Nisko, Rozwadów, Tarnobrzeg i Ulanów. Tereny 

gminy od 1772 roku do 1918 roku znajdowały się pod panowaniem 

austriackim. 

 Ośrodkiem gminy jest miejscowość Nisko. W jego granicach znajdują się 

dawne wsie, obecnie osiedla: Barce, Malce, Moskale, Podwolina, Warchoły 

i „folwark Sopot”. 

 Z nazwą Nisko spotykamy się juŜ w XV wieku w dziele Jana Długosza 

Księga uposaŜeń diecezji krakowskiej. Pisał w niej, iŜ Nyszko (Nisko) było 

wówczas wsią królewską i naleŜało do parafii w Bielinach. Znajdował się 

w niej folwark królewski, karczmy i sady oraz łany kmiece, z których ściągana 

była dziesięcina na rzecz parafii w Bielinach. 

 Kolejna informacja o Nisku dotyczy przełomu 1577/1578 rok, kiedy to 

chłopi klucza przyszowskiego (Nisko, Zalesie, Pławo, Zarzecze) wystąpili 

przeciwko staroście sandomierskiemu Andrzejowi Firlejowi. 

 W 1578 roku Nisko było nadal wsią królewską zamieszkaną przez 39 

kmieci, nie licząc zarodników czy łowczych. 

 W latach 1654-1750 Nisko było majątkiem w latyfundiach 

Lubomirskich i wyspecjalizowało się w produkcji Ŝyta. Okres pomyślnego 

rozwoju regionu przerwała wojna polsko – szwedzka z lat 1655-1660. 

 Po I rozbiorze Polski dobra niŜańskie obejmujące Malce, Warchoły, 

Podwolinę, Pławo, Kamień, Jatę, Zalesie, Sójkową, Bojanów, Korabinę, Laszki, 

Burdze, Przyszów, JeŜowe, Pogoń (ob. Nowosielec), Sopot, Swoły i Zaracławice 

(ob. Waldekówka) przeszły na własność funduszu religijnego. 

 W dniu 14 lipca 1837 roku dobra Nisko obejmujące wsie: Malce, 

Moskale, Warchoły, Zasanie, Racławice, Swoły, Burdze, Kołodzieje, Chyły, 

Przyszów, JeŜowe, Maziarnia, Nowosielec, Jata, Sokowa, Zalesie, Kamień 

z przyległościami nabyli na licytacji Karolina i Karol Reichenbachowie. 

Dr Karol Reichenbach był wielkim łowczym dworu austriackiego, niemieckim 

uczonym, posiadającym tytuł barona.  

 Kameralny majątek Sopot nabył w tymŜe roku polsko-czeski hrabia 

Eugeniusz Kinsky. Hrabia Kinsky reaktywował działalność huty szkła oraz 
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przyczynił się do budowy wytwórni świec parafinowych i fabryki zapałek. 

Największe jednak zasługi połoŜył dla lokalizacji w Nisku urzędów 

administracyjnych, w tym władz powiatowych. 

 

 W 1867 roku dobra niŜańskie ponownie wystawione na licytację nabył 

hrabia Roger Reesequier de Miremont. Jego młodszy syn hr. Edmund Bernard 

Olivier Reesequier de Miremont oŜenił się z hr. Marią Kinsky, córką 

Eugeniusza, właściciela majątku Sopot. Od ojca otrzymał część majątku. 

Pozostałą nabył od brata Adriana, a majątek Sopot wniosła w posagu Maria hr. 

Kinsky. W tych czasach nastąpił rozwój miasta. Wykorzystując swoje 

powiązania z Wiedniem hrabia Olivier wystarał się o utworzenie w Nisku 

siedziby powiatu oraz zbudował pierwsze zakłady przemysłowe: duŜy tartak, 

cegielnię, warsztaty ślusarsko-mechaniczne, młyn, browar oraz zainicjował 

budowę kościoła parafialnego. Dzięki jego zabiegom w 1864 roku rozpoczęto 

budowę linii kolejowej Rozwadów – Przeworsk, ukończoną w 1900 roku. 

Reesequierowie wznieśli w Nisku pałac (1873-1875), szkołę podstawową 

(1889r.), budynek Starostwa (1875-1878), ochronkę, hotel, mieszkania dla 

urzędników. W osadzie Nisko funkcjonowało wówczas kilka sklepów, rzeźnia, 

dwa zakłady fryzjerskie, zakład fotograficzny, ochotnicza straŜ poŜarna, 

szpitalik dworski (1878), poczta.  

 Podczas ich 40-letniego władania dobrami niŜańskimi osada Nisko stała 

się regionalnym ośrodkiem handlu, rzemiosła, drobnego przemysłu oraz 

centrum administracyjnym. 

 W 1896 roku wzniesiono kompleks budynków koszarowych dla 

austriackiego batalionu 23 pułku piechoty z Jarosławia. W 1877 roku została 

załoŜona przez pp. Majerów poczta konna. W 1904 roku ze składek 

społeczeństwa wzniesiono budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
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 W latach 1912-1916 dobra niŜańskie nabył od hr. Reesequierów 

Maksymilian Francke, który załoŜył nową zmechanizowaną cegielnię. 

 W wyniku działań wojennych w latach 1914-1918 zniszczeniu uległy 

takie budynki jak: kościół parafialny, szkoła, ratusz, tartak, zdewastowano 

budynek „Sokoła” i budynek gimnazjum. Po 1918 roku w Nisku utworzono 

powiat. W poaustriackich koszarach utworzono Szkołę Rezerwy, 

przekształconą następnie na trzyletnią Szkołę Zawodową Podoficerską dla 

Małoletnich. W 1932 roku władze zatwierdziły herb miasta Niska (jodła 

i biegnąca z góry do dołu wstęga rzeki San).  

 Prawa miejskie otrzymało Nisko w dniu 20 października 1933 roku. 

W 1937 roku w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego rozpoczęła tu 

działalność Spółka „Zakłady Południowe”, zaląŜek przyszłej Huty „Stalowa 

Wola”. Lokalizacja w widłach Wisły i Sanu Centralnego Okręgu Przemysłowego 

przyczyniło się do rozwoju miasta. Nastąpiło oŜywienie gospodarcze i wzrost 

liczby ludności, który przerwany został wybuchem II wojny światowej. 

 Na terenie gminy funkcjonuje sześć parafii: Nisko – par. Św. Jana, 

Nisko – par. Św. Józefa, Nisko - Malce, Nowosielec, Racławice i Zarzecze. 

Tereny te pod względem administracji kościelnej we wczesnym średniowieczu 

wchodziły w skład archidiecezji krakowskiej, archidiakonatu sandomierskiego, 

dekanatu prudnickiego. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku dekanat rudnicki 

wszedł w skład diecezji tarnowskiej, erygowanej w 1786 roku. Bullą papieską 

erygującą diecezję tarnowską dokonano reorganizacji dekanatu prudnickiego 

i ciechocińskiego. W tymŜe samym roku dekanaty: głogowski, miechociński 

i rudnicki zostały odłączone od Tarnowa i przyłączone do diecezji przemyskiej.  
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 Ten stan rzeczy utrzymał się aŜ do 1992 roku, kiedy to na mocy bulli 

z 25 marca 1992 roku papieŜa Jana Pawła II Totus Tubus Poloniae m.in. 

dekanaty: niŜański, rudnicki i ulanowski weszły w skład diecezji 

sandomierskiej. 

 

 Najstarsza parafia w Racławicach powstała około 1326 roku. Została 

wydzielona z parafii Bieliny, o czym świadczą dziesięciny z Racławic, Zaosicza 

i częściowo wsi Przędzel, pobierane przez proboszcza z Bielin, który mimo 

odstąpienia wiosek nie zrzekł się naleŜnych mu dziesięcin. 

 W 1746 roku Józef Grabiński, podczaszy wieluński zbudował nowy 

drewniany kościół p.w. Św. Stanisława Bpa. W 1914 roku kościół uległ 

zniszczeniu. W 1920 roku wzniesiono trzeci drewniany kościół na 

fundamentach poprzedniego. W 1991 roku rozpoczęto budowę obecnego, 

murowanego kościoła wg projektu arch. Zygmunta Chucherko z Kazimierzy 

Wielkiej. 

 W odległości ok. 300 m od kościoła funkcjonuje cmentarz parafialny. 

Pierwszego pochówku dokonano na pocz. XIX wieku (wcześniej zmarłych 

chowano na cmentarzu przykościelnym). 
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 Parafia w Nisku powstała w 1927 roku przy wzniesionym z fundacji 

Marii z Kinskych i Oliviera hr. Reesequier w latach 1892-1896 kościele p.w. 

Św. Józefa, konsekrowanym 10.06. 1901 roku przez bpa przemyskiego 

J. Fischera. 

 Samodzielna parafia w Zarzeczu erygowana została 18. 12. 1935 roku. 

Wydzielona została z parafii Racławice. Kościół drewniany, modrzewiowy 

przeniesiony został w 1923 roku z JeŜowego, a poświęcony w 1936 roku. 

Kościół ten zakupiony został przez Andrzeja i Annę Dulów z Zarzecza. W czasie 

II wojny światowej został zniszczony w 80%. Zaraz po wojnie odbudowany 

staraniem parafian. 

 W odległości około 600 m od kościoła parafialnego, na skraju wsi 

znajduję się cmentarz parafialny z kaplicą, w której była czczona Matka Boska 

ŚnieŜna. Bronisława Ostrowska pisarka, poetka, autorka licznych wierszy 

z wielkim pietyzmem w swej ksiąŜce Bric,abrac wspomina tę kapliczkę. 

 Na obszarze gminy Nisko oprócz wspomnianych cmentarzy 

funkcjonował w Nisku cmentarz Ŝydowski, załoŜony w XIX wieku, w odległości 

około 1 km na południe od stacji PKP. Obecnie cmentarz jest całkowicie 

zdewastowany i zniszczony. 

 Na obszarze gminy znajdują się dwa cmentarze z okresu I wojny 

światowej (1914r.): w Nisku - Barcach w obrębie cmentarza parafialnego 

i Zarzeczu - Podborku. 

 Układy planistyczne wsi załoŜonych na prawie polskim na obszarze 

gminy Nisko nie zachowały się. Wszystkie wsie powstały „na surowym 

korzeniu” i były lokowane na prawie niemieckim. Nowe prawo zmieniało 

zasadniczo zewnętrzny wygląd wcześniejszych wiosek. Wprowadzało 

gospodarkę uporządkowaną, trójpolową wraz z nowym podziałem gruntów pod 

zabudowę i uprawę rolną. W miejsce dotychczasowej chaotycznej zabudowy 

i pojedynczo uprawianych polan leśnych wytyczono główną ulicę, 

a przylegającą do niej ziemię dzielono na sadyby i ogrody. W ten sposób wieś 

otrzymała wygląd taki, jaki w głównych zarysach zachował się do dzisiaj np. 

w Wolinie, Nowosielcu czy Kończycach. 

 Pomimo zniszczeń spowodowanych przez obie wojny światowe 

miejscowości gminy Nisko zachowały historyczny układ przestrzenny. Nieco 

inny układ posiadają wsie powstałe w wyniku działalności gospodarczej: 
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Racławice (niegdyś związane z folwarkiem), Zarzecze czy Nisko-Malce (związane 

z folwarkiem „Sopot”).  

 Układ przestrzenny miasta Nisko jest ściśle związany z przebiegiem 

drogi Sandomierz – Przemyśl. Ośrodkiem układu jest trapezowaty rynek, 

wyznaczony w miejscu poprzedniego targowiska. Układ miejski rozwijał się na 

przełomie XIX i XX wieku, w związku z przeprowadzeniem linii kolejowej 

Rozwadów – Przeworsk, budową zakładów przemysłowych (cegielni, browaru, 

stolarni, młyna motorowego, huty szkła) oraz zlokalizowaniem w ówczesnej 

osadzie siedziby powiatu. 

 

 Przebieg drogi i toru kolejowego wyznaczyły na długo teren zajęty pod 

historyczne miasto. Obszar miasta leŜący poza strefą przyrynkową został 

podzielony na półrolnicze działki o rozmaitej długości. Rynek dostosowano do 

wcześniejszego układu dróg. Układ komunikacyjny jest bardzo prosty: główny 

szlak, biegnący wzdłuŜ Sanu, prowadzi wzdłuŜ zespołu pałacowo-parkowego 

Ressequierów do zach. naroŜnika rynku, wybiega zaś w stronę Przemyśla 

z naroŜnika wsch. Pozostałe drogi mają znaczenie lokalne. Pałac niŜański 

z parkiem i zespołem gospodarczo-przemysłowym stanowi element sprzęŜenia 

przestrzennego. 

 Charakteryzując zabytkowe obiekty trudno nie wspomnieć 

o następujących zabytkach nieruchomych: 

I. Zabytkowy zespół kościoła pod wezwaniem św. Józefa w Nisku 

usytuowany jest w centrum miasta na pd. zach. od rynku przy ulicy 

Mickiewicza.  

a/ Kościół pod wezwaniem św. Józefa 

 W 1890 roku dzięki staraniom Marii z Kinskych i Oliwiera Ressequier, 

właścicieli dóbr niŜańskich zawiązano Komitet Budowy Kościoła. Budowę 

rozpoczęto w 1892r. a zakończono w 1896. W dniu 10 czerwca 1901r. biskup 

przemyski J. Fischer dokonał konsekracji kościoła. Podczas pierwszej wojny 
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światowej 18.09.1914r. w wyniku ostrzału artyleryjskiego kościół spłonął. Jego 

odbudowę w latach 1919 – 1922 przeprowadzono wg planów arch. inŜ. 

Majerskiego z Przemyśla. W 1923r. ponownej konsekracji dokonał biskup K. J. 

Fischer. 

 W 1925r. kolejny właściciel Niska – Maksymilian Francke utworzył 

beneficjum na rzecz kościoła. W dwa lata później, tj. w 1927 roku erygowano 

przy kościele parafię. 

 Kościół jest obiektem neoromańskim, wzniesionym z cegły palonej, na 

zaprawie wapiennej, dwustronnie tynkowany, kryty blachą ocynkowaną. 

ZałoŜony na planie krzyŜa łacińskiego, jednonawowy z transeptem, dwoma 

kwadratowymi zakrystiami, przedsionkami przy transepcie i kruchtą pod wieŜą 

na rzucie prostokąta oraz półkoliście zamkniętym, prostokątnym prezbiterium. 

