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1. Wstęp 

 

 Dziedzictwo kulturowe jako jeden z podstawowych aspektów życia i działalności 

człowieka, kształtuje związki międzyludzkie i określa tożsamość i świadomość społeczności. 

Obiekty zabytkowe stanowią cenny element kultury, który wpływa na kształtowanie się 

otoczenia człowieka współczesnego, mający wszechstronny wpływ na jego życie codzienne. 

Bogactwo i różnorodność dziedzictwa, należycie pielęgnowane i wykorzystane, powinny 

stanowić jeden z głównych czynników rozwoju życia społeczno - gospodarczego. 

 Po zapoczątkowaniu w Polsce przemian ustrojowych pojawiły się nowe zjawiska 

i postawy wobec problemu ochrony dorobku i spuścizny minionych pokoleń. Zaczynamy 

postrzegać dziedzictwo kulturowe jako jedną z ważniejszych gałęzi życia gospodarczego, 

która może generować znaczne zyski. Przejawem nowego podejścia władz do roli 

dziedzictwa kulturowego było przyjęcie 23 lipca 2003 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, która zastępując starą ustawę o ochronie dóbr kultury z 1962 r., na nowo 

zdefiniowała pojęcia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i określiła politykę państwa 

oraz powinności władz państwowych i samorządowych w tej dziedzinie. Ustawa zobowiązuje 

organy samorządu do sporządzania co cztery lata Programów opieki nad zabytkami. 

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku.  

 Przedmiotem Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Strzeleckiego 

(PPOnZ) jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu strzeleckiego. 

Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) oraz 

z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa sporządzany jest przez Starostę, następnie 

po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę 

Powiatu. PPOnZ ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Sporządza się go na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Starosta przedstawia Radzie Powiatu 

sprawozdanie z wykonania określonych w nim zadań. 

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację Powiatowego programu opieki nad 

zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011- 2014, a następnie na lata 2015 - 2018. PPOnZ 

został zaktualizowany w zakresie potencjału dziedzictwa kulturowego i źródeł finansowania 

oraz dostosowany do zmieniających się realiów dotyczących opieki nad zabytkami w części 

analizy SWOT, celów i działań. 

PPOnZ, jako dokument strategiczny, ma na celu ukierunkować i zoptymalizować 

działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków 

nieruchomych i ruchomych, jako elementów o kluczowym znaczeniu dla popularyzacji 

historii i kultury regionu, ustosunkować się do zachodzących zmian funkcji jaką aktualnie 

może pełnić zabytek, zaznaczyć działania w zakresie przemiany świadomości społeczeństwa 

w kwestii ochrony zabytków i wyznaczeniu dziedzictwu istotnej funkcji w życiu zbiorowym, 

wspierając kreatywność mieszkańców regionu w zakresie promocji folkloru, sztuki ludowej, 

rzemiosła artystycznego, rozwoju inicjatyw lokalnych w dziedzinie ochrony materialnego jak 

i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

 PPOnZ stanowi podwaliny do współpracy z samorządami gmin, właścicielami 

zabytków i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nakreślona polityka powiatu w zakresie 
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ochrony i opieki nad zabytkami nie ingeruje w kompetencje gmin oraz właścicieli zabytków. 

Zakres działania powiatu względem dziedzictwa kulturowego określa ustawa z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 r. 994 ze zm.), która w art. 4 

wskazuje powiat jako jednostkę wykonującą określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. 

 

 

2. Podstawa prawna opracowania Powiatowego programu opieki nad zabytkami 

 

 Podstawę prawną opracowania PPOnZ stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), która 

mówi o obowiązku sporządzania przez samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, na 

okres czterech lat Programu opieki nad zabytkami. 

 W świetle ustawy, ochrona zabytków to aktywność administracji publicznej, która ma 

na celu stworzenie sprzyjających okoliczności prawnych, finansowych i organizacyjnych, 

służących zachowaniu, zagospodarowaniu i utrzymaniu zabytków, zapobieganie 

zagrożeniom, niszczeniu, niewłaściwemu użytkowaniu, uszczupleniu zasobów zabytków, 

a także kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków oraz uwzględnianie tych zadań 

w kształtowaniu polityki planistycznej i środowiskowej. Terminem opieka nad zabytkami 

ustawa obejmuje działania właścicieli zabytków, którzy tworzą warunki dla naukowego 

badania zabytków, prowadzenia przy nich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania ich samych oraz ich otoczenia w jak najlepszym 

stanie oraz popularyzowania i upowszechniania wiedzy o nich. W ustawie określono kwestie 

związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, a szczególnie zagadnienia 

tworzenia krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami, organizację organów 

ochrony zabytków (zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków wykonuje Generalny 

Konserwator Zabytków w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego oraz wojewódzcy konserwatorzy zabytków działający w imieniu 

wojewodów), zakres i formy ochrony zabytków, a także zasady finansowania prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Zapisy ustawy, zwłaszcza 

w punktach dotyczących form ochrony zabytków, są komplementarne do zapisów ustaw 

o samorządzie terytorialnym (o planowaniu przestrzennym oraz o ochronie przyrody). 

Ponadto, ustawa dookreśla zakres zadań dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi 

administracji samorządu gminnego i powiatowego. 

 Art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy, wyznacza cele opracowania PPOnZ, w szczególności 

są to: 

1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;  

2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej;  
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3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i 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 wykorzystaniem tych zabytków;  

7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

 

 

3. Uwarunkowania formalno - prawne ochrony i opieki nad zabytkami  

 

 Regulacje prawne w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami - międzynarodowe 

konwencje dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i konserwacji zabytków 

oraz ochrony stanowisk archeologicznych, krajowe akty prawne, krajowe i wojewódzkie 

dokumenty strategiczne oraz podział kompetencji w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 

w Polsce. 

 

 

3.1. Międzynarodowe uwarunkowania prawne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

 Uregulowania międzynarodowe znaczących dla społeczności zagadnień dziedzictwa 

kulturowego znalazły swoje odbicie w przyjmowanych konwencjach i rezolucjach jeszcze 

przed powstaniem Unii Europejskiej i jej administracji. Przykładem są (ratyfikowane przez 

Polskę): 

- Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem 

wykonawczym oraz Protokół o ochronie dóbr (UNESCO, Haga, 1954 r.; Dz.U. z 1957 r., 

57.46.212) została ratyfikowana przez Polskę w 1956 r.  

- II Protokół do konwencji haskiej z 1954 r. sporządzony w Hadze 26 marca 1999 r. (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 248).  

- Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu 

przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury (UNESCO, Paryż 1970 r.; 

Dz.U. z 1974 r., Nr 20, poz. 106) została ratyfikowana przez Polskę w 1974 r.  

- Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

(UNESCO, Paryż 1972 r., Dz.U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190) ratyfikowana przez Polskę w 1976 r. 

- Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (UNESCO, 2003 

r.; Dz.U. z 2011 r., Nr 172, poz. 1018) przyjęta w 2003 r., ratyfikowana przez Polskę w 2011 r. 

- Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego 

(UNESCO, Paryż 2005 r.; Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1585) ratyfikowana przez Polskę 

w 2007 r.  
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 Konwencje i dokumenty dotyczące ochrony i konserwacji zabytków: 

- Karta ateńska, 

- Karta wenecka, 

- Karta florencka, 

- Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy.  

 Konwencje i dokumenty dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych: 

- Karta lozańska, 

- Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego - konwencja maltańska,  

- Europejska konwencja krajobrazowa, 

- Karta ochrony dziedzictwa cyfrowego. 

 

 

3.2. Wewnętrzne uwarunkowania prawne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

 Zabytki zostały objęte w Polsce ochroną zadeklarowaną jako konstytucyjny 

obowiązek państwa i każdego obywatela. Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju 

cywilizacyjnego oraz zadania państwa w zakresie ochrony określają artykuły 5 i 6 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dookreślenie konstytucyjnego obowiązku państwa wraz 

z podziałem kompetencji na poszczególne organy administracji publicznej i instytucje 

państwowe następuje na poziomie ustawodawstwa zwykłego. 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., która zastąpiła starą ustawę o ochronie dóbr kultury 

z 1962 r., powiązała ochronę zabytków z ochroną szeroko pojmowanego dziedzictwa 

kulturowego, umieszczając to zagadnienie w kontekście naszego uczestnictwa w kulturze 

i historii całej Europy. Nowe prawo zostało dostosowane do zasad obowiązujących w Unii 

Europejskiej. 

 Obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, zostały zawarte w: 

- Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. 

z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.) w przepisach: 

- Art. 5: „Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 

- Art. 6 ust. 1: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu 

do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju oraz 

(...) udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków 

z narodowym dziedzictwem kulturalnym”. 

- Art. 86: „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za 

spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”. 

 Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), która jest głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony 

i opieki nad zabytkami w Polsce. Przy opracowaniu programu opieki nad zabytkami należy 

uwzględnić przepisy tej ustawy, takie jak: 
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- Art. 3: który definiuje podstawowe pojęcia użyte w ustawie: zabytek, zabytek nieruchomy, 

zabytek ruchomy, zabytek archeologiczny, instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad 

zabytkami, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, badania 

konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne, historyczny układ urbanistyczny lub 

ruralistyczny, historyczny zespół budowlany, krajobraz kulturowy, otoczenie zabytku.  

 W tym miejscu należy wyjaśnić pojęcie zabytku. Zabytek, jest to nieruchomość lub 

rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, które są dziełem człowieka lub związane są z jego 

działalnością. Stanowią one świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie 

leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub 

naukową. 

- Art. 4: objaśnia, że ochrona zabytków polega na podejmowaniu w szczególności przez 

organy administracji publicznej działań mających na celu: „zapewnienie warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz 

ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla wartości zabytków; udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania 

z zabytków; przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za 

granicę; kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; uwzględnianie zadań 

ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu 

środowiska”. 

