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Kromnów – kościół ewangelicki

Kromnów jest to wieś rolnicza. Wieś łańcuchowa na granicy Gór Izerskich 
oraz Wysoczyzny Rybnicy. Ciągnie się około 3,5 km na wysokości około 390 
– 510 m n.p.m. w dolinie potoku. Od północy wieś łączy się z zabudowaniami 
Starej Kamienicy.
Pierwsza budowla z 1744r nie przetrwała próby czasu. W1802 r przystąpiono 
do budowy nowego, murowanego kościoła. Fundusze uzyskano ze składek 
Gminy. Wg opowieści budowla przebiegała w ten sposób, że stary kościół 
został otoczony kamiennymi murami nowej budowli i wraz z wyposażeniem 
pełnił do końca funkcje domu modlitwy. Budowniczymi nowego kościoła 
byli: mistrz murarski Menzel ze Starej Kamienicy i mistrz ciesielski Ellger 
z Chromca. Ołtarz i ambona powstały w 1815 r i są dziełem Gottfrieda  Pau-
la. Kościół po II Wojnie Światowej opuszczony i zdewastowany. Przez jakiś 
czas służył jako magazyn siana i materiałów budowlanych. Obecnie kościół 
przechodzi prace renowacyjne z docelowym utworzeniem Galerii Izerskiej.

Kromnów – evangelický kostel

Kromnów je zemědělská obec. Ves se nachází na hranici Jizerských hor a Ryb-
nické vrchoviny. Táhne se asi 3,5 km v nadmořské výšce od 390 do 510 m nad 
údolím potoka. Ze severu se ves spojuje se zástavbou Starej Kamienicy.

První budova z roku 1744 neobstála ve zkoušce s časem. V roce 1802 pro-
běhla výstavba nového zděného kostela. Finanční prostředky byly získány 
z příspěvků z celého okresu. Podle pověsti stavba probíhala tak, že byl starý 
kostel obehnán kamennými zdmi nové budov a zařízení spolu s vybave-
ním tak plnily i nadále během stavby funkci modlitebny. Staviteli nového 
kostela byly: zednický mistr Menzel ze Starej Kamienicy a mistr tesař Ellger 
z Chromca. Oltář a kazatelna byly vyhotoveny v roce 1815 a jsou dílem Paula 
Gottfrieda. Kostel byl po druhé světové válce opuštěn a zdevastován. Nějaký 
čas sloužil ke skladování sena a stavebních materiálů. V současné době pro-
chází kostel rekonstrukcí s cílem vytvořit Jizerskou Galerii.
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