Bryła jednowieŜowa z transeptem, nawą główną i prezbiterium równej 

wysokości, zakrystie boczne oraz przedsionki przy ramionach transeptu 

o połowę niŜsze, nakryte dachami dwuspadowymi. Podobnie nakryta nawa 

główna, transept i prezbiterium. Absyda prezbiterium niŜsza o 1/3 wysokości 

nakryte dachem półstoŜkowym. WieŜa trójkondygnacyjna, zwęŜająca się ku 

górze, nakryta wysokim ostrosłupowym hełmem. 

 Wszystkie elewacje otynkowane, na cokole, zwieńczone profilowanym 

gzymsem z fryzem arkadkowym i ząbkowanym. NaroŜniki ścian pomiędzy 

oknami opilastrowane, podzielone gzymsem kordonowym, okna rozglifione 

z maswerkami bądź rozetami. Fasada wieŜowa z portalem głównym na osi 

ujętym dwoma pilastrami na cokołach, zakończonych kroksztynami 

dźwigającymi półkolisty, profilowany gzyms, mieszczący niszę, ponad którą 

trójkątny profilowany gzyms w formie daszku. Ponad portalem na osi oculus 

a nad nim ponad profilowanym gzymsem kordonowym półkolisty otwór 

okienny z czterech stron ujęty pilastrami na cokołach o porządku doryckim. 

NaroŜniki tej części wieŜy wyoblone. WieŜa zakończona płaskim gzymsem 

arkadowym i gierowanym gzymsem z oculusami. 

 We wnętrzu dominuje nawa główna, połączona przestrzennie 

z transeptem i prezbiterium, nakryta stropem płaskim z fasadą. Analogiczny 

strop w transepcie i prezbiterium. Absyda prezbiterium zamknięte konchą. 

Ściany prezbiterium na wysokość łuku okien ozdobione profilowanym 

gzymsem. Ściany boczne nawy głównej prezbiterium gładkie, bez podziałów 

architektonicznych. 
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 Chór muzyczny wsparty na trzech wysokich arkadach z pełną 

balustradą. Arkady oparte na filarach. W oknach współczesne witraŜe zaś na 

podłodze współczesna posadzka marmurowa. 

 WyposaŜenie kościoła stanowi: ołtarz główny i ołtarze boczne, 

neobarokowe z początku XX w. Na ścianach nawy głównej i transeptu 

neorenesansowe Stacje Męki Pańskiej. Ściany kościoła pokryte są 

współczesną, neorokokową polichromią z przestawieniami figuralnymi 

i motywami roślinnymi. 

b/ Plebania 

 Wzniesiona została w latach 1892 – 1896 z fundacji Marii Kinskych, 

hrabiny Ressequier i jej męŜa Oliwiera hr. Ressequier de Miremont, właścicieli 

dóbr niŜańskich. 

 Wzniesiona została w stylu neoromańskim, z cegły pełnej na zaprawie 

wapiennej, obustronnie tynkowana oprócz detalu architektonicznego elewacji 

zewnętrznych. Nakryta dachem dwuspadowym, pokrytym blachą ocynkowaną. 

Stropy drewniane, belkowe z tynkowaną podsiębitką. Stolarka okienna 

i drzwiowa drewniana, futrynowa. Drzwi płycinowe z nadświetlem. Schody 

wewnętrzne drewniane, dwubiegowe z półkolistym podestem. 

 ZałoŜona na rzucie prostokąta, czterodziałowa, w działach trójtraktowa, 

w trzykrotnie węŜszych działach dziewięciopomieszczeniowa. W pn. zach. 

naroŜniku półkolista klatka schodowa. Na piętrze zbliŜony układ pomieszczeń. 

 Bryła budynku dwukondygnacyjna, z wieŜyczką w naroŜniku pn. zach., 

częściowo podpiwniczona, część pd. zakryta poprzecznym dachem 

dwuspadowym. Nad działem pn. dach dwuspadowy, prostopadły do głównego 

o wspólnej kalenicy. Klatka schodowa – wieŜyczka, trójkondygnacyjna. Dwie 

dolne kondygnacje półkoliste w podstawie, trzecia wyniesiona ponad dach, 

walcowata, zwieńczona dzwonowatym, wydłuŜonym hełmem z iglicą. 

NaroŜa elewacji ujęte ceglanymi lizenami. Ceglane są takŜe gzymsy, kordonowy 

i wieńczący oraz opaski okienne i drzwiowe. 

 Elewacja frontowa pięcioosiowa, z umieszczonymi na osi od południa 

w parterze drzwi. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte odcinkowo. Szczyt 

ujęty arkadowaniem z trójbiforyjnym układem trzech półkoliście zamkniętych 

okien. 

 Elewacja północna czteroosiowa opracowana analogicznie do 

południowej. Elewacja południowa z półkolistą klatką schodową, czteroosiowa 
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z umieszczonymi na osiach wąskimi drzwiami. Trzecia kondygnacja wieŜy 

zwieńczona wieńcem drewnianych konsol, podtrzymujących szeroki okap, 

hełm, rozczłonkowana została czterema regularnie rozmieszczonymi drzwiami. 

Wewnątrz pomieszczenie bez wyróŜniających je cech, otynkowane. W sieni 

posadzka, na parterze podłogi a na piętrze parkiet. Wszystkie pomieszczenia są 

doświetlone. 

II. Kaplica przy kościele parafialnym p. w. M B Królowej Polski w Nisku- 

Malcach. 

 Historia kaplicy rozpoczyna się w 1837 roku, kiedy to Tomasz Bis 

zbudował niewielką drewnianą kaplicę, w której umieścił zakupiony od 

Niemców obraz Matki Boskiej ad Nives. 

 W 1872r. obraz został odnowiony kosztem Walentego Bisa. W 1910 roku 

staraniem Marii Ressequier, Władysława Kisielewicza, Jadwigi Biesiadowskiej 

i Franciszka Skrzata wybudowano obecną kaplicę. Jej poświęcenia dokonano 

w 1911r.. W 1934 roku wykonano ołtarz główny do kaplicy z fundacji parafian 

i Maksymiliana Francke – właściciela dóbr niŜańskich. Ołtarz wykonał 

miejscowy stolarz Karol Fusiek. W latach1977- 1983 do kaplicy dobudowano 

obecny kościół parafialny wg projektu arch. Romana Orlewskiego z Rzeszowa. 

 Kaplica usytuowana jest w północno – zachodniej części Niska na 

terenie osiedla Malce u zbiegu ulic Potok i Sopockiej, na wschód od rzeki 

Barcówki. 
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 Wzniesiona została w stylu neogotyckim z cegły pełnej, na zaprawie 

wapiennej, od wewnątrz tynkowana z elementami kamiennymi (portal główny, 

szkarpy, obramienia okienne, zwieńczenie wieŜy, szczyt elewacji frontowej). 

Nawa nakryta sklepieniem krzyŜowym zaś część prezbiterialna konchą. Więźba 

dachowa konstrukcji krokwiowo- płatwiowej. Dach nad nawą i wieŜa pokryta 

blachą ocynkowaną zaś prezbiterium dachówką ceramiczną, zakładkową. 

 ZałoŜona została na rzucie prostokąta, zamknięta trójbocznie, 

jednoprzestrzenna. Bryła kaplicy zwarta, prostopadłościenna, nakryta dachem 

dwuspadowym, część prezbiterialna trójspadowym zaś wieŜa dachem 

brogowym. Elewacje zewnętrzne nietynkowane, ceglane, na tynkowanym 

cokole. Elewacja frontowa jednoosiowa, zwrócona na zachód. NaroŜniki kaplicy 

oszkarpowane. Na osi uskokowy portal o półkolistym wykroju z tympanonem 

zdobionym motywem krzyŜa laskowanego na tle promienistej glorii. 

Zwieńczenie otworu drzwiowego poniŜej tympanonu zdobione motywem 

trójliścia umieszczonego na osi i dwoma parami kolistych otworów w naroŜach. 

W szczycie kolisty otwór okienny doświetlający poddasze. Szczyt wieńczy 

kamienny laskowany krzyŜ.  

  Elewacja wschodnia z półkolistą absydą, oszkarpowana 

z umieszczonymi na osi czterema otworami okiennymi zamkniętymi u góry 

półkoliście. Ponad dachem u zbiegu absydy i nowy mur ogniowy zakończony 

w naroŜach i zwieńczeniu sterczynami. 

 Elewacja północna dwustronna, z prostokątną blendą i półkoliście 

zamkniętym, duŜym otworem okiennym z uskokowym gzymsem nadokiennym. 

Wnętrze kaplicy jednoprzestrzenne z posadzką marmurową, tynkowanymi, 

bielonymi ścianami i sklepieniem, rozczłonkowane lizenami. Przy ścieŜce 

wschodniej ustawiony współczesny ołtarz z XIX- wiecznym obrazem Matki 

Boskiej ad Nives. 

III. Kaplica grobowa hr. Ressequier, ob. kościół filialny w Nisku – 

Warchołach 

 Wzniesiona w stylu neogotyckim w 2 połowie XIX w. jako kaplica 

grobowa dla ówczesnych właścicieli Niska – hr. Ressequier. 

 PołoŜona w pd. zach. części osiedla Warchoły w odległości ok. 200 m na 

zach. od drogi krajowej Rzeszów – Lublin. 



–35– 

 Murowana jest z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, obustronnie 

tynkowana (pierwotnie od zewnątrz lico ceglane). Nakryta sklepieniem 

krzyŜowym w części prezbiterialnej zamknięta konchą. 

 

  

 

 Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Nakryta dachem 

dwuspadowym pokrytym blachą ocynkowaną. ZałoŜona na planie prostokąta 

z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Bryła kaplicy zwarta, 

prostopadłościenna. 

 Wszystkie elewacje otynkowane, na cokole. W elewacji frontowej, na osi 

portal o ostrołukowym wykroju. Ponad portalem tablica fundacyjna (obecnie 

niewidoczna), ponad którą kolisty otwór okienny doświetlający strych. 

Elewacja wschodnia trójboczna, oszkarpowana z umieszczonymi na osi 

blendami o ostrołukowym wykroju. Elewacje pd. i pn. dwuosiowe, 

oszkarpowane z umieszczonymi centralnie otworami okiennymi. 

 Wnętrze jednoprzestrzenne, tynkowane, bielone, rozczłonkowane 

lizenami. Przy ścianie wsch. współczesny ołtarz. 

IV. Zespół folwarczny „Sopot” w Nisku – Malcach 

 Usytuowany jest około 2 500 m na pn. zach. od centrum miasta. 

W skład załoŜenia wchodzi obecnie: rządcówka, spichlerz, stodoła, dworak 

i figura św. Rodziny. ZałoŜenie folwarczne w zdeformowanym licznymi 

wyburzeniami kształcie zachowało czytelne ślady dawnego układu opartego na 

geometryczno – kwadratowym schemacie kompozycyjnym i funkcjonalnym. 

 Elementy funkcjonalne zespołu: 

a/ Spichlerz – usytuowany w pn. granicy załoŜenia przy zachodnim skaju 

drogi folwarcznej, od zachodu zestawiony ze stodołą, od pn. otoczony 

polami, od wschodu aleją i budynkiem gospodarczym przy rządcówce, 

od południa podwórzem folwarcznym. Wystawiony w końcu XIXw. 
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Murowany z cegły, trójkondygnacyjny z uŜytkowym poddaszem. 

ZałoŜony na planie wydłuŜonego prostokąta. Przykryty dachem 

dwuspadowym, kalenicowym. Wnętrze podzielone stropami na 

słupach. WyposaŜenia brak. 

b/ Stodoła – usytuowana w północnej granicy załoŜenia, przystawiona od 

wschodu do spichlerza. 

 Od północy pola uprawne, od południa podwórze folwarczne, od 

zachodu łąka i zabudowa wsi. 

 Stodoła wystawiona została pod koniec XIX w. lub na początku XX w., 

moŜe po otwarciu w dobrach niŜańskich cegielni po 1909 roku. 

ZałoŜona na planie wydłuŜonego prostokąta, dwuprzejazdowa. 

Wystawiona z cegły ceramicznej z konstrukcją drewnianą dachu 

opartą na szeregu pochyłych kleszczowych słupów wspierających 

parabolicznie kratownicowe dźwigary wsparte na filarach 

przyściennych. Brak wyposaŜenia. 

c/ Rządcówka – wzniesiona we wschodniej granicy zabudowy pomiędzy drogą 

folwarczną a dawnym sadem od wschodu, w małym ogrodzie 

wydzielonym siatką. 

 

 Na poprzecznej osi części gospodarczej folwarku. Wystawiona na 

początku XX wieku, moŜe po 1906r. prawdopodobnie na miejscu starego domu 

rządcy, z cegły ceramicznej, parterowa z wysokim dachem dwuspadowym. 

ZałoŜona na planie prostokąta wydłuŜonego, z wejściem od zachodu. 

Dwutraktowa z wewnętrznym korytarzem. 

V. Kaplica w Nisku – Podwolinie 

 Usytuowana jest w centrum osiedla u zbiegu ulic H. Dąbrowskiego 

i Słonecznej. Wzniesiona została w końcu XIX wieku. Jest to obiekt murowany 
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z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowany. Nakryta 

dachem dwuspadowym, pokryta blacha ocynkowaną. Ustawiona na 

niewysokim cokole. NaroŜniki ujęte w pilastry z płycinami, na cokołach 

zwieńczone profilowanym gzymsem. W ścianach bocznych nawy i absydy 

umieszczone są otwory okienne. Otwór drzwiowy z portalem w formie 

półkolistej, zdobionej w partii cokołu prostokątnymi płycinami, z płaskim 

tympanonem, na którym zawieszony jest krucyfiks. Ponad dachem, na 

kalenicy aŜurowa sygnatura zakończona krzyŜem. W trójkątnym szczycie 

elewacji frontowej półkoliście zakończona nisza z figurą MB Niepokalanie 

Poczętej. 

VI. Kościół parafialny p.w. MB Królowej Polski w Nowosielcu 

 Usytuowany jest w centrum wsi po wschodniej stronie drogi krajowej 

prowadzącej z Lublina i Niska do Rzeszowa. 