- Art. 5: określa, w sposób otwarty, kwestię opieki nad zabytkami: „opieka nad zabytkami 

sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza i polega, w szczególności, na 

zapewnieniu warunków naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia 

i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku 

w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania 

i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz o jego znaczeniu dla historii kultury”. 

- Art. 6: klasyfikuje w układzie rzeczowym przedmioty ochrony i zarazem stanowi 

szczegółową definicję zabytku: 

„1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 

1) zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

a) krajobrazami kulturowymi, 

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

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 użytkowej, 
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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 narzędziami 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 r. 

o bibliotekach, 

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, 

c) kurhanami, 

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej”. 

- Art 7: reguluje następujące formy ochrony zabytków: 

1) wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

 Rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki 

konserwator zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji 

wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela 

zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek 

nieruchomy. Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do 

rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Wpis do 

rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu 

budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodzących 

w skład tych układów lub zespołu zabytków nieruchomych. Wpisanie zabytku nieruchomego 

do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego 

zabytku. Wpisy do rejestru są wolne od opłat. Skreślenie z rejestru zabytków następuje na 

wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się 

zabytek nieruchomy lub z urzędu, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Na podstawie decyzji wojewódzki konserwator zabytków występuje 

z wnioskiem o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej i z katastru nieruchomości. Informacja 

o skreśleniu ogłoszona jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wykreślenia wolne są od 

opłat. Zabytek ruchomy wpisuje się do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków - na wniosek właściciela tego zabytku. Wojewódzki 
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konserwator zabytków może wydać decyzję o wpisie z urzędu - w przypadku uzasadnionej 

obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę. 

1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

 Listę Skarbów Dziedzictwa prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Na Listę Skarbów Dziedzictwa wpisuje się zabytek ruchomy 

o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego, zaliczany do jednej z kategorii, na 

podstawie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego. 

2) uznanie za pomnik historii. 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik 

historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości 

dla kultury, określając jego granice. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego może złożyć wniosek, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. 

Cofnięcie uznania zabytku nieruchomego za pomnik historii następuje w trybie 

przewidzianym dla jego uznania. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis 

pomnika historii na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO 

w celu objęcia tego pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. 

3) utworzenie parku kulturowego, w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi 

dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Park kulturowy może utworzyć, na 

podstawie uchwały, rada gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Dotyczą w szczególności: zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich 

otoczenia, innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

oraz parków kulturowych. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala 

się również, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, 

na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na 

celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 

- Art. 16 ust. 1: wskazuje radę gminy, jako organ tworzący park kulturowy. Jest on tworzony 

na podstawie uchwały, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

- Art. 17: określa zakazy i ograniczenia na terenie parku kulturowego, dotyczące: 

prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, 

handlowej lub usługowej, zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, 

umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych 

z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych 
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z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1, 

składowania lub magazynowania odpadów, zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury. 

- Art. 18: „1. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu 

i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju 

województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, planu 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 

i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 

o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie lotniska użytku publicznego. 

2. W koncepcji, strategiach, analizach, 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 zagrożeniom dla zabytków, 

zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak 

najlepszego stanu; 

3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad 

zabytkami”. 

- Art. 19: wskazuje, że „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. 

1a. W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę: 1) zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków.  

1b. W uchwale określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń uwzględnia się w szczególności: 1) ochronę zabytków 

nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 2) ochronę zabytków nieruchomych, 

innych niż wymienione w pkt 1, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 3) wnioski 

i rekomendacje audytów krajobrazowych oraz plany ochrony parków krajobrazowych. 

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

programu uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1. 

3. W studium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy 

ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami 
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planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym 

obszarze zabytków”. 

- Art. 20: mówi o konieczności uzgadniania projektów i zmian planów zagospodarowania 

przestrzennego wojewódzkich i miejscowych z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

- Art. 21: „Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad 

zabytkami przez województwa, powiaty i gminy”. 

- Art. 22: „1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków 

w formie zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach 

zabytków. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie 

kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa. 

3. Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru 

kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

5. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do 

rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 3) 

inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

6. Właściwy dyrektor urzędu morskiego prowadzi ewidencję zabytków znajdujących się na 

polskich obszarach morskich w formie zbioru kart ewidencyjnych”. 

- Art. 89: wskazuje, że „organami ochrony zabytków są: 

1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego 

zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków; 

2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje 

wojewódzki konserwator zabytków”. 

- Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 r. 994 ze 

zm.). 

 Istotne uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

znajdują się w innych obowiązujących ustawach, w tym:  

- Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 1595). 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

799 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 121 ze zm.).  
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- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).  

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. Ustawa Krajobrazowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze 

zm.).  

 Zasady ochrony zabytków, znajdujących się w muzeach i bibliotekach, zostały 

określone w: 

- Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 720 ze zm.).  

- Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm/). 

 Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy: 

- Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

 Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.                           

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. nr 113 poz. 661). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. 

w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1674). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki „Za opiekę nad 

zabytkami” (Dz. U. z 2004 r. nr 124, poz. 1304), które określa tryb składania wniosków 

o przyznanie odznaki, wzór i wymiary tej odznaki oraz sposób jej wręczania i noszenia. 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji 

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  i sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2004 r. nr 212, poz. 2153). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 

informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz. U. z 2004 r. nr 30, poz. 259). 
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- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków 

i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 r. nr 89, poz. 510).  

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie 

lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 650).  

 

 

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

 PPOnZ jest zgodny z założeniami polityki państwa w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami. Dokumenty, do których odwołuje się PPOnZ połączono na trzech poziomach: 

ogólnokrajowym, regionalnym (wojewódzkim) oraz lokalnym. Są to różnego rodzaju 

strategie, studia i programy, które dotykają problematyki ochrony i popularyzacji dziedzictwa 

kulturowego. 

 PPOnZ zbieżny jest ze strategicznymi celami państwa w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami. Cele te wymienione są w następujących dokumentach: 

 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 

 Obecnie przygotowany jest projekt Krajowego programu na lata 2018 - 2021. 

Obowiązywanie dotychczasowego programu zakończyło się w dniu 31 grudnia 2017 r. 

 Głównym celem projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami 2018 - 2021 jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony 

i opieki nad zabytkami, który w okresie 4 lat realizowany będzie we współpracy 

z państwowymi instytucjami kultury i organami administracji publicznej poprzez trzy cele 

szczegółowe, podzielone na kierunki działania, tj.: 

Cel szczegółowy 1: „Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego”, podzielony 

na kierunki działania: 

1. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym; 

2. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym; 

Cel szczegółowy 2: „Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami”, podzielony na 

kierunki działania: 

1. Merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami; 

2. Podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego; 

Cel szczegółowy 3: „Budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa”, podzielony 

na kierunki działania: 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego wartości; 

2. Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami. 

 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2013 wraz z Uzupełnieniem na lata 

2004 - 2020 

 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2013, przyjęta przez Radę 

Ministrów 21 września 2004 r., rozwinięta w 2005 r., poprzez przygotowane przez 

Ministerstwo Kultury uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020, 

jest podstawowym dokumentem rządowym, w którym w oparciu o rzetelną analizę podjęto 

próbę określenia zasad polityki kulturalnej państwa w warunkach rynkowych. Stanowi ona 

podstawę do dalszych systemowych rozwiązań w dziedzinie kultury. Misją tej strategii jest 
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„zrównoważony rozwój kultury, jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, 

określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości 

warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów”. 

 Uznając kulturę za jeden z podstawowych czynników rozwoju regionów zapisano 

w strategii następujące priorytety: 

- wzrost efektywności zarządzania kulturą, 

- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie działalności kulturalnej i w systemie 

upowszechniania kultury, 

- wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr 

i usług kultury, 

- poprawa warunków działalności artystycznej, 

- efektywna promocja twórczości, 

- zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków, 

- zmniejszenie luki cywilizacyjnej przez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. 

Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020 wprowadza 

programy operacyjne służące realizacji strategii. Jednym z nich jest Program Operacyjny 

„Dziedzictwo kulturowe”.  

 W programie wyróżnione zostały dwa komplementarne priorytety:  

- rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych oraz rozwój kolekcji muzealnych. 

Podstawowym celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania zabytków, kompleksowa ich 

rewaloryzacja, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, poprawa warunków 

instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich 

dokumentacji, zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk 

żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę,  

- zadania związane z zakupami dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych, zakupami 

starodruków i archiwaliów, konserwacji i digitalizacji muzealiów, archiwaliów, starodruków, 

księgozbiorów oraz zbiorów filmowych, wspieraniu rozwoju muzealnych pracowni 

konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji zabytków ruchomych. 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) (SOR) została przyjęta uchwałą nr 8 przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. Jest to 

aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 

września 2012 r. 

 SOR jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju realizowaną przez 

instytucje państwa. W jednolitym systemie programowym przedstawia cele do realizacji 

w horyzoncie roku 2020 i 2030, określa wskaźniki ich realizacji, wskazuje sposób ich 

osiągania oraz określa najważniejsze projekty służące realizacji celów SOR. 

 Zadania powiązane z obszarem ochrony zabytków zostały uwzględnione 

w następujących obszarach: 

1. Obszar e-państwo - kierunek interwencji: 

- Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe. 

Wyznaczony projekt strategiczny: 
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Digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej - kontynuacja procesów związanych z digitalizacją, 

przechowywaniem i udostępnianiem różnego typu zasobów dziedzictwa cyfrowego w Polsce 

(muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, audiowizualnych i zabytków), w tym do celów 

ponownego wykorzystywania, w ramach którego digitalizację należy rozumieć, jako 

nowoczesną formę konserwacji i zabezpieczania najcenniejszych zasobów kultury. 

2. Kapitał ludzki i społeczny - kierunek interwencji: 

- Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju gospodarczego i spójności społecznej. 

Działania do 2020 r.:  

- Wzmacnianie potencjału instytucji kultury o szczególnym znaczeniu - wspieranie instytucji 

kultury, których wieloletnia działalność i tradycja mają szczególne znaczenie dla celów 

polityki państwa w obszarze kultury i których dorobek jest ważnym elementem budowania 

tożsamości kulturowej Polaków oraz narzędziem promocji Polski w świecie.  