 Historia obiektu rozpoczyna się w 1883r., kiedy to Zofia z Wallensteinów 

Hompeschowa, Ŝona właściciela Rudnika n/Sanem hrabiego Ferdynanda 

Hompescha wystawiła w parku pałacowym w Rudniku n/Sanem kaplicę 

z drzewa modrzewiowego. Ołtarz do tej kaplicy był rzeźbiony w Zakopanem 

w szkole snycerskiej na wzór ołtarza Matki Boskiej w Monachium. Po 

Hompeschach w 1898r. właścicielami Rudnika drogą kupna zostali 

Tarnowscy. W 1953r. mieszkańcy Nowosielca z inspiracji ks. Wincentego 

Boczara, proboszcza z Niska wystąpili do władz powiatowych o zezwolenie na 

przeniesienie z Rudnika dawnej kaplicy dworskiej Tarnowskich. Próba nie 

powiodła się.  
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 Czekano do wydarzeń 1956r., kiedy do powrócono do tej myśli. W tymŜe 

roku nastąpił wykup od Spółdzielni Produkcyjnej w Rudniku wspomnianej 

kaplicy i przeniesienie na teren Nowosielca. W 1957 roku przystąpiono do 

montaŜu kaplicy, połączonego z rozbudową. W dniu 7.09. 1957r. bp Wojciech 

Tomaka dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Budowę prowadzili 

miejscowi budowniczowie: Bronisław Iskra, Andrzej Cebula, Jan JeŜ 

a nadzorował inŜ. Stafiej z Rzeszowa. 

 W dniu 28.09.1958r. ks. Wincenty Boczar, dziekan rudnicki dokonał 

poświęcenia kościoła nadając mu tytuł MB Królowej Polski. W 1968r. przy 

kościele erygowano parafię. Kościół wzniesiony został w stylu zakopiańskim.  

 Jest to obiekt drewniany, konstrukcji wieńcowej, zwęglowany na 

jaskółczy ogon, z uciętymi ostatkami. Szalowany pionowo, na podmurówce 

z czerwonej otynkowanej cegły. W nawie głównej strop płaski, drewniany 

w układzie kasetonowym, w prezbiterium strop drewniany pozorny, 

kasetonowy. Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Dach kryty 

blachą ocynkowaną. 

 ZałoŜony na rzucie wydłuŜonego prostokąta z dwuprzęsłowym, 

zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Bryła zwarta, prostopadłościenna. 

Elewacja frontowa 9 zachodnia) jednoosiowa, symetryczna z otworem 

wejściowym na osi. W szczycie kruchty znajduje się figurka MB Niepokalanie 

Poczętej w ramie wykonanej z czarnego dębu. Do szczytu nawy głównej 

przylega centralnie umieszczona sygnaturka w formie wykusza. 

 Elewacje boczne południowa i północna nawy głównej czteroosiowe, naw 

bocznych pięcioosiowe, zaś prezbiterium 1 – osiowe. 

 Wewnątrz ściany naw, prezbiterium, kruchty, zakrystii i skarbczyka 

pokryte lakierowanymi deskami w układzie pionowym i zdobione 

płaskorzeźbami z postaciami świętych, Chrystusa i Marii. Stropy kasetonowe 

pokryte są emblematami krzyŜa i monogramem Chrystusa i Marii oraz 

symbolem Ducha Św. Od strony zachodniej chór muzyczny z płycinową 

balustradą zdobioną motywem krzyŜa i symbolami Eucharystii oraz motywem 

plecionki. 
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VII. Kaplica w Nowosielcu 

 

 Usytuowana w południowej części wsi, po jej wschodniej stronie, przy 

drodze krajowej relacji Lublin – Rzeszów. Wzniesiona została w 1 połowie XIX 

wieku. Murowana z cegły pełnej, obustronnie tynkowana. ZałoŜona na rzucie 

ośmioboku. Wewnątrz posiada sklepienie w kształcie płytkiej kopuły. Ściany 

wewnątrz i zewnątrz oŜywione prostokątnymi płycinami. Okienka kwadratowe. 

Nakryta dachem ośmiobocznym, zwieńczonym, drewnianą ośmioboczną 

latarnią. Wewnątrz polichromia współczesna z kaplicą. Na sklepieniu kartusze 

późnobarokowe, malowane iluzjonistycznie, na ścianach we wnękach 

malowidła figuralne o charakterze ludowym: 1. św. Wawrzyniec, 2. Grzech 

Pierworodny, 3. Św. Jakub Młodszy, 4. Św. Antoni Padewski. Pozostałe 

wskutek uszkodzenia nieczytelne. 

 

VIII. Zespół kościelny w Racławicach 

 PołoŜony jest w centrum wsi, przy drodze Nisko-Przemyśl, po jej 

wschodniej stronie. W skład zespołu chodzi: cmentarz przykościelny, 

dzwonnica, plebania i współczesny kościół parafialny. 

a/ Plebania  

Wybudowana została w stylu barokowym na przełomie XVIII i XIX 

wieku. Rozbudowana w 4 ćw. XIX wieku. Wzniesiona została 

z kamienia łamanego, wapiennego oraz cegły pełnej, obustronnie 

tynkowana. Stropy drewniane, belkowe, z tynkowaną podsiębitką, 

docieplone polepą. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo – stolcowa. 

Dach czterospadowy kryty blachą dachówkopodobną (pierwotnie 

dachówką ceramiczną, zakładkową). 
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ZałoŜona na rzucie wydłuŜonego prostokąta. W trakcie frontowym (pd.) 

wąska sień na osi poprzedzona portykiem kolumnowym. Bryła 

parterowa, zwarta, prostopadłościenna, częściowo podpiwniczona. 

Elewacje na cokole, otynkowane, zwieńczone profilowanym gzymsem, 

rozczłonkowane prostokątnymi otworami okiennymi i drzwiowymi. 

Wnętrze bez cech je wyróŜniających, z tynkowanymi ścianami 

i stropami. W salonie – faseta. Komunikacja w układzie traktowym. 

b/ Dzwonnica 

Wzniesiona została w 1920 roku. Jest to obiekt murowany z cegły 

pełnej, na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowany. Nakryta 

dachem brogowym, pokrytym blachą dachówkopodobną. 

Dwukondygnacyjna. W części przyziemia składzik, na I kondygnacji 

pomieszczenie na dzwony. Elewacje wschodnia, zachodnia 

i południowa w partii przyziemia zdobione półkoliście zamkniętą 

płyciną. Partia I piętra otwarta na zewnątrz półkoliscie zakończonymi 

i góry otworami okiennymi.  

ZałoŜona na rzucie kwadratu. Bryła zwarta, prostopadłościenna.  

IX. Zespół kościoła parafialnego w Zarzeczu 

 Usytuowany jest w części wsi zwanej Nowa Wieś, po wschodniej stronie 

drogi lokalnej Zarzecze – Ulanów. W skład zespołu wchodzą: drewniany kościół 

parafialny, dzwonnica oraz współczesny, murowany kościół parafialny 

i współczesna plebania 

a/ Kościół parafialny p.w. MB ŚnieŜnej i WspomoŜenia Wiernych 

w Zarzeczu (nieuŜytkowany) 

Kościół wzniesiony został rzekomo w 1720 roku w miejscowości 

JeŜowe, lecz Ryszard Brykowski, wybitny znawca drewnianego 

budownictwa sakralnego po analizie bryły i techniki budowy proponuje 

jako datę jego wzniesienia XV-XVI wieku, natomiast rok 1720 wiązałby 

z jego generalną przebudową. Kościół do 1923 roku stał w JeŜowem, 

skąd został przeniesiony do Zarzecza, gdzie w 1935 roku została 

erygowana parafia. Kościół został poświęcony w 1936 roku. Obiekt 

został powaŜnie uszkodzony podczas działań wojennych 26 lutego 

1945 roku. Zniszczeniu uległo prezbiterium kościoła. W tymŜe roku 

został odbudowany. W 1974 roku kościół oszalowano, zaś w 1977 roku 

wymieniono w im podwaliny i podłogi. 
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Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany pionowo 

deskami, ustawiony na podmurówce z cegły. Wewnątrz sklepienia 

drewniane kolebkowe, pozorne, wyklejone płótnem. Więźba dachowa 

drewniana krokwiowa. Krokwie wzmocnione kratownicami 

i zastrzałami. Dach pokryty blachą ocynkowaną (pierwotnie gontem).  

Korpus prostokątny, trójnawowy. Trójdzielny, z szeroką nawą, 

znacznie węŜszym przedsionkiem od pn. i prostokątnym trójbocznie 

zamkniętym prezbiterium od pd.. Korpus prostopadłościenny. Bryła 

zróŜnicowana wysokością dachów. Dach nawy i prezbiterium 

dwuspadowy o wspólnej kalenicy. Dach prezbiterium od wsch. 

trójpołaciowy. W kalenicy dachu pomiędzy nawą a prezbiterium 

wysmukła wieŜyczka na sygnaturkę z ośmioboczną latarnią i daszkiem 

ostrym, ośmiospadowym. Dach nad przedsionkiem dwuspadowy, 

niŜszy od dachu prezbiterium. Dachy obu zakrystii pulpitowe. 

Wewnątrz nawy boczne od nawy głównej wydzielone trzema parami 

drewnianych słupów, wspierających pozorne sklepienie kolebkowe. 

Pomiędzy nawą a znacznie węŜszym prezbiterium łuk tęczowy 

z profilowaną belką, na której pośrodku duŜy krucyfiks. Sklepienie 

nawy i prezbiterium pokryte polichromią geometryczną. Ściany boczne 

wypełnia polichromia figuralna ze scenami z Nowego Testamentu. 
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b/ Dzwonnica 

Wzniesiona w 1936 roku. W tym samym czasie wyposaŜona w cztery 

dzwony, w tym jeden „Andrzej Bobola” ufundowany przez miejscowych 

emigrantów do Stanów Zjednoczonych. Pozostałe trzy (w tym 

sygnaturka) zakupiona 27 października 1936 roku za kwotę 9 000 zł 

ze składek parafian.  

Dzwonnica została wymurowana z cegły pełnej i pokryta tynkiem. 

Nakryta jest blachą kładzioną bezpośrednio na wierzchołku muru. 

Dzwony spiŜowe zawieszone na Ŝelaznych ramionach, osadzonych 

w murze. ZałoŜona na rzucie prostokąta. Bryła w formie 

prostopadłościennej. Ściana przepruta trzema wysmukłymi, 

zamkniętymi arkadowo otworami, nad którymi profilowany gzyms 

koronujący. Na dzwonnicy pośrodku niska wieŜyczka na rzucie 

kwadratu, z  czterospadowym daszkiem. Po jej bokach pulpitowe 

daszki kryjące zręby dzwonnicy. Cokół wypełniony prostokątnymi 

płycinami, biegnącymi regularnie w przyziemiu wokół dzwonnicy. 

W arkadowych prześwitach trzy dzwony: „Stanisław”, „Andrzej 

Bobola”, „Maria”, a w arkadowym prześwicie wieŜyczki dzwon 

„Wojciech”. 

 

X. Kaplica na cmentarzu parafialnym w Zarzeczu. 

 Wzniesiona została ok. poł. XIX wieku. Na obecne miejsce przeniesiona 

została w 1923 roku, po przeniesieniu do Zarzecza kościoła parafialnego 

z JeŜowego. Pierwotnie stała na terenie obecnego cmentarza przykościelnego. 
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 Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, wzniesiony na ceglanej, 

otynkowanej podmurówce. Zrąb z bali sosnowych, węgłowanych na „jaskółczy 

ogon”, z przyciętymi ostatkami. Oszalowana. Wewnątrz podłogi białe, 

drewniane, na legarach. Strop drewniany, belkowy nagi. Pułap deskowy. WieŜa 

dachowa krokwiowo-jętkowa. Dach pokryty blachą ocynkowaną. Drzwi 

wejściowe spągowe, klepkowane w jodełkę. ZałoŜona została na rzucie 

prostokąta, z trójbocznym zamknięciem. Bryła jednokondygnacyjna, zwarta, 

nakryta dachem pięciopołaciowym. 

XI. Zespół dworsko-parkowy w Zarzeczu 

 PołoŜony jest w południowo-zachodnim skraju wsi, na niemal płaskim 

obrzeŜu skarpy otaczającej go od południa, północy i zachodu. Otoczony jest 

z trzech stron drogami, a od południa szerokim korytem rzeki San. Dostępny 

obecnie drogą od wschodu (ul. Starowiejska), na osi przysiółka Stara Wieś. 

Bryła parku wybitnie eksponowana i widoczna z duŜej odległości, szczególnie 

z niskiego brzegu rzeki. 

 

 

  

ZałoŜenie na zarysie owalu wyznaczonego z trzech stron przebiegiem skarpy, 

składa się z trzech podstawowych elementów: 

� część reprezentacyjna, obejmująca dwór z podjazdem, ob. 

zadrzewionym. Otulona jest ona od zachodu, południa i częściowo 

wschodu wysokim drzewostanem i nisko schodzącym na skarpę sadem, 

� drogę dojazdową z resztkami drzewostanu parkowego, 

� części gospodarczej, zajętej przez współczesne zabudowania, połoŜone 

na północ od dworu. 

 Układ części gospodarczej geometryczny, funkcjonalny z duŜym placem 

manewrowym od południa. 
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 Układ zieleni swobodny, przy dworze zgeometryzowany, wyznaczony 

w głównej mierze układem terenu. 

a/ Dwór 

 Wzniesiony został w 2 poł. XIX wieku. Jest to budynek parterowy, 

niepodpiwniczony z uŜytkowym poddaszem. ZałoŜony na rzucie wydłuŜonego 

prostokąta. Fundamenty z kamienia łamanego. Ściany konstrukcyjne z cegły 

ceramicznej, pełnej, obustronnie tynkowane. 

Strop nad parterem drewniany. Więźba dachowa drewniana, kryta blachą 

dachówkopodobną. Przed wejściem od frontu umieszczono na osi portyk 

kolumnowy. 

 Kapliczki i figury świętych wrosły w nasz krajobraz i są nieodłącznym 

jego elementem. MoŜna je spotkać przy drogach, na rozstajach, na leśnych 

duktach, wśród pól, na rynkach miasteczek, czy w przydomowych ogródkach. 