- Wypracowanie systemu wspierania rozwoju sektorów kreatywnych - stworzenie warunków 

dla rozwoju sektorów kreatywnych w Polsce, które wpłyną na rozwój całego ekosystemu 

wspierania kultury. 

Działania do 2030 r.:  

- Ochrona i promocja dziedzictwa narodowego - wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla 

wzmacniania kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości i wspólnoty; inwestycje 

w dziedzictwo narodowe (dobra kultury, nauki i sztuki, zabytki, rozwój sieci muzeów, 

wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO).  

- Wzmacnianie tożsamości, poczucia wspólnoty i więzi międzypokoleniowych, poprzez 

uczestnictwo i zwiększanie dostępu do instytucji i dzieł kultury na wszystkich poziomach 

funkcjonowania wspólnoty (lokalnym, regionalnym, narodowym), likwidacja „białych plam” 

w dostępie do kultury. 

 Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020 

 Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020 została przyjęta uchwałą nr 104 przez 

Radę Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. Jest jedną z dziewięciu tzw. strategii 

zintegrowanych, służących wdrożeniu SRK 2020. Jako cel główny wskazano w niej 

wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno - gospodarczym Polski, 

w którego ramach określono cztery cele szczegółowe. W kontekście ochrony zabytków 

i opieki nad nimi wskazać można czwarty z celów „Rozwój i efektywne wykorzystanie 

potencjału kulturowego i kreatywnego”, a zwłaszcza jego priorytet 4.1. „Wzmocnienie roli 

kultury w budowaniu spójności społecznej”. Wytyczone tutaj kierunki działań to: 

4.1.1. Tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym. 

4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu. 

4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury. 

 Walory i potencjał tkwiący w dziedzictwie kulturowym są postrzegane w strategii, 

jako „kluczowy element potencjału kulturowego”, a tym samym jedna z „szans rozwojowych 

dla całego społeczeństwa”. W strategii podnosi się także kwestię znaczenia aktywnej 

partycypacji społecznej w ochronie zabytków i opiece nad nimi. 
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 Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030 

 Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030 została przyjęta uchwałą 

nr 239 Rady Ministrów dnia 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący 

ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie 

przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Koncepcja ta kładzie szczególny 

nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on 

o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse 

rozwojowe. Koncepcja formułuje także zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom 

w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego. 

W znacznie większym stopniu niż dotychczas uwzględnia problematykę ochrony dziedzictwa 

kulturowego w systemie kształtowania prawidłowej polityki przestrzennej. 

 Jako cele polityki przestrzennej w aspekcie ochrony zabytków wskazano: 

- ograniczenie presji urbanizacyjnej na obszary dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

poprzez rozwój narzędzi wspierania finansowego ochrony przyrody i krajobrazu, 

- wprowadzenie systemu standardów zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach 

o niższym reżimie ochronnym, 

- wprowadzenie narzędzi kompensacji utraconych korzyści ekonomicznych na terenach 

o wysokich restrykcjach konserwatorskich, 

- wspieranie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni: starych dzielnic mieszkaniowych, 

obiektów poprzemysłowych, pokolejowych, opuszczonych wsi przez przyjęcie regulacji 

z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i starych zasobów mieszkaniowych. 

 

 

4.1. Relacje Powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 

wykonanymi na poziomie województwa  

 

 Przy sporządzaniu PPOnZ omówiono uwarunkowania zewnętrzne ochrony zasobów 

dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy wynikające z dokumentów na poziomie 

wojewódzkim: Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2019, 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego, Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko - 

Kozielskiego do roku 2020, Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina św. Anny” 

i Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”. 

 PPOnZ jest zgodny z celami, zasadami i kierunkami wyznaczonymi w wojewódzkich 

dokumentach programowych oraz z dokumentami wyznaczającymi kierunki polityki 

przestrzennej powiatu. 
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 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2019 

 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2019 został 

przyjęty uchwałą nr XVIII/206/2016 przez Sejmik Województwa Opolskiego dnia 14 czerwca 

2016 r. Niniejszy dokument jest trzecim programem opieki nad zabytkami województwa 

opolskiego. Pierwszy został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego 

Nr XIV/158/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. Realizowano go w latach 2007 - 2010. Kolejny 

program (na lata 2011 - 2014) przyjęto uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr V/76/ 

2011 z dnia 29 marca 2011 r. 

 Program stanowi kontynuację podstawowych założeń poprzednich programów, 

podobnie jak kontynuowane są cele i priorytety polityki Samorządu Województwa wobec 

dziedzictwa kulturowego regionu. 

 Założenia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 - 

2019: 

CEL STRATEGICZNY I: UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO.  

Priorytet I. Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa. 

Priorytet II. Odnowa wsi w kontekście poprawy stanu zachowania krajobrazu i dziedzictwa 

regionalnego. 

Priorytet III. Rewaloryzacja i rewitalizacja miast. 

Priorytet IV. Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 

Priorytet V. Rozwój muzealnictwa i wystawiennictwa. 

Priorytet VI. Rozwój instytucji opieki nad zabytkami. 

CEL STRATEGICZNY II: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.  

Priorytet I. Dziedzictwo kulturowe jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy. 

Priorytet II. Wstrzymanie procesu degradacji założeń pałacowo - parkowych. 

Priorytet III. Wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie rangi obiektów i zespołów 

zabytkowych. 

Priorytet IV. Wspieranie funkcjonowania istniejących szlaków turystycznych oraz inicjatyw na 

rzecz tworzenia nowych szlaków, obejmujących charakterystyczne dla województwa zespoły 

i obiekty zabytkowe. 

Priorytet V. Wstrzymanie procesu degradacji oraz popularyzacja zabytków techniki. 

CEL STRATEGICZNY III: ROZWÓJ INICJATYW ZWIĄZANYCH Z REGIONALNYM DZIEDZICTWEM 

KULTUROWYM I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ  

Priorytet I. Podnoszenie poziomu edukacji i wiedzy na temat regionalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

Priorytet II. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony 

i opieki nad dziedzictwem kulturowym. 

Priorytet III. Współpraca między regionami, współpraca międzynarodowa. 

Priorytet IV. Polityka informacyjna i promocyjna w zakresie opieki nad dziedzictwem 

kulturowym.  
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 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku 

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku została przyjęta uchwałą 

nr XXV/325/2012 przez Sejmik Województwa Opolskiego dnia 28 grudnia 2012 r. Strategia 

rozwoju województwa jest najważniejszym regionalnym dokumentem strategicznym.  

 Strategia powstała z myślą o optymalnym wykorzystaniu potencjałów i szans 

rozwojowych regionu woj. opolskiego. W ramach procesu opracowania strategii 

wykorzystano analizę SWOT. Był to istotny etap diagnostyczny wspomagający proces 

formułowania wyzwań, celów strategicznych i celów operacyjnych. 

 Realizacja kierunków rozwoju, które zostały określone w Strategii, ma służyć 

osiągnięciu wizji naszego regionu w 2020 roku: 

- regionu wielokulturowego, w którym najważniejsi są jego mieszkańcy: wykształceni, 

otwarci na zmianę, wiedzę i innowacje, a także aktywni - na rynku pracy i poza nim; 

- przyjaznego środowiska życia dla rodzin, przedsiębiorców i wszystkich reprezentantów 

przestrzeni społeczno - gospodarczej; 

- województwa z atrakcyjną ofertą rynku pracy, ofertą edukacyjną, kulturalną i gospodarczą, 

zachęcającą do wyboru tego regionu jako miejsca do zamieszkania, wypoczynku, inwestycji 

i rozwoju działalności innowacyjnej. 

 W rozdziale 2, w ramach diagnozy społeczno - gospodarczej opisano dziedzictwo 

kulturowe, jako jeden z wyróżników województwa opolskiego. Dziedzictwo kulturowe, 

którego bogactwo często przewyższa stan posiadania innych, znacznie większych 

i zasobniejszych regionów w Polsce, jest znaczącym czynnikiem rozwoju województwa 

opolskiego. Spośród wielu obiektów wyróżniają się przede wszystkim zabytkowe zespoły, 

w tym uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Wizytówką regionu są liczne 

kompleksy zabytkowej architektury sakralnej i świeckiej. Z wielu szlaków w województwie na 

uwagę zasługują także droga św. Jakuba, przebiegająca z Europy wschodniej do Santiago de 

Compostela w Hiszpanii oraz szlak średniowiecznych polichromii brzeskich łączący ponad 20 

obiektów z unikalnymi gotyckimi malowidłami ściennymi. W regionie znajdują się liczne 

zabytkowe świątynie na obszarach wiejskich, w szczególności drewniane kościoły na płn. 

województwa, a także zabytki techniki, rzemiosła i gospodarki oraz znaczące zabytki kultury 

przemysłowej, technicznej i hydrotechnicznej warte zachowania, udostępnienia 

i wykorzystania na cele turystyczne. W regionie jest również wiele obiektów o dużym 

znaczeniu historycznym oraz zbiorów sztuki, także współczesnej. Niestety stan techniczny 

wielu obiektów i zespołów dziedzictwa kulturowego jest zły, co kwalifikuje je do renowacji 

i rewitalizacji, tak by podnosiły atrakcyjność turystyczną i społeczno kulturową regionu. 

O tożsamości regionalnej świadczy także dbałość o dziedzictwo kultury niematerialnej, 

łączącej głównie tradycje kultury śląskiej i kresowej, co przejawia się między innymi 

w specyficznym dla regionu folklorze, obyczajowości, języku i sztuce kulinarnej. Region 

opolski wyróżnia tradycyjna kuchnia, z której kilkadziesiąt produktów znalazło się na listach 

produktów tradycyjnych w regionie, kraju i Europie. 