Tradycja ich wznoszenia sięga początków chrześcijaństwa, kiedy w miejsce 

pogańskich świątyń, kamienia i innych symboli stawiano krzyŜ, jako znak 

zwycięstwa wiary chrześcijańskiej. Spotykane na obszarze gminy kapliczki 

i figury przydroŜne oraz krzyŜe wzniesione przez wiejskich cieśli, wykute przez 

ludowych lub na pół ludowych kamieniarzy, są najczęściej bardzo skromne, 

grubo i nieudolnie wykonane. Wyraźna ich rodzimość oraz dodatnie funkcje 

w krajobrazie budzą Ŝywe zainteresowanie tymi zabytkami i podkreślają ich 

znaczenie dla kultury regionu. 

 Pierwszą grupę stanowią kapliczki w formie latarni. Na wysokim cokole 

umieszczony prostopadłościenny słup o sfazowanych naroŜnikach, dźwigający 

aŜurową „skrzyneczkę- latarnię nakryta daszkiem brogowym, zakończonym 

krzyŜem łacińskim. Wewnątrz latarni współczesna figurka Matki Boskiej 

Niepokalanie Poczętej. Ten typ kapliczki reprezentuje obiekt przy ul. Wolności 

(przy rondzie). 

 Odrębną grupę stanowią kapliczki w formie ustawionej na wysokim 

cokole niszy, przekrytej daszkiem siodłowym. Tego rodzaju kapliczki występują 

w Nisku: przy ul. Rzeszowskiej (via a vis leśnego parkingu) oraz na rogu ul. 

Rzeszowskiej i Kruczej i w Wolinie. Kapliczka w Wolinie posiada zdwojone 

nisze, umieszczone jedna nad drugą i nakryta jest daszkiem dwuspadowym.

 Znacznie wyŜszy poziom artystyczny reprezentują występujące na 

terenie miasta Niska figury: Serca Pana Jezusa przy ul. Sandomierskiej 

i Świętej Rodziny przy ul. Sopockiej, wzniesione z fundacji Marii z Kinskych hr. 
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Ressequier i jej męŜa Oliviera hr. Ressequier, dziedziców dóbr niŜańskich. Obie 

figury wykonane zostały zapewne w jednym z tyrolskich warsztatów 

rzeźbiarskich. 

 Pierwotnie zabudowa wiejska była drewniana, jednak ze względu na 

nietrwałość materiału uległa ona zniszczeniu i była wymieniana na nową. 

RównieŜ poŜary oraz okres I i II wojny światowej spowodowały powaŜne straty 

wśród tych obiektów. Pomimo powstania od lat 60-tych XX w. szeregu 

budynków murowanych, często o architekturze niedostosowanej do miejscowej 

tradycji oraz krajobrazu kulturowego do chwili obecnej zachowało się wiele 

obiektów drewnianych. Pierwotna zabudowa drewniana była z bali 

drewnianych, w konstrukcji zrębowej, o węgłach łączonych na „obłap” później 

na „rybi lub jaskółczy ogon”. Końce belek były pierwotnie nie obcinane, 

a dopiero później równo obcięte. Dachy domów były krokwiowe, 

czterospadowe, kryte słomą, wysokie. Domy zwrócone były szczytem do drogi, 

głównie jednotraktowe, długie z sienią przelotową i częścią gospodarczą pod 

jednym dachem (po jednej stronie sieni była izba, a po drugiej komora, obora). 

Często do domu dobudowywane były aneksy gospodarcze (stajnie, szopy itp.) 

 W okresie międzywojennym zaczęto zmieniać formę dachu 

z czterospadowego na dwuspadowy i jego pokrycie, ściany szalowano deskami. 

 Wiele obiektów o zmienionej architekturze zachowało się w Kończycach, 

Nowosielcu, Wolinie, Zarzeczu. Wpisują się one w naturalny krajobraz 

kulturowy miejscowości. 

 Z drewnianych obiektów uŜyteczności publicznej zachował się budynek 

szkoły w Nisku-Malcach. 

 Murowana zabudowa o charakterze zabytkowym na obszarze gminy 

zachowała się w Nisku. Zgrupowana jest ona wokół pierzei przyrynkowych 

i ulic dolotowych do rynku. Pochodzi ona z końca XIX i początku XX wieku. 

Kamienice przyrynkowe naleŜą do najbardziej reprezentacyjnych budynków 

miasta Niska. Wszystkie murowane z cegły, otynkowane, jednopiętrowe 

z podziałem ramowym ścian, z gzymsami kordonowymi między piętrami. 

W przyziemiu znajdują się pomieszczenia handlowo-usługowe. Współczesne 

budownictwo mieszkaniowo-usługowe powstało w charakterze plomb 

w miejscu wcześniejszych kamienic. Są to obiekty jednopiętrowe, dostosowane 

gabarytem do otaczającej zabudowy lecz o zróŜnicowanym wystroju fasad 

i układu wnętrz, który dostosowany został do potrzeb i funkcji obiektów. 
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 Z murowanych obiektów uŜyteczności publicznej powstałych na 

przełomie XIX i XX wieku istnieją budynki: Starostwa, obecny Urząd Miasta 

i Gminy, Aresztu Śledczego, Banku Rolnego (ob. Pekao S.A.), Poczty, Dworca 

Kolejowego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Liceum Ogólnokształcącego 

(l. 20-te XX w.), oficyna pałacowa czy teŜ przebudowany na szpital pałac hr. 

Ressequierów. 

 Z obiektów przemysłowych naleŜy wymienić pochodzący z pocz. XX 

wieku zespół przemysłowy w Nisku: browar, młyn motorowy, stolarnia, 

cegielnia oraz zespół zabudowy folwarku „Sopot” na osiedlu Malce. 

 Cmentarze stanowią waŜny element krajobrazu kulturowego. Większość 

nekropolii powstałych przed 1939 rokiem ma charakter zabytkowy, gdyŜ poza 

wartościami emocjonalnymi, uŜytkowymi prezentują w jakimś stopniu 

wartości artystyczne, historyczne przestrzenno-kompozycyjne i przyrodnicze. 

Cmentarze z racji cech zabytkowych są pod opieką prawną Państwa i Kościoła. 

 Zakładanie cmentarzy jest nierozerwalnie związane z powstaniem 

parafii. Do nekropolii będących w kręgu zainteresowania konserwatorskiego 

naleŜą: 

A. cmentarz parafialny w Racławicach, 

B. cmentarz przykościelny w Racławicach, 

C. cmentarz parafialny w Zarzeczu 

D. cmentarz z I wojny światowej na terenie cmentarza parafialnego w Nisku 

– Barcach, 

E. cmentarz z I wojny światowej w Zarzeczu –Podborku. 

 

A/ Cmentarz parafialny w Racławicach. 

 ZałoŜony został na pocz. XIX wieku. PołoŜony jest we wschodniej części 

miejscowości przy drodze Sandomierz – Przemyśl, na terenie płaskim. Od 

południa i wschodu otoczony lasem sosnowym, od północy i zachodu polami. 

ZałoŜony został na planie zbliŜonym do kwadratu, z regularnym układem 

mogił, kwater i alejek. Główna alejka na osi wejścia. Występuje na nim ok. 25 

nagrobków o cechach zabytkowych. PrzewaŜają jednak nagrobki nowe, 

wykonane z betonu, lastryka, granitu czy marmuru. 

B/ Cmentarz przykościelny w Racławicach. 

 ZałoŜony po 1326 roku, w wyniku powstania we wsi parafii. 

Usytuowany u zbiegu ulicy Zielonej i Rudnickiej, prowadzącej do Przemyśla. 
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Na terenie cmentarza znajduje się dzwonnica i współczesny kościół parafialny. 

Zachował się teŜ jeden nagrobek. 

C/ Cmentarz parafialny w Zarzeczu. 

 ZałoŜony w 1 poł. XIX wieku. Usytuowany jest na wierzchołku 

niewielkiego pagórka, przy drodze do Kurzyny Średniej i Ulanowa, na terenie 

niezabudowanym. Od północy i zachodu otoczony polami, od wschodu 

i południa lasem sosnowym. ZałoŜony na planie trapezu z regularnym 

układem mogił i kwater, zwłaszcza w południowo – zachodniej części. Na 

terenie cmentarza znajduje się drewniana kaplica, 

D/ Cmentarz z I wojny światowej na terenie cmentarza parafialnego 

w Nisku – Barcach. 

 ZałoŜony został w 1914 roku. Usytuowany jest w obrębie cmentarza 

parafialnego, przy alei głównej, w pobliŜu kościoła cmentarnego. ZałoŜony na 

planie prostokąta, z regularnym układem czterech kwater z mogiłami 

pojedynczymi i zbiorowymi. Układ alejek przecinający się prostopadle. 

E/ Cmentarz z I wojny światowej w Zarzeczu – Podborku. 

 ZałoŜony został w 1914 roku. PołoŜony jest na łagodnym stoku 

niewielkiego wzgórza, na terenie niezabudowanym, oddalony ok. 20 metrów od 

drogi krajowej Lublin – Rzeszów o ok. 3 km od Zarzecza. 

 

 

 

 ZałoŜony na planie niewielkiego prostokąta z ustawionym pośrodku 

głazem kamiennym. Teren porośnięty trawą i samotnie rosnącą sosną. 

 

 Ponadto na obszarze gminy znajdują się współczesne cmentarze: 

� cmentarz parafialny w Nowosielcu 

� cmentarz komunalny w Nisku. 
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3.2  Zabytki ruchome. 

 Rejestr zabytków ruchomych prowadzony jest (podobnie jak rejestr 

zabytków nieruchomych) przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do 

rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków moŜe wydać z urzędu decyzję o wpisie 

zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, 

uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę. Do rejestru 

zabytków nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzealnego lub 

wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego. 

 Wedle obecnego stanu na obszarze gminy Nisko znajduje się jeden 

zabytek wpisany do rejestru- Figura św. Rodziny w Nisku Malcach, na mocy 

decyzji nr: B – 136 z 18. 01. 2006 roku Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

3.3  Zabytki archeologiczne. 

Gmina Nisko połoŜona w północno – zachodniej części województwa 

podkarpackiego pod względem fizjograficznym obejmuje Dolinę Dolnego Sanu, 

PłaskowyŜ Kolbuszowski i Tarnogrodzki i Równinę Biłgorajską wchodzące 

w skład makroregionu Kotliny Sandomierskiej. 

 Kotlina Sandomierska jest zapadliskiem przedgórskim (przedkarpackim) 

o charakterze obniŜenia erozyjnego a jednocześnie jest ona basenem 

akumulacyjnym dla rzek karpackich. 

 Rozbudowana terasa Sanu, duŜa liczba cieków wodnych powoduje, Ŝe 

na obszarze Gminy znajduje się bardzo duŜa liczba stanowisk 

archeologicznych. Znane są one z badań stacjonarnych i powierzchniowych 

wykonywanych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski. Stanowiska posiadają 

róŜną wartość poznawczą. 

 Analizując stan osadnictwa prehistorycznego i średniowiecznego na 

obszarze Gminy naleŜy zdawać sobie sprawę z odmiennych niŜ obecnie 

warunków naturalnych. Podstawowymi czynnikami determinującymi Ŝycie 

społeczeństw pierwotnych był: klimat, gleby, rzeźba terenu oraz szata roślinna. 

 Na obszarze Gminy najstarsze materiały pochodzą z okresu paleolitu 

(500 000 – 9 800 p.n.e.) – Nisko - stanowisko 6 i mezolitu (9 800 – 5 800 
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p.n.e.) – Nowosielec – stanowisko 1. Brak cech dystynktywnych uniemoŜliwia 

określenie przynaleŜności kulturowej tego materiału. 

 Epoka kamienia – neolit (5 800/ 5 600 – 2 400/ 2 300 p.n.e.) 

wprowadzając gospodarkę wytwórczą związaną z zajęciami rolniczymi (uprawa 

roli, hodowla zwierząt) doprowadziła do zmiany systemu osadnictwa. Powstały 

stałe osady, w których jednym z waŜniejszych zajęć była produkcja naczyń 

glinianych. Z tego okresu pochodzą liczne stanowiska, które z uwagi na mało 

charakterystyczny materiał trudno zaliczyć do określonej kultury (Nisko – 

Malce st. 8, Nisko – Warchoły st. 1, Nisko – Warchoły st. 3, Nisko st. 2, 4, 12, 

13,17, Zarzecze st. 6, Racławice st. 8) 

 Jedyną wyodrębnioną kulturą okresu neolitu jaką udaje się ustalić 

w oparciu o zachowany dość licznie materiał archeologiczny jest kultura 

pucharów lejkowatych (3 500 – 2 000 p.n.e.) 

 Na obszarze gminy reprezentowane jest przez stanowiska (Zarzecze st.: 

8, 16, 17,18, 21, 24, Racławice st. 10). 

 Wczesna epoka brązu (2 400/ 2 300 – 1 700 p.n.e.) będąca kontynuacją 

późnoneolitycznej tradycji kulturowej znana jest ze śladów lub punktów 

osadnictwa reprezentowanych przez stanowiska (Zarzecze st. 14, Nowa wieś st. 

1 i 6). Kolejnym okresem, z którego występują stanowiska archeologiczne na 

obszarze gminy jest okres epoki brązu i wczesnej epoki Ŝelaza (1 500 – 450 

p.n.e.). Okres ten wypełnia w całości grupa tarnobrzeska kultury łuŜyckiej. 

Z omawianego okresu pochodzą stanowiska: Nisko – Malce – st. 3, 4, 6, 7, 8, 

12, Nisko – Moskale – st. 2, 3, Nisko – st. 3, 5, Nisko – Warchoły – st. 3, 5, 6, 

7, Nisko – Barce – st. 1, 3, Zarzecze - Kamień – st. 7, Zarzecze – st. 1, 16, 18, 

Racławice – st. 4, 8, 9, Nisko- Podwalina – st. 2, 3, 4, 5, Zarzecze – Krzaki – st. 

21, Zarzecze- Szoje – st. 22, 24, Zarzecze – Hawryły – st. 27, Nowa Wieś- st. 6, 

8, 9, Wolina – st. 1, Nowosielec 

– st. 2. 

 Pierwsze wieki naszej ery to okres wpływów rzymskich epoki Ŝelaza, 

kiedy to stwierdza się silne oddziaływanie kultury prowincjonalno – rzymskiej 

a nawet dochodziło do kontaktów handlowych z Cesarstwem Rzymskim. 

Rzymianie udawali się tutaj w poszukiwaniu cenionego u nich bursztynu, 

przywoŜąc w zamian broń, ekskluzywne wyroby lub płacąc pieniędzmi, które 

są dość częstym znaleziskiem. 
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 W tym teŜ okresie rozwijała się na naszym terenie tzw. kultura 

przeworska. Na terenie gminy reprezentują ten okres następujące stanowiska: 

Nisko – Malce st. 8, Racławice st. 1, Zarzecze st. 4 i 5, Nisko st. 2,1,7. 

 W wyniku olbrzymich przemieszczeń ludności, jakie miały miejsce pod 

koniec IV i w V wieku n.e. na ten teren napływała takŜe ludność słowiańska 

zamieszkująca pierwotnie tereny połoŜone znacznie dalej na Wschodzie. Był to 

czas, kiedy rozpoczynał się okres zwany wczesnym średniowieczem, trwający 

aŜ do połowy XIII w. Od tego czasu moŜemy mówić o ciągłości osadniczo – 

kulturowej, a takŜe stosując metodę retrospekcyjną wykorzystać późniejsze 

przekazy piśmienne. Cały ten okres wczesnego średniowiecza jest mocno 

zróŜnicowany. Na początku mamy do czynienia z jednolitą kulturą na 

znacznych przestrzeniach i niezróŜnicowanym społeczeństwem. Od przełomu 

VII i VIII wieku powstawały pierwsze ugrupowania plemienne, a w X wieku 

pierwsze organizmy państwowe. Z omawianego okresu pochodzą następujące 

stanowiska archeologiczne: Nisko – Malce st. 5, Nisko st. 1, 2, 3, 12, 15, Nisko 

– Warchoły st. 1, Zarzecze st. 7, 10, 15, 21, 27, Racławice st. 6, Nowa Wieś st. 

5 i 10. 

 Z okresu średniowiecza i późnego średniowiecza zachowały się 

stanowiska w Racławicach st. 9 i Nowej Wsi st. 7 i 11. 

 Poza wymienionymi stanowiskami na obszarze Gminy występuje 

równieŜ stanowisko pochądzące z okresu nowoŜytnego (XVI – XVII w.) 

zlokalizowane w Zarzeczu st. 2. 

3.4 Krajobraz kulturowy. 

 Obszar gminy Nisko pod względem ukształtowania powierzchni jest dość 

zróŜnicowany krajobrazowo. W jego krajobrazie występują płaskodenne doliny 

rzeczne i wynoszące się ponad ich poziom wysoczyzny zwane płaskowyŜami. 

Rolniczy charakter gminy znajduje odzwierciedlenie w krajobrazie, w którym 

dominują pola uprawne, przeplatane łąkami i pastwiskami. Wśród pól 

pojawiają się kępy zadrzewień i zakrzewień oraz niewielkie lasy. Krajobraz 

urozmaicają rzeki, śródpolne oczka wodne, stawy czy starorzecza (okolice 

Racławic, Woliny, Niska). 

 Najbardziej atrakcyjna krajobrazowo jest południowa część gminy 

porośnięta duŜym kompleksem leśnym Puszy Sandomierskiej, przeplatanym 
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śródleśnymi łąkami i mokradłami a takŜe dolina rzeki San ze wspaniałym 

widokiem na trasę nadzalewową w okolicach Zarzecza. 

 Trzeba zaznaczyć, Ŝe tereny rolne, łąkowe i leśne przecinają liczne cieki 

wodne, w części uregulowane oraz kanały i rowy melioracyjne. 

 Nieodłącznym składnikiem krajobrazu jest zabudowa skupiona we 

wsiach i mieście Nisku. 

 Głównymi dominantami krajobrazowymi wyróŜniają się wsie: Racławice, 

Zarzecze, Nowosielec i miasto Nisko. W krajobrazie gminy eksponowana jest 

zabudowa miejscowości połoŜonych nad Sanem (Racławice, Nisko, Zarzecze, 

Wolina). 

 Osadnictwo o starej metryce wykazuje ścisły związek z formami 

krajobrazu naturalnego. Najstarsza osada (Nisko) o charakterze 

przedlokacyjnym reprezentuje układ rzędowy i placowy. Charakterystyczne 

jest lokalizowanie zabudowy w jednym rzędzie, wzdłuŜ drogi przebiegającej 

równolegle do starego koryta rzeki i wokół trapezowatego błonia (targowiska). 

Formy osadnictwa lokacyjnego reprezentują rozproszoną ulicówkę z nawsiem 

(okres średniowieczny) i ulicówki przydroŜne (okres nowoŜytny oraz z przełomu 

XVII/XVIII wieku. 
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4. Zadania. 

 Koordynacja form i metod ochrony dziedzictwa kulturowego jest 

warunkiem podstawowym i niezbędnym do realizacji zadań wytyczonych 

w Programie opieki nad zabytkami. MoŜna to osiągnąć poprzez: 

� uwzględnienie warunków ochrony zabytków (w tym krajobrazu 

kulturowego) i dziedzictwa archeologicznego łącznie 

z uwarunkowaniami ochrony przyrody, równowagi ekologicznej 

w planach rozwoju gminy,  

� włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań 

priorytetowych, wynikających z koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego gminy, 

� uwzględnianie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i planach zagospodarowania przestrzennego 

ochrony krajobrazu naturalnego, związanego z załoŜeniami 

ruralistycznymi, 

� wykorzystanie nowej formy prawnej ochrony zabytków jaką stanowi 

park kulturowy, 

� przeciwdziałanie tendencjom rozpraszania zabudowy wsi, 

� uwzględnianie w Studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania 

przestrzennego problematyki form zabudowy tradycyjnej oraz 

egzekwowanie nawiązywania w nowych budynkach do lokalnych form 

i materiałów. 

4.1 Rewaloryzacja układu urbanistycznego miasta Nis ko. 

 Działania prawne – sporządzenie i uchwalenie planu zagospodarowania 

przestrzennego i rewaloryzacji zespołu staromiejskiego Niska. Zadanie to 

winno być potraktowane jako priorytetowe ze względu na występowanie 

w Nisku układu przestrzennego o szczególnych walorach kompozycyjnych 

i znacznym nasyceniu zabytkową zabudową. Plan zagospodarowania 

przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta uwzględniać powinien wytyczne 

konserwatorskie oraz zapisy zawarte w Studium uwarunkowań kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko oraz Studium wartości 

kulturowych gminy 

 Kompleksowa i konsekwentna realizacja rewaloryzacji starego miasta 

Niska, ze szczególnym uwzględnieniem następujących  wytycznych: 

a) w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych zasobów kulturowych 

oraz ich restauracji: 

� zachowanie i uczytelnienie historycznego rozplanowania miasta 

– rynku z siecią uliczną, z zachowanymi w istniejących ulicach 

dróg średniowiecznych i nowoŜytnych, 

� ochrona konserwatorska zabudowy zabytkowej oraz zabudowy 

o cechach regionalnych. 

b) w zakresie zachowania i rekompozycji zabytkowego krajobrazu. 

� Zachowanie kompozycyjnych wartości zespołów wnętrz 

architektoniczno – krajobrazowych (zachowanie kompozycji 

wnętrz urbanistycznych związanych z zespołem kościoła par. 

p.w. Św. Józefa, d. zespołem pałacowo – parkowym), 

� rekompozycja wnętrz urbanistycznych Rynku (Pl. Wolności), 

ulic: Kościuszki, Wolności, Sandomierskiej, zdegradowanych 

głównie przez: nową zabudowę, niedostosowaną do otoczenia, 

zaniedbania w utrzymaniu i konserwacji obiektów zabytkowych 

oraz nieodpowiednie zagospodarowanie terenu, 

� ochrona ekspozycji charakterystycznych układów 

kompozycyjnych wnętrz urbanistycznych oraz sylwety miasta 

poprzez zachowanie kierunków, ciągów i punktów widokowych. 

c) przystosowanie zespołu staromiejskiego do współczesnego 

funkcjonowania jako ośrodka usługowego gminy i miasta Nisko, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad istotnych dla ochrony środowiska 

kulturowego: 

� sanacja i modernizacja sieci uzbrojenia – wymiana sieci 

napowietrznych na ziemne, zastąpienie obecnie istniejących 

latarni na dostosowane charakterem do zabytkowego otoczenia, 

� uporządkowanie działek na zapleczu zabudowy, 

� przestrzeganie wskazanych zasad w stosunku do nowej, 

uzupełniającej zabudowy dotyczących bryły, formy, kształtu 

i pokrycia dachów, materiałów i wystroju architektonicznego, 
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� przestrzeganie wskazanych zasad dotyczących umieszczania 

reklam. 

d) rewaloryzacja pierzei rynkowych zgodnie z wytycznymi 

konserwatorskimi, odnoszącymi się przede wszystkim do gabarytów 

pierzei,  

� uzupełniania pierzei, 

� opracowanie oraz realizacja projektu zagospodarowania płyty 

całego rynku (Pl. Wolności), uwzględniającego: uczytelnienie 

kompozycji, historyczne elementy rozplanowania, funkcję, małą 

architekturę, nawierzchnię placu, oświetlenie, korektę zieleni itp. 

 Projekt uwzględnić powinien historyczne i współczesne potrzeby 

funkcjonalne, w tym m.in.: funkcję reprezentacyjną, umoŜliwiającą 

organizowanie uroczystości patriotycznych i religijnych, imprez rozrywkowych 

itp., funkcję rekreacyjną (miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców 

i turystów). Konieczne jest takŜe uporządkowanie ruchu kołowego, 

uwzględniającego ograniczenie występującej obecnie w rynku uciąŜliwości 

komunikacji. 

 Opracowanie Studium krajobrazowego dla miasta Niska, w celu ochrony 

i świadomego kształtowania i uczytelnienia walorów krajobrazu i architektury, 

charakterystycznej sylwety zespołu staromiejskiego z główną pozytywną 

dominantą bryły kościoła par. p.w. Św. Józefa. 

 Ochrona wartości zabytkowego krajobrazu kulturowego miasta poprzez 

zapewnienie szczególnej kontroli zamierzeń inwestycyjnych na atrakcyjnych 

kierunkach ekspozycji obiektów i zespołów zabudowy w celu ochrony tych 

ekspozycji, 

 Nadanie wyŜszego standardu przestrzeniom publicznym (przy pełnym 

zachowaniu ich atrybutów) poprzez konsekwentne stosowanie wytycznych 

konserwatorskich oraz zachowanie lokalnego charakteru zabudowy przy 

nowych inwestycjach, 

 Popularyzacja wartości zespołu staromiejskiego oraz potrzeb i zasad  

jego rewaloryzacji nastawiona przede wszystkim na szeroko rozumianą 

społeczność lokalną (inwestorów, właścicieli i uŜytkowników obiektów 

zabytkowych, pozostałych mieszkańców); prezentowanie przez władze 

samorządowe perspektywicznego, pozytywnego obrazu rozwoju miasta i gminy, 

szans i korzyści, jakie moŜe przynosić naleŜyta dbałość o szeroko rozumiane 
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dziedzictwo kulturowe (pozyskiwanie dodatkowych funduszy, rozwój turystyki, 

nowe miejsca pracy). 

4.2  Ochrona dziedzictwa kulturowego i układów rura listycznych 
na obszarach wiejskich. 

� Staranne planowanie przestrzenne wsi, respektujące wartości układu  

ruralistycznego, 

� Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów połoŜonych w strefach ochrony konserwatorskiej 

wyznaczonych w Studium wartości kulturowych gminy i miasta Nisko 

ze względu na potrzebę zapewnienia ładu przestrzennego i ochrony 

zespołów zabytkowej zabudowy, 

� Nawiązanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów  

(regionalizm) i konsekwentnego egzekwowania praw w tym zakresie, 

� Opracowanie katalogu form budownictwa regionalnego i jego praktyczne 

wykorzystanie przy realizacji nowych inwestycji przede wszystkim 

zakresie budownictwa mieszkalnego, zwłaszcza na obszarach stref 

ochrony konserwatorskiej i historyczne ukształtowanych i czytelnych do 

dziś układów przestrzennych, 

� Ochrona najcenniejszych obiektów „in situ”, 

� Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych zabytkowych 

obiektach budownictwa drewnianego, oferujących wypoczynek  

i rozrywkę (regionalne potrawy, zwyczaje itp.) 

� Wspieranie folkloru oraz zanikających zawodów. 

4.3  Opieka nad zabytkami nieruchomymi ze szczególn ym 
uwzgl ędnieniem obiektów i zespołów obiektów, 
charakterystycznych dla gminy i obszaru kulturowego , na 
którym zlokalizowana jest gmina. 

 Podjęcie działań zmierzających do objęcia ochroną prawną poprzez wpis 

do rejestru zabytków obiektów zabytkowych o znaczących dla regionu 

wartościach historycznych, artystycznych i naukowych. 

Proponuje się uwzględnienie w w/w działaniach następujących obiektów: 

� drewniany kościół par. w Nowosielcu 

� drewniany kościół par. w Zarzeczu 

� zespół dworsko-parkowy w Zarzeczu 
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� drewniany budynek Szkoły Podstawowej w Nisku-Malcach 

� budynek Starostwa, ob. U G i M w Nisku 

� budynek Aresztu Śledczego w Nisku 

� budynek Banku Pekao S.A. w Nisku 

� budynek dworca kolejowego w Nisku 

� budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nisku 

� budynek d. leśniczówki w Nisku-Warchołach 

 Prowadzenie prac remontowych w obiektach zabytkowych, 

stanowiących własność władz samorządowych, zgodnie z zaleceniami  

konserwatorskimi. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać prace remontowe 

i konserwatorskie przy obiektach znajdujących się w złym stanie, 

a prezentujących wartości zabytkowe lub historyczne i walory 

architektoniczne, 

 Działania zmierzające do kompleksowej rewaloryzacji dawnego parku 

pałacowego w Nisku 

 Zapobieganie dekapitalizacji zabudowy zespołu staromiejskiego w Nisku 

– podejmowanie przez samorząd inicjatyw zachęcających właścicieli obiektów 

zabytkowych do przeprowadzenia remontu i konserwacji – samorządowy 

system preferencji finansowych dla właścicieli i uŜytkowników zabytków (m.in. 

ulgi i zwolnienia podatkowe, partycypacja w kosztach). 