 W strategii zdefiniowano 10 celów strategicznych, które określają docelowy, 

pożądany stan rozwoju województwa opolskiego w poszczególnych obszarach realizacji 

strategii, wyznaczają obszary realizacji celów operacyjnych, tj. określonych zamierzeń, 
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przeznaczonych do realizacji, w ramach których zaplanowano bardziej skonkretyzowane 

działania: 

CEL STRATEGICZNY 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy; 

CEL STRATEGICZNY 2. Aktywna społeczność regionalna; 

CEL STRATEGICZNY 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; 

CEL STRATEGICZNY 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa; 

CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno - kulturalna; 

CEL STRATEGICZNY 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług; 

CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska; 

CEL STRATEGICZNY 8. Konkurencyjna aglomeracja opolska; 

CEL STRATEGICZNY 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu; 

CEL STRATEGICZNY 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego został przyjęty 

uchwałą nr XLVIII/505/2010 przez Sejmik Województwa Opolskiego dnia 28 września 2010 r. 

Dokument jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie 

regionu, rozumianej jako celowe oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie 

funkcji i przestrzenne różnicowanie dynamiki rozwoju. Głównym zadaniem planu jest 

określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów 

kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w ciągu 

najbliższych kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju 

społecznego i gospodarczego województwa z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju. Stanowi on punkt wyjścia dla opracowania innych 

wojewódzkich programów i dokumentów strategicznych.  

 Kwestia środowiska kulturowego regionu została poruszona w rozdziale 

poświęconym planowaniu przestrzennemu. Wśród celów zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie osadnictwa wymienia się utrzymanie historycznie ukształtowanej sieci osadniczej 

województwa, podkreślając również jako jedną z głównych zasad zagospodarowania 

przestrzennego „nacisk na zapewnienie wysokiego poziomu ładu przestrzennego 

rozumianego, jako dążenie do harmonii, uporządkowania, proporcjonalności i równoważenia 

środowiska przyrodniczego i kulturowego z potrzebami urbanizacji”. Również rozdział 

traktujący o turystyce, w istotny sposób dotyka spraw związanych z dziedzictwem 

kulturowym. Wg autorów opracowania, ochrona i racjonalne wykorzystanie walorów 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego warunkuje rozwój turystyki. W związku z tym 

kierunki polityki przestrzennej w tym obszarze obejmą m.in.: ochronę walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych, ochronę, modernizację, konserwację i odbudowę obiektów 

i układów zabytkowych oraz innych obiektów kultury, budowę systemu szlaków 

tematycznych, w tym o zasięgu międzyregionalnym. 

 Obszerny rozdział planu poświęcono bezpośrednio dziedzictwu kulturowemu 

Opolszczyzny, co pokazuje, jaką do tej dziedziny życia społecznego przykładają władze 

samorządowe województwa. Dokument, cytując ustawę o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami definiuje pojęcia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i przypomina, że 

„ochrona dóbr kultury materialnej i niematerialnej jest celem polityki przestrzennej, 
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a kształtowanie środowiska kulturowego powinno generować rozwój innych dziedzin życia 

regionu. Obiekty kultury materialnej powinny być wykorzystane i użytkowane 

z zapewnieniem opieki konserwatorskiej, rewaloryzacji i nadania im odpowiednich funkcji 

użytkowych”. Główne zasady zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie 

dziedzictwa kulturowego: 

1. Zachowanie ładu przestrzennego na terenach zabudowy historycznej poprzez: 

- wymóg uczytelniania historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, 

- wymóg dostosowania nowej zabudowy w zakresie skali, formy, materiału i koloru do 

zabudowy historycznej, 

- wymóg szczególnej ochrony elementów tworzących zabytkowy charakter przestrzeni; 

2. Obejmowanie prawną ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez opracowywanie mpzp 

z określeniem stref ochrony konserwatorskiej - priorytet dla obszarów cennych pod 

względem zabytkowym; 

3. Nadawanie mocy prawnej Gminnym Ewidencjom Zabytków poprzez umieszczanie ich 

w mpzp; 

4. Kompleksową ochronę obszarów i obiektów zabytkowych; 

5. Wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych do pełnienia określonych funkcji, 

zgodnych bądź nie kolidujących z ich zabytkowym charakterem; 

6. Oszczędne kształtowanie krajobrazu kulturowego, a także przeciwdziałanie rozpraszaniu 

historycznie ukształtowanej zabudowy; 

7. Harmonizowanie zabytkowych układów urbanistycznych w powiązaniu z rozwojem 

osadnictwa i komunikacji; 

8. Zachowanie mieszkalno - usługowego charakteru centrów miast; 

9. Eksponowanie regionalnych cech środowiska kulturowego województwa opolskiego; 

10. Inicjowanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie 

pomników historii i parków kulturowych w symbiozie z przyrodą i wymogami rozwoju 

społeczno - gospodarczego. 

 Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

 Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do roku 2020 została 

opracowana w 2015 r. i jest kluczową deklaracją samorządów skupionych w Subregionie 

Kędzierzyńsko - Kozielskim, w której definiuje on wizję i kierunki rozwoju Subregionu, do 

którego należą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Kędzierzyńsko - 

Kozielski, Powiat Strzelecki, a także gminy miejskie, miejsko - wiejskie i wiejskie: Bierawa, 

Cisek, Jemielnica, Kędzierzyn - Koźle, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, 

Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie. 

 Strategia jest kompleksowym programem wspomagającym zarządzanie Subregionem. 

Strategia zawiera analizę SWOT, definiuje wizję rozwoju Subregionu oraz cele strategiczne, 

a także określa wymiar operacyjny - tzn. zawiera rekomendacje w zakresie kierunków 

interwencji i zaangażowania samorządów Subregionu jako podmiotów odpowiedzialnych za 

wdrażanie Strategii. 

 Wizytówką Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego jest jego dziedzictwo kultury - 

liczne kompleksy zabytkowej architektury sakralnej i świeckiej. W badaniu ankietowym 

aż 15% indagowanych wskazało na przyrodę (bioróżnorodność) jako pozytywny element 
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Subregionu. Tereny zielone, lasy, ukształtowanie terenu, pomniki przyrody oraz rzeka Odra 

i Mała Panew, to elementy wyróżniające obszar z punktu widzenia przyrodniczego. Duża 

wartość historyczna zabytków wymaga, podobnie jak w przypadku obiektów instytucji 

kultury, podjęcia inwestycji na rzecz ich rewitalizacji i poprawy stanu technicznego. 

Rewaloryzacja jest niezbędnym warunkiem uratowania zabytkowej tkanki dla przyszłych 

pokoleń. Inwestycje w infrastrukturę kultury, podobnie jak kultura sama w sobie, wpływają 

również na rozwój ekonomiczny regionu. 

 Jako jeden z elementów misji Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego wymieniono: 

wykorzystanie unikatowych zasobów przestrzennych, przyrodniczych i kulturowych 

Subregionu na rzecz dynamicznego rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru 

funkcjonalnego. 

 Cele strategiczne i operacyjne Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego:  

Cel strategiczny 1. Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego 

w oparciu o dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ 

komunikacyjny. 

Cel strategiczny 2. Dywersyfikacja struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu 

unikatowego potencjału zasobów lokalnych - dziedzictwa przyrody i kultury. 

Cel operacyjny 2.1. Góra Św. Anny - Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo -

Przyrodniczego. 

Cel operacyjny 2.2. Produkt turystyczny - system szlaków rowerowych. 

Cel operacyjny 2.3. Produkt turystyczny - dziedzictwo historii, przyrody, rekreacja. 

Cel operacyjny 2.4. Rozwój gospodarki społecznej. 

Cel operacyjny 2.5. Promocja atrakcyjności turystycznej Subregionu w ramach projektów 

współpracy. 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną 

gospodarkę energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego. 

Cel strategiczny 4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze Subregionu 

w odniesieniu do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie zintegrowanego 

systemu zarządzania kryzysowego. 

Cel strategiczny 5. Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego Subregionu na rzecz 

konkurencyjnej gospodarki na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach 

zintegrowanego systemu edukacyjnego. 

Cel strategiczny 6. Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych 

w obszarach zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia. 
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 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina św. Anny” i Lokalna Strategia 

Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” 

 Na terenie powiatu strzeleckiego funkcjonują dwie Lokalne Grupy Działania, które 

opracowały i realizują Lokalne Strategie Rozwoju w ramach PROW-u: 

- LGD „Kraina św. Anny” - obejmuje m.in. gminy Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Strzelce 

Opolskie i Ujazd; 

- LGD „Kraina Dinozaurów” - obejmuje m.in. gminy Kolonowskie i Zawadzkie. 

 W LSR zostały wskazane strategiczne dziedziny rozwoju, które odzwierciedlają 

najważniejsze grupy zagadnień, m.in. zrównoważony rozwój, aktywność społeczną turystykę, 

edukację i promocję dziedzictwa kulturowego. Określają cele ogólne i szczegółowe oraz 

wskazują planowane przedsięwzięcia, które w zasadzie wszystkie dotyczą ochrony 

i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 

 

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

 

5.1. Relacje Powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 

wykonanymi na poziomie powiatu 

 

 Władze samorządowe w procesie zarządzania powiatem kierują się wytycznymi 

zawartymi w sporządzonych na poziomie powiatowym opracowaniach, które obejmują 

całokształt zjawisk i czynników istotnych dla lokalnego rozwoju. PPOnZ jest zgodny z innymi 

przyjętymi do realizacji dokumentami powiatowymi, dotyczącymi różnych aspektów życia 

społeczno - gospodarczego. 

 Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Uchwała 

dotycząca przyjęcia PPOnZ podjęta przez powiat obowiązuje na terytorium całego powiatu - 

wszystkich gmin wchodzących w jego skład. Dlatego poszczególne gminy znajdujące się na 

obszarze powiatu strzeleckiego opracowując własne dokumenty strategiczne i planistyczne 

o charakterze gminnym będą musiały przeanalizować i wziąć pod uwagę zapisy i działania 

dotyczące dziedzictwa kulturowego w powiecie zawarte w PPOnZ. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014 - 2020  

 Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014 - 2020 została przyjęta uchwałą 

nr XLVIII/487/14 przez Radę Powiatu Strzeleckiego dnia 29 października 2014 r. Strategia jest 

najważniejszym dokumentem, który określa kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. 

Dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat procesu 

budowania strategii, zawierającej wizję, misję, kierunki rozwoju, pola strategiczne 

i operacyjne oraz otwarty katalog kierunków działań. Część programowa zawiera również 

wskaźniki realizacji strategii, opis finansowania, analizę spójności strategii z innymi 

dokumentami strategicznymi oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji 

i aktualizacji strategii.  
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 Dla każdego z trzech wypracowanych kierunków rozwoju powiatu Strzeleckiego 

w okresie 2014 - 2020 została przeprowadzona szczegółowa diagnoza obecnej sytuacji, wraz 

ze wskazaniem istoty zachodzących procesów i zjawisk, a także ich uwarunkowań.  

 Wyznaczona wizja: Powiat strzelecki w 2020 r. jest obszarem dynamicznego rozwoju 

opartego na współpracy wszystkich partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. 

Potencjał powiatu sprawia, że jest to miejsce zapewniające mieszkańcom wysoką jakość 

życia, przedsiębiorcom - atrakcyjne warunki prowadzenia działalności, a turystom - bogatą 

ofertę spędzania wolnego czasu. 

 Wyznaczona misja: Powiat strzelecki miejscem atrakcyjnym do życia 

i funkcjonowania. 

 Pola strategiczne i operacyjne: 

Pole strategiczne 1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko. 

Pole operacyjne 1.5. Atrakcyjna infrastruktura turystyczno - rekreacyjna: 

 Region powiatu strzeleckiego, to obszar o bogatej i ciekawej historii, korzystnym 

położeniu geograficznym, na krzyżujących się ważnych szlakach komunikacyjnych, otoczony 

terenami zielonymi. Urozmaicone walory powiatu predestynują zatem teren ten do rozwoju 

turystyki weekendowej, głównie aktywnej, ale także kulturowej i pielgrzymkowej. Z kolei 

zlokalizowane na terenie powiatu zasoby powinny stanowić dla samorządu impuls do 

wykreowania konkurencyjnej oferty turystycznej w postaci rozwoju istniejących produktów 

turystycznych, w tym takich, jak: zlokalizowane na terenie powiatu rezerwaty przyrody, parki 

zabytkowe, czy parki krajobrazowe, zabytki architektury, a także wytyczone trasy rowerowe 

w dolinie Małej Panwi, ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne oraz szlaki turystyczne. Na terenie 

powiatu odbywa się szereg imprez turystyczno - kulturalnych, które powinny zostać zebrane 

w jedno wspólne kalendarium. 

 Planowane kierunki działania:  

Kierunek działania 1.5.1. Opracowanie spójnej oferty turystyczno - rekreacyjnej. 

Kierunek działania 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystyczno - rekreacyjnych.  

Kierunek działania 1.5.3. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury 

turystyczno - rekreacyjnej. 

Pole  strategiczne 2. Kapitał ludzki. 

Pole operacyjne 2.4. Rozwój kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego: w tym zakresie 

uwagę należałoby zwrócić przede wszystkim na podejmowanie działań mających na celu 

rewitalizację zabytkowych parków, układów urbanistycznych, założeń dworskich, a także 

estetyzację i zagospodarowanie terenów zielonych, poprawę jakości infrastruktury 

kulturalnej, a także aktywizację mieszkańców wokół promocji tradycji i kultury regionu. 

Planowane kierunki działania: 

1. Kierunek działania 2.4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania czasu 

wolnego dla mieszkańców powiatu strzeleckiego. 

2. Kierunek działania 2.4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw pozaformalnych, 

w tym edukacji rówieśniczej. 

Pole strategiczne 3. Przedsiębiorczość i kooperacja. 
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 Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu strzeleckiego na lata 2012 - 2015 

z perspektywą na lata 2016 - 2019 

 Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu strzeleckiego na lata 2012 - 

2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/260/12 przez 

Radę Powiatu Strzeleckiego dnia 28 grudnia 2012 r. Program określa w szczególności: cele 

ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki 

niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki 

finansowe. 

 Wyznaczono następujące cele dla Powiatu Strzeleckiego z zakresu ochrony 

środowiska: 

- środowisko dla zdrowia - dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

 W zakresie ochrony i rozwoju systemów obszarów ochrony jako główny cel 

długoterminowy (strategiczny) dla powiatu strzeleckiego przyjęto: zachowanie walorów 

i zasobów przyrodniczych i krajobrazowych powiatu. 

 W rozdziale analiza zagospodarowania przestrzennego powiatu strzeleckiego, 

opisano zabytki na terenie powiatu. Przedmiotem ochrony są zachowane elementy struktury 

przestrzennej o wartości kulturowej, krajobrazowej, a także przyrodniczej np. parki i inne 

tereny zieleni komponowanej. Ochrona tych elementów polega głównie na ich zachowaniu, 

wyeksponowaniu i harmonijnej adaptacji w procesie rozwoju, poprzez powstrzymanie 

procesów degradacji zabytków, modernizację techniczną obiektów, a także przywracanie im 

wartości estetycznej poprzez odpowiednie zabiegi konserwatorskie. Powiat Strzelecki 

posiada liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, zasługujące na szczególną ochronę. Są to 

zabytkowe kościoły, cmentarze oraz budowle z przylegającymi do nich założeniami 

parkowymi, będącymi pozostałością po pałacach i parkach dworskich wchodzących w skład 

majątków ziemskich. Wiele jest tu zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarskich. 

Część z nich jest wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego. Wiele wpisanych 

jest jedynie do ewidencji zabytków. Są to w większości pojedyncze budowle (np. domy) nie 

zawsze wiekowe, lecz reprezentujące kulturę i styl swoich czasów. Bardzo liczne w Powiecie 

Strzeleckim stanowiska archeologiczne zlokalizowane są na terenie gmin: Jemielnica, Izbicko, 

Kolonowskie, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie. 

 W rozdziale ochrona zasobów naturalnych opisano obszary prawnie chronione, do 

których należą: 

1. Obszary NATURA 2000: 

- Kamień Śląski PLH160003, 

- Dolina Małej Panwi PLH160008, 

- Góra Świętej Anny PLH160002. 

2. Rezerwaty przyrody na terenie Powiatu Strzeleckiego: Góra Św. Anny, Ligota Dolna, Boże 

Oko, Grafik, Płużnica, Tęczynów, Biesiec. 

3. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”. 
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4. Obszar chronionego krajobrazu: „Lasy Stobrawsko - Turawskie”. 

5. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe: Pod Dębami, Kocia Góra, Nad Brzyniczką, Mostki, 

Piaskowa Góra, Szczypki. 

6. Użytki ekologiczne. 

7. Pomniki przyrody: na terenie powiatu występuję ich 54. 

8. Parki pałacowe i dworskie (podlegających ochronie konserwatorskiej) - 7 na terenie 

powiatu. 

9. Geopark - Góra Św. Anny otrzymała status Geoparku 1 czerwca 2010 r. Góra św. Anny i jej 

okolice zyskały taka pozycję z uwagi na skupienie na stosunkowo niewielkim obszarze 

różnorodnych zjawisk geologicznych. 

 Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2019 

 Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 

2017 - 2019 został przyjęty uchwałą nr XXII/215/16 przez Radę Powiatu Strzeleckiego z dnia 

27.07.2016 r.  

 Program określa formy, zasady i zakres współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi, a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, na których 

realizację będą udzielane dotacje, wysokość środków oraz tryb konsultacji Programu. 

 Celem Programu jest między innymi: 

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie poczucia odpowiedzialności 

za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz kulturę i tradycję; 

- wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej na terenie powiatu. 

 

 

5.2. Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego powiatu strzeleckiego 

 

 

5.2.1. Charakterystyka powiatu 

 

 Położenie geograficzne 

 Powiat strzelecki położony jest we wschodniej części województwa opolskiego, 

graniczy od północy z powiatem oleskim, od wschodu z powiatami woj. śląskiego: 

lublinieckim, tarnogórskim i gliwickim, od południa z kędzierzyńsko - kozielskim, od zachodu 

- z krapkowickim i opolskim. Zajmuje powierzchnię 744 km², co stanowi 7,9% powierzchni 

województwa. W 2013 r. zamieszkiwało go 76,1 tys. osób, z czego ok. 55,5% na terenach 

wiejskich. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie jest niższa niż średnia w województwie 

i wynosi 102 osoby/km². 

 Administracyjnie powiat podzielony jest na siedem gmin, przeważnie o wiejskim 

charakterze: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie. 

Największym miastem, z 18,6 tys. mieszkańców, są Strzelce Opolskie, będące 
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administracyjnym i kulturalnym centrum powiatu. Pozostałe miasta to Kolonowskie, Leśnica, 

Ujazd i Zawadzkie. 

Powiat charakteryzuje dostępność do głównych korytarzy komunikacyjnych: 

przecinającej go autostrady A4, trzech dróg krajowych oraz czterech wojewódzkich. Sieć 

połączeń kolejowych w powiecie tworzą natomiast cztery czynne linie kolejowe. 

W przeciwieństwie do rozwijającej się i modernizowanej sieci dróg - infrastruktura kolejowa 

ulega postępującej marginalizacji. Z dawnej świetności śląskiego kolejnictwa pozostała liczna 

grupa zabytkowych dworców kolejowych z pełnymi uroku stacjami w Spóroku, Staniszczach 

Wielkich, Kadłubie, a także późniejszymi w Leśnicy, Zimnej Wódce oraz w Zalesiu Śląskim 

i innymi. 

 
Rys. 1. Mapa powiatu strzeleckiego, źródło: bip.powiatstrzelecki.pl 

 Środowisko przyrodnicze i ukształtowanie terenu 

Powiat strzelecki znajduje się na granicy dwóch regionów geograficznych - Równiny 

Opolskiej (część Niziny Śląskiej) na północy oraz Wyżyny Śląskiej na południu. Tereny 

Równiny przecina Mała Panew, płynąca malowniczymi zakolami ze wschodu na zachód, 

nieopodal północnej granicy powiatu, gdzie piaszczyste, nieurodzajne gleby porośnięte są 

lasami iglastymi. 