 Wspieranie działań zmierzających do powstrzymania procesu niszczenia 

oraz działań ratunkowych w stosunku do obiektów zabytkowych o wybitnych 

w skali gminy, nieuŜytkowanych i znajdujących się w złym stanie 

technicznym, a dających jednak moŜliwość adaptacji do nowej funkcji, 

słuŜącej (bezpośrednio lub pośrednio) społeczności lokalnej: 

� nieuŜytkowany d. kościół par. w Zarzeczu 

� rządcówka w Nisku – Malcach 

� d. leśniczówka w Nisku – Warchołach. 

 Starania o zachowanie i ochronę drewnianego budownictwa w mieście  

i gminie; zachowanie nielicznych juŜ „enklaw” tego budownictwa. 

 DąŜenie do zabezpieczenia, konserwacji i zachowania nielicznych juŜ 

najstarszych i najcenniejszych obiektów budownictwa. 

 Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych organizowanych 

w zabytkowych budynkach jako jedna z moŜliwych form ratowania 
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niedoinwestowanych, niszczejących i ginących z krajobrazu obiektów 

drewnianych. 

 Zapewnienie respektowania wymogów ochrony konserwatorskiej 

w stosunku do obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru 

zabytków oraz znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej. 

 Prowadzenie w pierwszej kolejności prac zabezpieczających 

i powstrzymujących proces destrukcji, remontowanie zgodnie z wymogami 

konserwatorskimi, preferowanie działań zabezpieczających autentyczną 

substancję zabytkową. 

 Eliminowanie prac adaptacyjnych i remontowych przeprowadzanych ze  

szkodą dla substancji zabytkowej obiektu. 

 Reagowanie samorządu na brak naleŜytej dbałości właścicieli o bieŜące 

utrzymanie zabytków, w konsekwencji prowadzące do uszkodzeń i zniszczeń. 

 Wspieranie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji zabytkowych 

obiektów poprzemysłowych – w dobie głębokich przekształceń własnościowych 

w sposób szczególnie naraŜonych na zniszczenie lub silne przekształcenia: 

� d. stolarnia w Nisku 

� d. browar w Nisku 

� d. cegielnia w Nisku 

 Przy sprzedaŜy przez gminę obiektów zabytkowych preferowanie 

inwestorów zobowiązujących się do właściwego zagospodarowania obiektów 

nieuŜytkowanych. 

 WdroŜenie systemu wsparcia finansowego dla właścicieli 

i uŜytkowników zabytkowych obiektów (wpisanych do rejestru i do gminnej 

ewidencji zabytków) przeznaczonego na wykonanie remontów i konserwacji 

budynków (ulgi podatkowe, finansowanie prac inwentaryzacyjnych 

i dokumentacyjnych, współfinansowanie remontów). 

 Przestrzeganie podstawowych wymogów estetyki w stosunku do 

zabytkowych obiektów i zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

konserwatorskich dotyczących umieszczania reklam, kolorystyki elewacji oraz 

poprzez działania niskonakładowe jak: bieŜąca konserwacja, uporządkowanie 

obejścia, urządzenie zieleni, wymiana nieestetycznych współczesnych 

ogrodzeń. 

 Zwracanie uwagi w trakcie wykonywania remontów zabytkowych 

kapliczek na zachowanie lub przywracanie ich pierwotnej, tradycyjnej bryły, 
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formy, stylu, materiałów, pokrycia dachowego, wystroju i detalu 

architektonicznego itp. 

 Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków: 

� monitoring dotyczący stanu zachowania obiektów zabytkowych, 

prowadzonych prac remontowych i konserwatorskich oraz bieŜące 

wprowadzanie danych do komputerowej bazy ewidencji gminnej. 

� wypracowanie zasad wymiany informacji i aktualizacji danych 

dotyczących obiektów zabytkowych, objętych gminną ewidencją 

zabytków pomiędzy Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura 

w Tarnobrzegu a Urzędem Gminy i Miasta w Nisku. 

4.4  Opieka nad zabytkami ruchomymi. 

 Wspieranie prac konserwatorskich zespołów zabytków ruchomych 

w kościołach parafialnych w Racławicach, Zarzeczu, Nisku i Nowosielcu. 

 NaleŜy wykonać karty ewidencyjne zabytków ruchomych znajdujących 

się w kościołach parafialnych w Racławicach, Zarzeczu, Nisku i Nowosielcu. 

 Podjęcie działań w zakresie ochrony zabytkowego wyposaŜenia kapliczek 

przydroŜnych drogą wymiany oryginałów na kopie oraz umieszczanie zabytków 

w zbiorach publicznych (państwowych i kościelnych). 

4.5  Ochrona warto ści niematerialnych. 

 Pielęgnowanie (ochrona) toŜsamości kulturowej regionu, wzmacnianie 

procesów integracyjnych w społeczności lokalnej. 

  Utrwalenie w świadomości społecznej tzw. tradycji miejsca, lokalizacji 

nieistniejących obiektów o znaczeniu dla historii regionu np. cmentarza 

Ŝydowskiego czy d. grodziska w Nisku. 

 UŜywanie i stosowanie (takŜe w stosunku do nowo powstających 

zespołów zabudowy) historycznych nazw miejscowych – przysiółków, 

historycznych nazw ulic itp., inicjowanie nowego nazewnictwa lub zmian 

w istniejącym nazewnictwie, promujących lokalną historię i lokalne tradycje. 

 Utrzymanie i bieŜąca konserwacja figur przydroŜnych i pomników 

połączone z kultywowaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem  tradycji 

związanej z tymi obiektami. 

 Upamiętnianie i utrwalanie w pamięci mieszkańców, zwłaszcza młodego 

pokolenia, waŜnych wydarzeń historycznych, wybitnych postaci związanych 
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z regionem itp., poprzez działalność wydawniczą (regionalia), prowadzenie 

lekcji nt. przeszłości kultury regionu, organizowanie okazjonalnych wystaw 

i ekspozycji itp. 

 Wspieranie lokalnych inicjatyw zmierzających do udokumentowania, 

zachowania, kultywowania, wartości niematerialnych (pieśni, podania, 

legendy, tradycje związane z waŜnymi wydarzeniami rodzinnymi jak śluby czy 

pogrzeby, tradycje związane ze świętami, potrawy regionalne, nazwy 

miejscowe). 

 Otaczanie opieką miejsca kultu religijnego – sanktuarium Św. Józefa. 

Opiekuna Rodzin w Nisku. 

 Wspieranie i promowanie lokalnych inicjatyw – imprez kultywujących  

tradycje, regionalny strój, obrzędy. 

4.6 Praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa ku lturowego. 

4.6.1 Rozwój turystyki i działania promocyjne: 

a) kreowanie szlaków edukacyjno – turystycznych po zasobach dziedzictwa 

kulturowego gminy, 

b) wspieranie rozwoju agroturystyki z wykorzystaniem zabytkowych 

obiektów budownictwa drewnianego, 

c) wykorzystanie zasobów kulturowych w promocji gminy i intensyfikacji 

jej rozwoju, szczególnie obszarów wiejskich np. w powiązaniu z ochroną 

środowiska, inwestycjami w otoczeniu rolnictwa, ochroną tradycyjnych 

form gospodarowania. 

4.6.2 Działania edukacyjne: 

a) inicjowanie i wspieranie wydawnictw obejmujących zagadnienia 

ochrony dóbr kultury, 

b) budowanie klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji dla idei 

ochrony i dawności zabytków odczytywanych jako źródło toŜsamości, 

wiedzy i dumy z przeszłości, tradycji, wiedzy o sposobie Ŝycia i pracy 

przodków. 

c) wspieranie inicjatyw mających na celu edukowanie społeczeństwa, 

zwłaszcza dzieci i młodzieŜy na rzecz ochrony dziedzictwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i idei małych ojczyzn. 
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d) popularyzacja opieki nad zabytkami poprzez wszelkiego rodzaju 

konkursy premiujące wiedzę i znawstwo dziedzictwa kulturowego. 

e) wspieranie inicjatyw mających na celu edukowanie, zwłaszcza dzieci 

i młodzieŜy na rzecz ochrony dziedzictwa archeologicznego. 

f) inicjowanie i wspieranie rozwoju szkolnych izb tradycji (gromadzących 

dawne i współczesne fotografie dokumentujące przestrzeń kulturową; 

przedmioty uŜytku codziennego przodków itp.) 
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5. Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad 
zabytkami gminy Nisko. 

 Zakłada się, Ŝe zadania określone w Programie opieki nad zabytkami 

gminy i miasta Nisko będą realizowane wyniku następujących działań: 

a) ścisła współpraca władz samorządowych z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków oraz właścicielami i uŜytkownikami obiektów zabytkowych, 

parafiami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami 

regionalnymi ośrodkami naukowymi. 

b) działania własne władz samorządowych: 

� prawne – sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie o wpis do 

rejestru zabytków województwa podkarpackiego obiektów, które 

winny być objęte ochroną, powoływanie parków kulturowych. 

� finansowe – naleŜyte utrzymywanie, wykonywanie remontów 

i prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, będących 

własnością gminy oraz stosowanie systemu dotacji i ulg 

finansowych, nagród czy zachęt dla właścicieli i uŜytkowników 

obiektów zabytkowych. 

� programowe – realizacja projektów i programów regionalnych 

� działania promocyjne i edukacyjne. 

c) działania w ramach programów dofinansowywanych z funduszy Unii 

Europejskiej 

 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami prezydent, burmistrz, wójt ma obowiązek 

sporządzania co dwa lata sprawozdania z realizacji programu, które 

przedstawia radzie gminy. 

 Zaleca się, aby sprawozdania te były przekazywane do wiadomości 

Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu. 

 Kolejna edycja (aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami 

gminy i miasta Nisko ma być opracowana po czterech latach od przyjęcia go 

przez Radę Miejską w Nisku. 
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6. Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabyt-
kami gminy Nisko. 

 Przygotowany program jest zbiorem celów dla gminy jako terytorium 

administracyjnego, a nie władz samorządowych, takŜe źródła finansowania nie 

odnoszą się wyłącznie do środków, którymi dysponować moŜe samorząd. 

Zakłada się zatem, Ŝe źródłem finansowania zadań będą zarówno środki, które 

pozostają w dyspozycji lub zasięgu władz samorządowych, jak równieŜ inne 

źródła (prywatne, rządowe itp.). 

� środki własne - budŜet gminy Nisko 

� dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest 

samorząd gminny, 

� środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

� środki znajdujące się w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

� dotacje samorządu województwa dla jednostek samorządu 

terytorialnego innych szczebli na realizację zadań z zakresu kultury, 

sztuki i zachowania dziedzictwa kulturowego, 

� dotacje, granty, nagrody samorządu województwa dla podmiotów nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

� dochody własne instytucji kultury, 

� środki Ministra Kultury w ramach programu „Promesa Ministra 

Kultury”, 

� zaciągane przez gminę kredyty bankowe na realizację określonych celów 

i inwestycji, 

� zyski z działalności statutowej i gospodarczej, 

� dotacje i fundusze celowe rządowych i pozarządowych programów 

pomocowych, 

� składki i zbiórki publiczne, finansowane ze środków ludności 

� fundusze krajowe i zagraniczne Unii Europejskiej, 

� inne środki przewidziane prawem. 

 Obowiązek dbania o stan zabytków Ustawa o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami nakłada na właścicieli i posiadaczy zabytków. 
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 Znaczącym wsparciem dla zadań z zakresu ochrony zabytków są takŜe 

inne źródła finansowania, wśród których istotną rolę pełnią środki z budŜetu 

państwa. Są to zarówno środki Generalnego Konserwatora Zabytków, jak 

i środki Wojewody Podkarpackiego (będące w dyspozycji Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). W gestii Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego znajdują się takŜe środki specjalne, pochodzące 

z dochodów płynących z gier losowych, przeznaczone m.in. na promowanie 

i wspieranie działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego. 

 Na prace związane z remontami i prace konserwatorskie obiektów 

sakralnych asygnują przewaŜnie środki własne parafie, czasem środki 

z budŜetu państwa. Dodatkową moŜliwość wsparcia prac przy zabytkach 

sakralnych daje Fundusz Kościelny (w ramach Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji). Jednym z celów funduszu jest 

dofinansowywanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych sakralnych 

w zakresie podstawowych prac zabezpieczających obiekt (w szczególności 

remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolacja, 

remonty i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, 

odgromowej, przeciwwłamaniowej). Fundusz nie finansuje konserwacji 

zabytków ruchomych stanowiących wyposaŜenie obiektu. W zakresie 

projektowania, wyboru i montaŜu instalacji przeciwpoŜarowej 

i antywłamaniowej pomocą słuŜy Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych 

Warszawie. 

 W przypadku szczególnych projektów moŜna pozyskać środki 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dotyczy to dofinansowania publikacji związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego oraz konserwacji zabytkowych parków czy alei 

wpisanych do rejestru zabytków. 

 Ponadto istnieją takŜe moŜliwości pozyskiwania środków finansowych ze 

źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne i społeczne do 

współfinansowania z funduszy krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej. 

 Po akcesji Polski do Unii Europejskiej działania w sferze kultury mogą 

być wspierane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Polska 

przygotowując się do wdroŜenia funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 

lata 2007 – 2013, na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych 

Wspólnoty, opracowała Narodową Strategię Spójności 2007-2013, która 
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stanowi podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spójności (EFS) 

i Funduszu Spójności(FS). W efekcie w ramach Narodowej Strategii Spójności 

utworzono projekty Programów na nowy okres budŜetowy, w których 

zagadnienia z zakresu kultury wspierane będą w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych, zarządzanych przez samorządy województw. 

 Podstawowym celem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest podniesienie 

konkurencyjności regionu, promowanie zrównowaŜonego rozwoju poprzez 

tworzenie warunków dla inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego jest 

komplementarny w stosunku do programów o charakterze centralnym. 

 Przykładowymi zadaniami dopuszczonymi do realizacji są projekty 

z zakresu: 

� budowy, przebudowy i remontów obiektów kultury, 

� adaptacji na potrzeby muzealne zabytków techniki i architektury, 

� odbudowy, przebudowy, konserwacji i remontu historycznych 

i zabytkowych obiektów o znaczeniu regionalnym, 

� zabezpieczeniu obiektów na wypadek zagroŜeń. 