 Wchodzący w skład Wyżyny Śląskiej masyw Chełm cechuje się urozmaiconym 

krajobrazem, w którym podłużne wzniesienia i płaskowyże oddzielone są niewielkimi 

dolinami, w których często lokowane były wsie. Najwyższym wzniesieniem masywu jest Góra 

Św. Anny (408 m n.p.m.) o charakterystycznym kształcie, przypominającym o jej 

wulkanicznym pochodzeniu. Dawniej na jej zboczach w kamieniołomach wydobywano 

wapień oraz nefelinit.  

Cała powierzchnia powiatu należy do dorzecza Odry a jej stosunkowo niewielką sieć 

hydrograficzną tworzą rzeki: Mała Panew, Kłodnica, Sucha i Jemielnica, a także niewielkie 

stawy. 

Powiat strzelecki posiada charakter przemysłowo - rolniczy, przy czym występuje 

wyraźne zróżnicowane pod względem uwarunkowań naturalnych i zagospodarowania 
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terenu. Część północna, o gorszych gatunkowo glebach i dużej lesistości, tradycyjnie 

związana jest z przemysłem nastawionym na czerpanie materiału z okolicznych lasów. Tam 

też pod koniec XVIII w. rozwinęło się hutnictwo (w mniejszym stopniu przemysł papierniczy) - 

dzięki działalności m.in. rodu Renardów powstały osady i huty w Kolonowskiem, 

niezachowana huta w Staniszczach Wielkich oraz huta w Zawadzkiem, której tradycje 

kontynuuje Huta Andrzej. Natomiast część środkowa i południowa, gdzie dominuje 

rolnictwo, charakteryzuje się żyznymi glebami i przewagą terenów uprawnych nad leśnymi. 

Procentowo grunty rolne stanowią 49% powierzchni powiatu (głównie gm. Leśnica i Ujazd), 

natomiast lasy 42% (gm. Kolonowskie i Zawadzkie). 

 

 

5.2.2. Zarys historii obszaru powiatu1 

 

Dzieje przynależności państwowej 

 Pierwsze wzmianki o Strzelcach spotykamy w źródłach pisanych z pierwszej połowy 

XIII w. Lokacja miasta na prawie niemieckim nastąpiła w 1290 r., kiedy to książę opolski 

Bolesław I odbudował zniszczony w czasie najazdu Bolesława Wstydliwego gród strzelecki. 

 Po śmierci Bolesława I Opolskiego, wskutek podziałów rodzinnych, powstało 

w 1313 r. księstwo strzeleckie. Jego twórca i władca, książę Wojciech (Albert), zmarł 

bezpotomnie, a księstwo strzeleckie przypadło w udziale niemodlińskiej linii Piastów. Po jej 

wygaśnięciu w 1382 r. księstwem władali Piastowie linii opolskiej - Bolko III i jego syn 

Bernard. Po bezdzietnej śmierci Bernarda (1456 r.) Strzelce wraz z okolicznymi dobrami 

przeszły w ręce Bolka V głogóweckiego. Ponownie ziemie strzeleckie zostały wcielone do 

księstwa opolskiego w 1460 r. i do 1532 r. pozostawały pod władzą opolskich książąt 

piastowskich. Po śmierci ostatniego z nich, Jana II dobrego, całe księstwo opolskie uzyskał 

król czeski, Ferdynand Habsburg. Ten zaś oddał je w zastaw margrabiemu Jerzemu z linii 

Hohenzolern - Ansbach. W latach 1551 - 1554 Strzelce stanowiły własność królowej 

węgierskiej, Izabelli Jagiellonki. Później dobra strzeleckie otrzymał jako zastaw radca cesarski 

- von Redern. W 1615 r. Redernowie nabyli Strzelce na własność. 

 W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648) Strzelce dostały się ponownie we 

władanie Habsburgów. W 1645 r. cesarz Ferdynand III oddał Strzelce, wraz z całym 

księstwem opolsko - raciborskim, w zastaw królowi polskiemu, Władysławowi IV. W czasie 

panowania Jana Kazimierza dzierżawił dobra strzeleckie i w imieniu króla administrował 

miastem Kasper Colona. W 1638 r. kupił Strzelce Zygfryd Promnitz. W 1650 r. nabył je z kolei 

hr. Colona. Ród Colonów władał miastem do 1807 r. 

 W 1741 r. Fryderyk II zajął Śląsk i włączył go do państwa pruskiego. Od tego momentu 

zakres administracyjnych uprawnień Colonów kurczył się ustawicznie. Niepodzielne rządy 

pruskie na ziemi strzeleckiej datują się od 1808 r., tj. od wprowadzenia w życie ustawy 

o miastach. Rządy te trwały do 1945 r. 

                                                           
1
 http://powiatstrzelecki.pl/67/98/historia.html (data dostępu 27.08.2018 r.) 
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Zaludnienie i osadnictwo 

 Obszar powiatu strzeleckiego był zaludniony już w okresie kultury łużyckiej (lata 1000 

- 400 p.n.e.), co potwierdzają wykopaliska. Ludność zasiedlała wówczas głównie południową, 

urodzajną część ziemi strzeleckiej. Przebiegał przez nią prawdopodobnie boczny szlak 

handlowy, łączący pobrzeże Bałtyku z imperium rzymskim. 

 W źródłach z XIII w. występuje już szereg znanych do dziś miejscowości, w tym 

Leśnica, która w 1217 r. otrzymała prawo targu, Ujazd założony w 1223 r. (stolica klucza dóbr 

biskupów wrocławskich) i same Strzelce. 

 W XIII w. powstały też dwie miejscowości w północnej części powiatu strzeleckiego - 

Jemielnica w 1282 r. i Kielcza. Z czternastowiecznych dokumentów dowiadujemy się 

o dalszych trzech miejscowościach założonych w dolinie Małej Panwi. Są to Łaziska (1323 r.), 

Żędowice i Wierchlesie (1328 r.). W 1382 r. Leśnica wzmiankowana już była jako miasto. 

 W średniowieczu ziemia strzelecka byłą słabo zaludniona. Na przełomie XIV i XV w. 

w dekanacie strzeleckim gęstość zaludnienia wynosiła 14,4 mieszkańców na km2. Niewielka 

byłą także liczba mieszkańców ówczesnych miast. Strzelce i Ujazd liczyły w XIV w. od 300 do 

400 mieszkańców. Urbarz z 1534 r. zawiera informację, że w Strzelcach mieszkało wówczas 

91 mieszczan oraz 8 komorników. Na przedmieściu żyło 21 rodzin. Ogólną liczbę ludności 

szacowano na 600 osób. 

 Wskutek wojny trzydziestoletniej i długotrwałej zarazy liczba ludności zmalała: 

w 1690 r. w Strzelcach zanotowano 260 osób, a w Leśnicy zaledwie 132. W 1787 r. powiat 

strzelecki zamieszkiwało 14 893 osób, co dawało mu przedostatnie miejsce wśród 13 

powiatów Opolszczyzny. 

 Ludność ziemi strzeleckiej poniosła kolejne straty w okresie najazdu Husytów z XV w., 

walk religijnych wieku XVI, wojny trzydziestoletniej w XVII w., wojen szwedzkich pruskich, 

a także wskutek czynników obiektywnych, jak nieurodzaje, powodzie, pożary. Powiat 

strzelecki nie uniknął także klęski epidemii („czarna śmierć” - 1656 r., cholera - 1866 r.), 

szarańczy (1749 r.) oraz huraganowego wiatru, który w 1777 r. zniszczył Kielczę, hutę 

w Żędowicach, część zamku w Strzelcach i wyrządził wiele szkód w innych miejscowościach. 

Te i wiele innych przeszkód nie powstrzymały powstawania nowych osad i rozbudowy 

istniejących. Na przełomie XVIII i XIX w. zaludniła się szczególnie dolina Małej Panwi 

w rezultacie powstawania tam zakładów hutniczych. Filip Colonna oraz jego spadkobierca 

Andrzej Renard założyli w północnej części powiatu strzeleckiego, wzdłuż koryta Małej 

Panwi, cały szereg nowych miejscowości. W 1770 r. powstały osady Harasowskie i Myślina, 

w 1776 r. Spórok, w 1780 r. Kolonowskie, 1783 r. Kowolowska koło Kolonowskiego, 1790 r. 

Filipolis (późniejsza dzielnica Zawadzkiego zamieszkała przez węglarzy), w 1800 r. Fosowskie 

i Świerkle. W latach 1819 - 1821 wybudowano pomiędzy Kolonowskiem i Fosowskiem „Hutę 

Renarda”. Dało to impuls do powstawania kolejnych osad. Ostatnią z nich było założone 

w 1838 r. Zawadzkie. Jest ono ostatnim ogniwem łańcucha osiedli robotniczych w dolinie 

Małej Panwi. Okres ten jest okresem gruntownych przeobrażeń doliny Małej Panwi 

a zarazem znacznych przekształceń gospodarczych  demograficznych w powiecie. Szybko 

rozbudowujący się przemysł wchłaniał lokalną nadwyżkę ludności a jednocześnie przyjmował 

fachowców spoza powiatu, szczególnie Niemców i Czechów. W 2 połowie XIX w. rozrzucone 

osiedla robotnicze zaczynają scalać się w gminy wiejskie. Ciekawostką ukazującą siłę 
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przemysłu jest fakt, że w latach 1849 - 1855 liczba ludności Żędowic przekraczała ilość 

mieszkańców innych miejscowości i wsi powiatu strzeleckiego, a była bliska liczby 

mieszkańców miasta powiatowego - Strzelec. W 1861 r. Żędowice liczyły 3130 mieszkańców 

(Strzelce - 3496) a w 1885 - 3468 mieszkańców (Strzelce - 4252). W kolejnych latach 

obserwujemy spadek zaludnienia Żędowic z powodu likwidacji miejscowej huty, 

unieruchomienia pieców hutniczych w Świerkli i powstania konkurencyjnego ośrodka 

przemysłowego w Zawadzkiem. 

 Wiek XIX i 1 połowa XX w. to okres stosunkowo szybkiego przyrostu ludności powiatu. 

W 1939 r. powiat liczył 93 621 osób. W 1956 r. Powiat Strzelecki utracił część swego 

terytorium na korzyść nowo utworzonego powiatu krapkowickiego. 

Ekonomiczne warunki życia ludności 

 W XIII i XIV w. wsie strzelecczyzny otoczone były gęstymi lasami, które były źródłem 

budulca i opału. Oprócz karczowania lasów ludność zajmowała się uprawą pół, 

rybołówstwem, zbieractwem, pszczelarstwem. Ziemia w przeważającej większości należała 

do rycerstwa i duchowieństwa. Chłopi obciążeni byli daninami i pańszczyzną na rzecz 

właścicieli ziemskich. Ostatni z Collonów - Filip, wprowadził do swych folwarków ziemniaki, 

kończynę, oraz przykładał dużą rolę do nawożenia gruntów. Również w powiecie strzeleckim 

można było odczuć echa rewolucji francuskiej, czego najbardziej spektakularnym przykładem 

było wystąpienie zbrojne chłopów pod przywództwem kowala Marka z Jemielnicy w 1794 r. 

Zmiany polityczne (przegrana wojna z Napoleonem, 1806 - 1807) zaowocowały edyktem 

wydanym 09.X.1807 r., który znosił poddaństwo osobiste z dniem „św. Marcina” w 1810 r. 

Uwolnienie chłopstwa otworzyło drogę do pracy w nowo powstających na północy powiatu 

zakładach hutniczych. Od 1845 r. datują się lata nieurodzajów, wynikiem których była 

epidemia tyfusu głodowego która pochłonęła około 16 tysięcy ofiar (na ogólną liczbę 80 

tysięcy zachorowań). Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju gospodarczym Śląska było 

wydanie 02.III.1850 r. uchwały uwłaszczeniowej przez rząd pruski. Zmiany te nie 

doprowadziły do radykalnej poprawy życia ludności wiejskiej w powiecie. Poszukując 

lepszych warunków bytowania i życiowej szansy, począwszy od lat 50. XIX w., fala 

emigrantów z trenerów powiatu strzeleckiego skierowała się do Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej. Najwięcej emigrantów pochodziło z: Płużnicy, Błotnicy, Centawy, Kielczy. 

Ludność miejska powiatu strzeleckiego od najdawniejszych czasów zajmowała się handlem 

i rzemiosłem. Szczególnie dynamiczny rozwój rzemiosła datuje się od XVI w. Urbarz z XVI w. 

wymienia wśród mieszkańców Strzelec 4 piekarzy, 16 szewców, 18 rzeźników i kilku 

garncarzy. W 2 połowie XVI w. rzemiosło strzeleckie reprezentowane było przez cechy: 

garncarski, szewski, kowalski, ślusarski, sukienniczy i rzeźnicki. 

 W początkach lat 80. XVIII w. pracowało w Strzelcach 146 rzemieślników. 

Najkorzystniej rozwijało się płóciennictwo. W 1733 r. uprawiało je 15 rzemieślników, 

a w 1787 r. działało już 25 mistrzów płócienników, 1 tkacz adamaszku i 11 czeladników 

w 39 warsztatach. Czyniło to Strzelce czołowym ośrodkiem płóciennictwa. Równocześnie 

inne rzemiosła były reprezentowane przez: cyrulika, farbiarza, czerwonoskórnika, 

kapelusznika, kotlarza, ślusarza, kominiarza, powroźnika, cieślę, 2 bednarzy, 

2 białoskórników, 2 szklarzy, 2 rękawiczników, 2 piekarzy, 2 murarzy, 2 siodlarzy, 2 mydlarzy, 

2 stolarzy, 3 rymarzy, 3 garncarzy, 6 kowali, 12 rzeźników i 23 kuśnierzy. W czasie tym 
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rzemieślnicy strzeleccy zrzeszali się w 8 cechach . Również Leśnica była w XVIII w. ważnym 

ośrodkiem rzemiosła. Z ogólnej liczby 562 mieszkańców w 1783 r. do cechu szewców 

należało 36 osób, a do cechu tkaczy 46 osób. 

 Późne lata XVIII w. to również okres rozkwitu handlu, którego dźwignią były jarmarki, 

targi zwierzęce i cotygodniowe targi sobotnie. Równocześnie z rozwojem rzemiosła i handlu 

poprawiły się warunki bytowe w obszarach miejskich. Rozwinęło się budownictwo, 

szczególnie za murami miejskimi, domy zaczęto kryć dachówką. 

 Wojny napoleońskie (początek XIX w.) odbiły się negatywnie na życiu gospodarczym 

miast i ich mieszkańców. Same Strzelce zostały obciążone kosztami wojennymi w wysokości 

6213 talarów, które w całości spłacono dopiero w 1841 r. 

 W 1808 r. wprowadzona została ustawa, która zmieniła całkowicie ustrój miejski. Filip 

Colonna został pozbawiony prawa mianowania burmistrza Strzelec i magistratu, stracił też 

kontrolę nad ich działalnością. Pozostawiono mu kompetencje policyjne, oraz sądownictwo 

w sprawach karnych. Sądownictwo cywilne przeszło w ręce królewskich sądów miejskich. 

 Koniec XIX w. to okres ponownego rozkwitu powiatu strzeleckiego. Dalszy rozwój 

rzemiosła szedł w parze z rozwojem sieci komunikacyjnej. Powstają linie kolejowe. Pierwsza 

z nich na trasie Opole - Ozimek - Zawadzkie - Tarnowskie Góry wybudowano w latach 1856 -

1858. Następnie w latach 1878 - 1880 uruchomiono linię Opole - Strzelce - Pyskowice - 

Bytom. W 1869 r. przystąpiono do budowy linii Kędzierzyn - Strzelce - Fosowskie - Kluczbork, 

niestety dokończono ją dopiero w 1936 r. Powiat strzelecki uzyskał tym samym połączenie 

z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, co pozwoliło na odpływ nadmiaru siły roboczej ze 

wsi do przemysłu rejonu bytomsko - gliwickiego. 

 Rozwój sieci komunikacyjnej był ściśle powiązany z uprzemysławianiem się regionu 

strzeleckiego. W 1859 r. istniało już wiele zakładów przemysłowych, jak np.: 22 gorzelnie, 

16 cegielni, 12 browarów, 2 walcownie blachy, 2 fabryki stali, fabryka drutu, 2 kopalnie rudy 

żelaza, 13 hut żelaza i fabryka wyrobów tytoniowych. Niedługo potem w Strzelcach 

i najbliższej okolicy zbudowano: tartak, młyn parowy, cegielnie, gorzelnię i 3 browary. 

W 1881 r. w sąsiedztwie dworca kolejowego w Strzelcach zbudowano 2 piece do wypalania 

wapna typu Rumforda. W 1880 r. w okolicy Strzelec wypalano już wapno w 9 piecach 

wapienniczych. Kolejnymi inwestycjami były: fabryka maszyn, fabryka papy, fabryka cygar, 

fabryka pończoch, fabryka cementu. 

 Pomimo dynamicznego rozwoju gospodarki region nie był w stanie zapewnić pracy 

dla gwałtownie rosnącej liczby ludności. W samych Strzelcach w 1855 r. zamieszkiwało 2827 

osób, w 1885 r. 4114 osób, a w 1900 r. już 5779. Jak widzimy na przestrzeni niespełna pół 

wieku liczba ludności miasta wzrosła ponad dwukrotnie. 

 Podobne tendencje zaistniały w na całej ziemi strzeleckiej. Tendencja ta zaostrzyła się 

w XX wieku. Do 1933 r. liczba ludności Strzelec uległa ponownemu podwojeniu, do poziomu 

11 000 osób. Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców sprawił, że pomimo dalszych inwestycji 

(rozpoczęcie eksploatacji nowo utworzonych zakładów koksowniczych i fabryki paliw 

syntetycznych w Zdzieszowicach, rozbudowy przemysłu wapienniczego) powiat pozostał 

głównie rezerwuarem siły roboczej dla górnośląskiego okręgu górniczo - hutniczego. 
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5.3. Krajobraz kulturowy powiatu2 

 

 Synteza elementów przyrody i widocznych efektów działalności człowieka jest 

architekturą krajobrazu, czyli formą, która obok treści składa się na krajobraz kulturowy. 

Ochrona tego krajobrazu to pełna ochrona obiektu zabytkowego wraz jego otoczeniem 

i walorami przyrodniczymi, roślinnością i warunkami socjologicznymi. Polega ona na 

ochronie najcenniejszych obiektów, zespołów, obszarów i świadomym ich przekształcaniu 

w taki sposób, by tworząc nowe wartości, unikać deformacji istniejącego, historycznie 

ukształtowanego dziedzictwa. Chronić należy więc nie tylko obiekty architektury, kapliczki 

i figury przydrożne, również krajobraz ukształtowany ludzką ręką oraz spuściznę 

intelektualną i duchową. 

Ponadto dziedzictwo historyczne jest istotne o tyle, że wpływa na atrakcyjność 

turystyczną - głównie poprzez jego materialne wytwory, czyli zabytki. Co może być 

wykorzystane w rozwoju powiatu.  

 Do obszarów o najwyższych wartościach krajobrazowych należą, zarówno obszary 

o krajobrazie miejskim, jak i otwartym. 

Krajobraz kulturowy powiatu strzeleckiego harmonijnie łączy elementy środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, przy czym część północna posiada charakter leśny ze śladami 

dawnej świetności dziedzictwa przemysłowego, natomiast południowa - rolniczy, 

z dominującą w terenie Górą św. Anny. 