 W Regionalnym Programie Operacyjnym zagwarantowano działania 

mające na celu: 

� zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

� rozwój infrastruktury kultury, 

� rozwój społeczeństwa informatycznego. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. 

� jednostki samorządu terytorialnego 

� instytucje kultury, 

� kościoły i związki wyznaniowe, 

� szkoły wyŜsze, 

� organizacje pozarządowe, 

� spółdzielnie mieszkaniowe, 

� wspólnoty mieszkaniowe. 

 Wśród programów sektorowych UE wspierających rozwój kultury naleŜy 

wymienić: 

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
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2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

3) Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich. 

 

1/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) to program 

o charakterze ponadregionalnym, w ramach którego zadania z zakresu kultury 

mogą być wspierane w ramach Priorytetu XII Kultura i dziedzictwo 

kulturowe.  

Głównym celem Priorytetu jest: 

� Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego 

o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności 

Polski. 

Cele szczegółowe Priorytetu: 

� Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

ponadregionalnym.  

� Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 

oraz zwiększenie dostępu do kultury. 

� Rozwój infrastruktury kultury 

 W ramach PO Infrastruktura i Środowisko przewiduje się 

komplementarne wsparcie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury 

i szkolnictwa artystycznego ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

europejskim i światowym, w tym szczególnie zabytków wpisanych na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz Listę 

Pomników Historii Prezydenta.  

 Kultura i polski dorobek kulturalny traktowane będą w Priorytecie jako 

jeden z głównych elementów wpływających na pozytywny wizerunek kraju, 

identyfikujący i kształtujący obraz Polski w krajach Europy i świata, element 

przewagi strategicznej w procesie definiowania miejsca i pozycji Polski w Unii 

Europejskiej.  

Przewidywane efekty realizacji Priorytetu: 

� poprawa stanu zachowania zabytków nieruchomych,  

� poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych, 

� rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 

ponadregionalnym, 

� zwiększenie atrakcyjności kraju dla mieszkańców, turystów 

i inwestorów, 
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� poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej szkół i uczelni 

artystycznych. 

System realizacyjny: 

� Działanie 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

ponadregionalnym, 

� Działanie 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury 

o znaczeniu ponadregionalny 

� Działanie 3. Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego 

Działanie 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

ponadregionalnym 

Typy projektów: 

� Projekty związane z rewitalizacją, rewaloryzacją, konserwacją, 

renowacją, restauracją, zachowaniem, a takŜe adaptacją na cele 

kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych 

obiektów wraz z ich otoczeniem. 

� Zakup i remont trwałego wyposaŜenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden 

z elementów projektu). 

� Konserwacja muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, 

księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków ruchomych. 

� Zabezpieczenie zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem. 

� Rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja 

zabytkowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych 

i muzealnych. 

� Projekty dotyczące tworzenia wirtualnych muzeów. 

� Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji 

przedsięwzięcia.  

Beneficjenci: 

� jednostki samorządu terytorialnego 

� instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone  

� z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego 

� szkoły artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister 

właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki 

samorządu terytorialnego; 
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� uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;  

� uczelnie publiczne inne niŜ artystyczne  

� kościoły i związki wyznaniowe 

� archiwa państwowe 

� przedsiębiorstwa państwowe nie działające w celu osiągnięcia zysku 

(realizujące projekty dotyczące obiektów znajdujących się na liście 

UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii) 

� organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie 

publicznym 

 Minimalna wartość projektu wynosi 5 mln euro, za wyjątkiem projektów 

dotyczących: 

� konserwacji zabytków ruchomych, 

� rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, 

archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, 

� zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem 

� projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe 

i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy 

szkół i uczelni artystycznych  

dla których minimalna wartość projektu wynosi 1 mln euro. 

 Dla projektów dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej – 

wszystkie typy projektów kwalifikowalnych w ramach działania niezaleŜnie od 

ich wartości.  

Działanie 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury 

o znaczeniu ponadregionalnym 

Typy projektów: 

� Budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury. 

� Zakup i remont trwałego wyposaŜenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu). 

� Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji 

przedsięwzięcia. 

Beneficjenci:  

� instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone 

z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), 



–68– 

� organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie 

publicznym, 

� kościoły i związki wyznaniowe, 

� archiwa państwowe, 

� jednostki samorządu terytorialnego 

Minimalna wartość projektu 5 mln euro. 

 Dla projektów dla których beneficjentami są instytucje kultury 

państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe minimalna wartość 

projektu wynosi 1 mln euro. 

 Dla projektów dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej – 

wszystkie typy projektów kwalifikowalnych w ramach działania niezaleŜni od 

ich wartości.  

 

2/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) jest 

jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

(Narodowej Strategii Spójności) na lata 2007-2013.  

 Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangaŜowanych 

w realizację PO IG w latach 2007-2013 wyniesie około 9,7 mld euro, z czego ze 

środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro. 

 PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. 

Interwencja w ramach PO IG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie 

wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek 

naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a takŜe 

wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego 

innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 PO IG wychodzi naprzeciw załoŜeniom Strategii Lizbońskiej, 

przyczyniając się do realizacji jej celów poprzez przypisanie ponad 90% alokacji 

finansowej na działania w obszarach: B+R, innowacje, technologie 

informacyjne i komunikacyjne. 

 W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności 

produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób 

bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju 

innowacyjnych przedsiębiorstw. W kontekście osiągania celów NSRO oraz PO 

IG, wspierana i promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej 



–69– 

krajowym i/lub międzynarodowym. Działania innowacyjne o takim 

charakterze i zasięgu generują najwyŜszą wartość dodaną dla gospodarki 

i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w największym stopniu przyczyniają się do 

umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze 

międzynarodowym. W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na 

poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie 

promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych 

i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. 

Cel główny programu: 

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.  

 Cel główny PO IG będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: 

� Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 

� Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 

� Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 

� Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki 

w rynku międzynarodowym 

� Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 

� Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

w gospodarce. 

Interwencja w ramach PO IG będzie obejmowała:  

� bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, 

� instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących 

przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości,  

� wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego 

innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Działania z zakresu kultury w ramach PO IG dotyczą:  

w obszarze przemysłów kultury (media, wydawnictwa, inne np. design):  

� innowacyjności produktowej, 

� procesowej, marketingowej czy organizacyjnej 

� ochrona własności intelektualnej 

� w obszarze turystyki: 

� promocji turystycznych walorów Polski,  

� tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług 

turystycznych, 

� tworzenie systemu informacji turystycznej, 
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w obszarze uczelni artystycznych (dot. np. wzornictwa przemysłowego): 

� rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających 

na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz regionalnych 

konsorcjów naukowo-przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju 

ich infrastruktury badawczej (badania rozwojowe, prace rozwojowe lub 

inwestycyjne)  

Konsorcjum naukowo-przemysłowe – grupa jednostek organizacyjnych 

w skład której wchodzi jedna jednostka naukowa + co najmniej jeden 

przedsiębiorca 

w obszarze promocji gospodarczej Polski: 

� organizacja i udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach czy 

seminariach 

� organizacja wystaw Designed in Poland 

 

Priorytety dotyczące sektora kultury: 

 

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R  

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.  

 Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki 

dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej 

i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.  

 

Priorytet 3. Kapitał dla innowacji 

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki.  

 Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych 

przedsiębiorstw innowacyjnych, a takŜe zwiększenie dostępu do zewnętrznych 

źródeł ich finansowania. 

 

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki.  

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne 

rozwiązania w gospodarce.  
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Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji 

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki.  

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości 

usług słuŜących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału 

innowacyjnego oraz tworzenie korzystnych warunków współpracy, które 

przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

 

Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym  

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki. 

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję 

Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, 

a takŜe jako miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.  

Beneficjenci: 

� przedsiębiorcy i ich grupy (w tym przedsiębiorstwa funkcjonujące 

w obszarze przemysłów kultury) 

� instytucje otoczenia biznesu 

� instytucje publiczne w tym państwowe osoby prawne 

� szkoły wyŜsze (w tym uczelnie artystyczne) 

� jednostki samorządu terytorialnego.  

 

3/ Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (PO ROW) 

 Projekty z zakresu kultury mogą być realizowane w ramach dwóch osi 

priorytetowych: 

Osi 3: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej  

Osi 4: Leader.  

Typy projektów z zakresu kultury w ramach PROW: 

� ochrona i zachowanie zabytków;  

� rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury;  

� kultywowanie tradycji lokalnych;  

� rozwój mikroprzedsiębiorstw w obszarze drobnej wytwórczości;  

� rzemiosła lub rękodzielnictwa;  

� inne typy działań określone w ramach osi Leader; 

Beneficjenci:  

� gmina,  
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� instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego,  

� kościół lub związek wyznaniowy,  

� organizacja pozarządowa,  

� osoby fizyczne i prawne,  

� jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo,  

� Lokalne Grupy Działania (LGD) 
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Załącznik Nr 1 
Wykaz zabytków architektury i budownictwa na terenie gminy Nisko, 
figuruj ących w gminnej ewidencji zabytków. 

 

NISKO 

 

1. Dom, ul. B. Głowackiego 8, drewniany, lata 20-te XX w. 

2. Dom, ul. B. Głowackiego 13, drewniany, koniec XIX w. 

3. Dom, ul. B. Głowackiego 24, drewniany, początek XIX w. 

4. Dom, ul. B. Głowackiego 26, drewniany, koniec XIX w. 

5. Leśniczówka, ul. B. Głowackiego 110, murowany, początek XX w. 

6. Cmentarz wojenny z I wojny światowej, 1915r. 

7. Dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 1, murowany, 2 połowa XIX w. 

8. Dom, ul. J. Kilińskiego 13, drewniany, lata 30-te XX w. 

9. Dom, ul. J. Kilińskiego 15, drewniany, lata 30 – te XX w. 

10. Dom, ul. Kolejowa 10, drewniany, ok. 1910r.  

11. Oficyna pałacowa, ul. T. Kościuszki 1, murowany, ok. połowy XIX w. 

12. Dom, ul. T. Kościuszki 2, murowany XIX/XX w. 

13. Czworak, ul. Kościuszki 3, murowany ok. połowy XIX w. 

14. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnie NCK,  

 ul. Kościuszki 9, murowany z 1904r. 

15. Dom, ul. T. Kościuszki 11, murowany z początku XX w. 

16. Dom, ul. T. Kościuszki 13, murowany l. 20-te XX w. 

17. Dom, ul. E. Kwiatkowskiego 1, murowany, koniec XIX w. 

18. Dom, ul. 3-go Maja 2, murowany z początku XX w. 

19. Dom, ul. 3-go Maja 6, drewniany z początku XIX w. 

20. Dom, ul. 3-go Maja 21, drewniany, lata 30-te XX w. 

21. Dom, ul. 3-go Maja 30, drewniany XIX/XX w. 

22. Bank Pekao SA, ul. A. Mickiewicza 2, murowany XIX/XX w. 

23. Kościół parafialny p.w. Św. Józefa, ul. Mickiewicza 3,  

 murowany z 1896r. 

24. Plebania, ul. Mickiewicza 3, murowana, koniec XIX w. 

25. Dom, ul. Mickiewicza 4, murowany XIX/XX w. 
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26. Poczta, ul. Mickiewicza 6, murowana koniec XIX w. 

27. Dom, ul. I. Paderewskiego 1, murowany XIX/XX w. 

28. Dom, ul. I. Paderewskiego 5, murowany XIX/XX w. 

29.Dom, ul. I. Paderewskiego 13, murowany, początek XX w. 

30. Dom, ul. PCK 14, murowany, lata 20-te XX w. 

31. Kapliczka, ul. Rzeszowska, murowana XIX w. 

32. Kapliczka, ul. Rzeszowska, murowana, koniec XIX w. 

33. Dom, ul. Sandomierska 3, drewniany, lata 20-te XX w. 

34. Dom, ul. Sandomierska 11, murowany, początek XX w. 

35. Park miejski, ul. Sandomierska, XIX w. 

36. Stolarnia, ul. Sandomierska 8., murowana, początek XIX w. 

37. Młyn motorowy, ul. Sandomierska, murowany, początek XX w. 

38. Browar, ul. Sandomierska, murowany, początek XX w. 

39. Cegielnia, ul. Sandomierska, murowana z 1906r. 

40. Dom, ul. Sandomierska 23, murowany XIX/XX w. 

41. Dom, ul. Sandomierska 25, drewniany XIX/XX w. 

42. Dom, ul. Sandomierska 47, murowany XIX/XX w. 

43. Figura Serca Pana Jezusa, ul. Sandomierska, z 1907r. 

44. Budynek Liceum Ogólnokształcącego, Plac Wolności 3,  

 murowany z 1 ćw. XX w. 

45. Dom, Plac Wolności 7, murowany z początku XX w. 

46. Dom, Plac Wolności 8, murowany z początku XX w. 

47. Dom, Plac Wolności 10, murowany XIX/XX w. 

48. Dom, Plac Wolności 13, murowany z k. XIX w. 

49. Budynek Starostwa, obecnie Urząd Miasta i Gminy,  

 Plac Wolności 14, murowany z k. XIX w. 

50. Areszt Śledczy, Plac Wolności 15, murowany z k. XIX w. 

51. Dom, obecnie Bank Spółdzielczy, ul. Wolności 1, 

 murowany z k. XIX w. 

52. Dom, ul. Wolności 7, murowany z końca XIX w. 

53. Dom, ul. Wolności 8, murowany z końca XIX w. 

54. Dom, ul. Wolności 9, murowany XIX/XX w. 

55. Dom, ul. Wolności 11, murowany XIX/XX w. 

56. Dom, ul. Wolności 17, murowany z początku XX w. 

57. Dom, ul. Wolności 26, murowany z początku XX w. 
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58. Dom, ul. Wolności 33, murowany z początku XX w. 

59. Dom, ul. Wolności 37, drewniany z początku XIX w. 

60. Dom, ul. Wolności 47, drewniany z początku XX w. 

61. Dom, ul. Wolności 56, drewniany XIX/XX w. 

62. Dom, ul. Wolności 60, drewniany z k. XIX w. 

63. Dom, ul. Wolności 63, drewniany z początku XX w. 

64. Kapliczka, ul. Wolności, koniec XIX w. 

 

NISKO – MALCE 

 

65. Rządcówka, ul. Sopocka, murowana z początku XIX w. 

66. Figura Św. Rodziny, ul. Sopocka, murowana z 1897r. 

67. Czworak, ul. Sopocka 5 a, drewniany z początku XX w. 

68. Stodoła, ul. Sopocka, murowana/drewniana, XIX/XX w. 

69. Spichlerz, ul. Sopocka, murowana z początku XX w. 

70. Kaplica przy kościele parafialnym p.w. MB Królowej Polski, 

 ul. Sopocka, murowana z 1910r. 

71. Szkoła Podstawowa, ul. Sandomierska 110, drewniana  

 z początku XX w.  

 

NISKO – PODWOLINA 

 

72. Kaplica przydroŜna, ul. H. Dąbrowskiego, murowana, koniec XIX w. 

 

NISKO – WARCHOŁY 

 

73. Kaplica grobowa rodziny Ressequier, ul. Rzeszowska, murowana  

 z 2 połowy XIX w.  

74. Leśniczówka, ul. Rzeszowska 12, murowana z końca XIX w. 

 

NOWOSIELEC 

 

75. Kaplica dworska, ob. kościół parafialny MB Królowej Polski,  

 drewniany z początku XX w. 

76. Kaplica przydroŜna, murowana z 1 połowy XIX w. 
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RACŁAWICE 

 

77. Cmentarz przykościelny, ul. Rudnicka, po 1326r. 

78. Dzwonnica przy kościele parafialnym, ul. Rudnicka 83,  

 murowana z 1920r. 

79. Plebania, ul. Rudnicka 83, murowana XVIII/XIX w. 

80. Park podworski, ul. Zielona 18, XIX w. 

 

WOLINA 

 

81. Kapliczka, murowana z początku XX w. 

 

ZARZECZE 

 

82. Kościół parafialny p.w. MB ŚnieŜnej, ul. Mickiewicza, 

 drewniany z 1720r. 

83. Kapliczka cmentarna, ul. Krzeszowska, drewniana,  

 ok. połowy XIX w. 

84. Dzwonnica, ul. Mickiewicza, murowana z 1936r. 

85. Cmentarz parafialny (najstarsza część), ul. Krzeszowska, XIX w. 

86. Dwór, ul. Starowiejska 49, murowany z 2 połowy XIX w. 

87. Park podworski, ul. Starowiejska 49, XIX w. 

 

ZARZECZE – PODBOREK 

 

88. Cmentarz z I wojny światowej, 1915r.  
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Załącznik Nr 2  
Wykaz stanowisk archeologicznych na obszarze gminy Nisko, woje-
wództwo podkarpackie. 

 

Lp. 
Miejscowość 

Nr stanowiska 
Charakter 

Stanowiska 
Chronologia 

Obszar 
AZP 

 
 1. 
  
 2. 
  
 3. 
  
 4.  
  
 5. 
  
 6. 
 
 7. 
 
 8. 
 
 9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22. 
 

 
Nisko - Malce 1 
 
Nisko - Malce 9 
 
Nisko - Malce 10 
 
Nisko - Malce 6 
 
Nisko - Malce 2 
 
Nisko - Malce 3 
 
Nisko – Malce 7 
 
Nisko - Malce 5 
 
Nisko – Malce 4 
 
Nisko - Malce 11 
 
Nisko – Malce 8 
 
Nisko – Malce 12 
 
Nisko 1 
 
Nisko 3 
 
Nisko 4 
 
Nisko 5 
 
Nisko 6 
 
Nisko 7 
 
Nisko 8 
 
Nisko 9 
 
Nisko 10 
 
Nisko – Moskale 1 
 

 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
cmentarzysko 
 
ślad osadnictwa 
 
punkt osadniczy 
 
punkt osadniczy 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
osada 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
skarb 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 

 
pradzieje 
 
pradzieje 
 
pradzieje 
 
kultura łuŜycka 
 
pradzieje 
 
kultura łuŜycka 
 
kultura łuŜycka 
 
pradzieje/wczesne średniowiecze 
 
epoka brązu 
 
pradzieje 
 
wielokulturowe 
 
wielokulturowe 
 
wczesne średniowiecze 
 
kultura łuŜycka / wczesne 
średniowiecze 
neolit 
 
kultura łuŜycka 
 
paleolit schyłkowy 
 
kultura przeworska 
 
epoka kamienia 
 
epoka kamienia 
 
pradzieje 
 
pradzieje 
 

 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
92-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
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23. 
 
24. 
 
25. 
 
26. 
 
27. 
 
28. 
 
29. 
 
30. 
 
31. 
 
32. 
 
33. 
 
34. 
 
35. 
 
36.  
 
37. 
 
38. 
 
39. 
 
40. 
 
41. 
 
42. 
 
43. 
 
44. 
 
45. 
 
46. 
 
47. 
 
48. 
 
49. 
 
50. 
 
51. 

Nisko – Warchoły 1 
 
Nisko – Warchoły 2 
 
Nisko – Warchoły 3 
 
Nisko – Warchoły 5 
 
Nisko – Warchoły 6 
 
Nisko 11 
 
Nisko 12 
 
Nisko 13 
 
Nisko – Moskale 2 
 
Nisko – Moskale 3 
 
Nisko 14 
 
Nisko 15 
 
Nisko – Moskale 4 
 
Nisko – Warchoły 7 
 
Nisko – Barce 1  
 
Nisko – Barce 2 
 
Nisko – Barce 3 
 
Nisko 17 
 
Zarzecze 1 
 
Zarzecze 2 
 
Zarzecze 3 
 
Zarzecze 4 
 
Zarzecze 5 
 
Racławice 1 
 
Racławice 2 
 
Racławice 3 
 
Nisko 2 
 
Zarzecze 6 
 
 

osada 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadniczy 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
obozowisko 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
cmentarzysko 
 
wał obronny 
 
cmentarzysko 
 
ślad osadnictwa 
 
skarb 
 
cmentarzysko 
 
ślad osadnictwa 
 
cmentarzysko 
 
ślad 
osadnictwa/osada 
 
ślad osadnictwa 
 

neolit/wczesne średniowiecze 
 
pradzieje 
 
neolit 
 
kultura łuŜycka 
 
kultura łuŜycka 
 
kultura ceramiki sznurowej 
 
neolit 
 
neolit 
 
kultura łuŜycka 
 
kultura trzciniecka 
 
pradzieje 
 
wczesne średniowiecze 
 
epoka kamienia 
 
kultura łuŜycka 
 
kultura łuŜycka 
 
pradzieje 
 
kultura łuŜycka 
 
neolit 
 
kultura łuŜycka 
 
XVI- XVIII w. 
 
pradzieje 
 
kultura przeworska 
 
kultura przeworska 
 
kultura pomorska 
 
kultura łuŜycka 
 
pradzieje 
 
kultura przeworska, łuŜycka, 
wcz. średn. 
 
neolit 
 

93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-77 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
 
93-78 
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52. 
 
53. 
 
54. 
 
55. 
 
56. 
 
57. 
 
58. 
 
59. 
 
60. 
 
61. 
 
62. 
 
63. 
 
64. 
 
65. 
 
66. 
 
67. 
 
68. 
 
69. 
 
70. 
 
71. 
 
72. 
 
73. 
 
74. 
 
75. 
 
76. 
 
77. 
 
78.  
 
79. 
 

Zarzecze 7 
 
Zarzecze 8 
 
Zarzecze 9 
 
Zarzecze 10 
 
Zarzecze 11 
 
Zarzecze 12 
 
Zarzecze 13 
 
Zarzecze 14 
 
Zarzecze 15 
 
Zarzecze 16 
 
Zarzecze 17 
 
Zarzecze 18 
 
Racławice 4 
 
Racławice 5 
 
Racławice 6 
 
Racławice 7 
 
Racławice 8 
 
Racławice 9 
 
Racławice 10 
 
Nisko-Podwolina 1 
 
Nisko-Podwolina 2 
 
Zarzecze 19 
 
Zarzecze 20 
 
Zarzecze 21 
 
Zarzecze 22 
 
Zarzecze 23 
 
Zarzecze 24 
 
Zarzecze 25 
 
Zarzecze 26 

ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
 
ślad osadnictwa 
 
osada 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
ślad osadnictwa 
 
osada 
 
osada 
 
ślad osadnictwa 
 
osada 
 
obozowisko 
 

pradzieje, kult. łuŜycka, wcz. 
średn. 
kultura pucharów lejkowatych 
 
pradzieje 
 
wczesne średniowiecze 
 
pradzieje 
 
pradzieje 
 
pradzieje 
 
wczesna epoka brązu 
 
wczesne średniowiecze 
 
kultura pucharów 
lejkowatych/łuŜycka 
 
kultura pucharów lejkowatych 
 
kultura pucharów 
lejkowatych/łuŜycka 
 
kultura łuŜycka 
 
pradzieje/kultura trzciniecka 
 
wczesne średniowiecze 
 
pradzieje neolit/kultura łuŜycka 
 
kultura łuŜycka/średniowiecze 
 
 
kultura pucharów lejkowatych 
 
pradzieje 
 
kultura łuŜycka 
 
pradzieje 
 
pradzieje 
 
kultura pucharów lejkowatych / 
łuŜycka 
 
kultura łuŜycka 
 
pradzieje 
 
kultura pucharów lejkowatych / 
łuŜycka 
 

93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
 
93-78 
 
93-78 
 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
 
93-78 
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80. 
 
81. 
 
82. 
 
83. 
 
84. 
 
85. 
 
86. 
 
87. 
 
88. 
 
89. 
 
90. 
 
91. 
 
92. 
 
93. 
 
94. 
 
95. 
 
96. 
 
97. 
 
98. 
 
99. 
 
100. 
 
101. 

 
Zarzecze 27 
 
Nowa Wieś 1 
 
Nowa Wieś 2 
 
Nowa Wieś 3 
 
Nowa Wieś 4 
 
Nowa Wieś 5 
 
Nowa Wieś 6 
 
Nowa Wieś 7 
 
Nowa Wieś 8 
 
Nowa Wieś 9 
 
Nowa Wieś 10 
 
Nowa Wieś 11 
 
Wolina 1 
 
Nisko- Podwolina 5 
 
Nisko - Podwolina 6 
 
Nisko - Podwolina 3 
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Załącznik 3 
Spis stanowisk archeologicznych na terenie gminy Nisko, objętych re-
jestrem zabytków i gminną ewidencją zabytków w układzie chronolo-
gicznym. 

1.  Nisko st. 1(1), WŚ, KP, KCS nr rej. 466/A z 14. 07. 1969r. 

2.   Nisko st. 2(22) N, KŁ, KP, WŚ 

3.  Nisko - Malce st. 3 (6), KŁ 

4.  Nisko - Malce st. 4 (9), ChV, EB, KŁ 

5.  Nisko - Malce st. 7 (7), KŁ 

6.  Nisko - Malce st. 8 (17), N, KP, KŁ 

7.  Nisko-Malce st. 12 (18) EB, KŁ, WŚ 

8.  Nisko -Warchoły st. 3 (13), N, KŁ nr rej. 541/A z 21. 12. 1969r. 

9.  Zarzecze st. 1 (11), KŁ   nr rej. 521/A z 22. 12. 1969r. 

10.  Zarzecze st. 30 (26) EB, WŚ 

11.  Zarzecze st. 31 (27), WŚ 

12.  Zarzecze – Szoje st. 24 (50), KŁ 

 

 

 

N - neolit 

KP – kultura przeworska 

KCS – kultura ceramiki sznurowej 

KŁ – kultura łuŜycka 

EB – epoka brązu 

ChV – kultura Chłopice – Wesele 

WŚ  - wczesne średniowiecze 

 

 

Opracowała: Anna Grzegorczyk  
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Aneks do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta 
Nisko na lata 2008-2012 

 W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Nisku Uchwalą Nr XVI 

11/176/08 w dniu 29 kwietnia 2008r. „Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy 

i Miasta Nisko na lata 2008-2013” uzupełnia się Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami Gminy i Miasta Nisko na lata 2008-2012 w następującym zakresie: 

1. do działu 1. Wprowadzenie, podrozdziału 1.1 Podstawa prawna opracowania 

dodaje sic do ustępu „dokumenty programowe gminy” tiret 5 o brzmieniu 

„Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2008-2013”. 

2. do działu 1. Wprowadzenie, podrozdziału 1.3 Zabytki i ich ochrona 

w dokumentach programowych gminy' dodaje się na końcu podrozdziału 

„Strategia Rozwoju Gminy Nisko przyjęta Uchwalą Nr XV/181/99 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia I999r wymieniona wyŜej zastąpiona 

została nowym dokumentem p n. „Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy 

i Miasta Nisko na lata 2008-2013" przyjętym przez Radę Miejską w Nisku 

Uchwałą Nr XVIII/176/08 w dniu 29 kwietnia 2008r. 

 Uchwalona w dniu 29.04.2008r Strategia wyznacza 5 celów strategicznych 

charakteryzujących pięć obszarów strategicznych czyli kierunków działania rozwoju 

gminy tj. Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczny: Infrastruktura techniczna i ochrona 

środowiska; Rewitalizacja i rozwój terenów miejskich oraz odnowa wsi; Rozwój funkcji 

turystycznych Ochrona i opieka zabytków została uwzględniona w obszarze 

priorytetowym III p.n. Rewitalizacja i rozwój terenów miejskich oraz odnowa wsi 

a takŜe w obszarach; IV p.n. Rozwój funkcji turystycznych i V p.n. Rozwój społeczny. 

W kontekście programu opieki nad zabytkami warte odnotowania są w szczególności 

następujące zadania wymienione w strategii rewitalizacja „Małych Plant”, „DuŜych 

Plant”, Parku Miejskiego, centrum miasta i zdegradowanych budynków miejskich 

z nadaniem im nowej funkcji. kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej (w tym 

centrów wsi), odnawianie lokalnych pomników historycznych, miejsc pamięci, 

kultywowanie tradycji lokalnych oraz zachowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła”. 

 

Opracowała:  

Ewa Dziura – Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku 

 