Na interesującym nas obszarze można wyróżnić cztery główne typy krajobrazów 

kulturowych, związane z przeważającym rodzajem działalności człowieka i stopniem 

przeobrażenia środowiska, które ze względu na swoją specyficzną formę i strukturę bardzo 

często przenikają się, tworząc malownicze kombinacje podtypów krajobrazów kulturowych, 

tak jak w przypadku terenów wokół Parku Krajobrazowego „Góry św. Anny”. Obszar ten 

posiada wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe, na tyle charakterystyczne, że został 

potraktowany jako osobny podtyp: 

- krajobraz leśny, 

- krajobraz wiejski, 

- krajobraz okolic Góry św. Anny, 

- krajobraz miejski. 

 Krajobraz leśny 

Udział lasów i gruntów leśnych w powiecie strzeleckim jest dość wysoki i wynosi ok. 

42% powierzchni (w woj. opolskim 26,5%, w Polsce 29,3%), z dominującą częścią północną, 

gdzie udział ten jest bardzo wysoki (gm. Kolonowskie 71%, gm. Zawadzkie 61%). Większość 

z nich to obszary chronione. 

Na terenie powiatu można wyróżnić dwa duże kompleksy leśne: lasy na północy 

powiatu oraz lasy występujące w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. 

Szczególnie wartościowe są kompleksy należące do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasów 

Stobrawsko - Turawskich” (gm. Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie i Zawadzkie). W przeszłości 

stanowiły one fragment Puszczy Śląskiej a dziś charakteryzują się dużym zróżnicowaniem 

                                                           
2
 Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2015 - 2018 
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siedliskowym i gatunkowym (przewaga borów sosnowych z płatami grądu 

środkowoeuropejskiego i łęgami występującymi w dolinach rzecznych). 

Znaczna cześć obszarów powiatu strzeleckiego podlega ochronie prawnej w postaci 

parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych 

i użytków ekologicznych: 

1. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” (gm. Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd); 

2. Rezerwaty: 

a. rezerwat geologiczny „Góra Św. Anny” (gm. Leśnica), 

b. rezerwat florystyczny „Ligota Dolna” (na granicy gm. Strzelce Opolskie i Leśnica), 

c. rezerwat przyrody „Boże Oko” (na granicy gm. Leśnica i Ujazd), 

d. rezerwat leśny „Grafik” (gm. Leśnica), 

e. rezerwat leśny „Płużnica” (gm. Strzelce Opolskie), 

f. rezerwat leśny „Tęczynów” (gm. Strzelce Opolskie), 

g. rezerwat leśny „ Biesiec” (gm. Leśnica); 

3. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe: 

a. „Pod Dębami” (na granicy gm. Kolonowskie i Zawadzkie), 

b. „Kocia Góra” (gm. Kolonowskie), 

c. „Nad Brzyniczką” (gm. Kolonowskie), 

d. „Mostki” (częściowo w gm. Zawadzkie i Jemielnica), 

e. „Piaskowa Góra” (gm. Jemielnica), 

f. „Szczypki” (gm. Jemielnica); 

4. Użytki ekologiczne (na całym obszarze powiatu - 50 użytków); 

5. Obszar chronionego krajobrazu: 

a. Lasy Stobrawsko - Turawskie (gm. Zawadzkie, Kolonowskie, Jemielnica i Izbicko), 

b. parki przypałacowe (gm. Izbicko, Leśnica, Strzelce Opolskie). 

 Oprócz przedstawionych form ochrony na obszarze powiatu strzeleckiego występują 

również pomniki przyrody oraz także inne cenne przyrodniczo obszary (nie objęte ochroną), 

do których w szczególności należą doliny Małej Panwi, Brzyniczki, Myśliny, Jemielnicy, 

Kłodnicy i Kanału Gliwickiego a także Stawy Pluderskie. 

 Krajobraz wiejski 

Krajobraz wiejski jest najczęściej spotykanym rodzajem krajobrazu na terenie powiatu 

strzeleckiego. Składają się na niego malowniczo ułożone pola, łąki i pastwiska oraz 

usytuowanie w obniżeniach terenu historyczne układy ruralistyczne, rozlokowane na terenie 

całego powiatu. Niezalesione obszary między wsiami zapewniają rozległe panoramy 

widokowe, szczególnie w gminie Ujazd i Leśnica Charakterystyczne dla południowego rejonu 

powiatu) jest malownicze usytuowanie wsi w obniżeniach terenu, z dominantami w postaci 

budowanych na wywyższeniach terenu kościołów. 

Dominującym materiałem budowlanym w powiecie jest wapień, często łączony 

z cegłą. Wsią, w której zachowało się wiele przykładów budynków z nieosłoniętego kamienia 

wapiennego, jest Centawa. Budynki pierwotnie nie były tynkowane, obecnie często kryte 

pobiałą lub tynkiem. Ostatnimi przykładami budownictwa drewnianego jest należąca do 

Muzeum Wsi Opolskiej drewniana chałupa w Kielczy oraz dawna siedziba zarządu huty 

w Kolonowskiem.  
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Do najcenniejszych układów ruralistycznych należy układ przestrzenny wsi 

Jemielnica, który jako jedyny w powiecie wpisany jest do rejestru zabytków. Ponadto walory 

strzeleckich wsi zostały docenione przez działający przy Wojewodzie Opolskim od 2009 r. 

Zespół Doradczy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego 

Krajobrazu, którego zadaniem było m.in. zachowanie szczególnie cennych wiejskich wartości 

kulturowych, weryfikacja zasobów, wartościowanie, opracowanie i wybór najefektywniejszej 

formy ochrony. 

Jako szczególnie wartościowe wyróżnione zostały: 

1. Jemielnica, wieś usytuowana na europejskim szlaku cysterskim o mieszanym układzie 

przestrzennym z przeważającym typem ulicówki z linią zabudowy kształtowaną przez 

regularnie rozmieszczone szczyty budynków połączonych murowanymi bramami. W centrum 

wsi, nad stawem, znajduje się zabytkowy zespół pocysterski z klasztorem, kościołem, 

plebanią, spichlerzem i dawnym młynem, tworzący historyczną dominantę. 

2. Gąsiorowice, wieś - ulicówka z linią zabudowy kształtowaną, podobnie jak w Jemielnicy, 

przez regularnie rozmieszczone szczyty budynków połączonych murowanymi bramami. 

Cechą charakterystyczną miejscowości są rozległe stawy, rozmieszczone po północnej 

stronie wsi. 

3. Rozmierka, głównie ze względu na zachowany na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi plac 

z historycznymi, nadal funkcjonującymi elementami zabudowy, jak gospoda i kapliczka. Wieś 

posiada też zwartą zabudowę zagrodową oraz element charakterystyczny w postaci 

kamiennych murków. We wsi znajduje się także okazałe założenie dworsko - folwarczne, 

z dworem i spichlerzem wpisanymi do rejestru zabytków. 

4. Zalesie Śląskie, z dominantą zabytkowego  kościoła w części centralnej, założeniem 

folwarcznym w północnej części wsi i częściowo zachowaną historyczną zabudową 

i nawierzchnią. 

5. Stary Ujazd, cechą charakterystyczną dla wsi są kamienne podmurówki ogrodzeń, ogródki 

przed budynkami (z przełomu XIX i XX w.), a także bruk na drodze. 

6. Centawa, wieś - ulicówka z czytelnym schematem układu zagród i budynków oraz 

historyczną dominantą w postaci kościoła pw. Najświętszej Marii Panny. Dominującym 

materiałem budowlanym, charakterystycznym dla tej wsi jest kamień wapienny. 

7. Rozmierz, wieś na planie owalnicy z zabudowanym tzw. nawsiem, posiadająca dobrze 

zachowany zarówno układ przestrzenny, jak i układ poszczególnych zagród wraz z licznym 

detalem architektonicznym. W centrum znajduje się otoczony kamiennym murem kościół, 

nieopodal okazałe zabudowania plebanii o klasztoru połączonego z przedszkolem. 

Historycznymi dominantami w panoramach wsi są wieże kościołów, zazwyczaj 

najstarszych budowli we wsi. Przy kościołach zlokalizowane były najstarsze cmentarze, 

często otoczone murem, z nasadzeniami drzew przy alejach cmentarnych i przy murze 

kościelnym. Kolejnym ważnym elementem, występującym w różnej skali w licznych wsiach 

był majątek ziemski składający się z siedziby rodowej, gospodarczej zabudowy towarzyszącej 

oraz komponowanego założenia zieleni - parku. Spośród zabudowań folwarcznych wyróżniał 

się spichlerz - zarówno gabarytami, jak i usytuowaniem w oddaleniu od reszty zabudowy (np. 
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Rozmierka, Szymiszów, Kalinów). Do dziś nie zachował się żaden z drewnianych spichlerzy, 

które od XVIII w. zastępowane były murowanymi. W połowie XIX w. rozwój przemysłowy 

zaznaczył się w strukturze folwarków wprowadzeniem takich elementów jak gorzelnie 

(stosunkowo liczne w powiecie strzeleckim, zachowane w Izbicku, Księżym Lesie), młyny 

mechaniczne itp. Do dzisiejszych czasów nie przetrwała część dworów (Kalinów, Kalinowice) 

lub też od początku założenia folwarczne funkcjonowały jako podległe pobliskim majątkom 

(Olszowa, Księży Las), jednak nadal pozostałości zespołów pałacowo - folwarczno - 

parkowych wyróżniają się wśród zabudowy wiejskiej. 

Dla obrazu zabudowy wiejskiej istotny jest zarówno układ poszczególnych domów 

względem pierzei ulic, jak i układ budynków w zagrodzie oraz tradycyjna forma samego 

budynku mieszkalnego, z istniejącym detalem architektonicznym i dekoracyjnie 

opracowanym szczytem. Na układ budynków we wsiach największy wpływ miały stosowane 

od 2 poł. XVIII w. pruskie przepisy prawa budowlanego, według których główny budynek 

mieszkalny miał być usytuowany szczytowo względem drogi, z częścią gospodarczą na 

przedłużeniu osi budynku i kryta wspólnym z nim dachem. Działkę często zamykała stodoła 

z przejazdem na pola. Konsekwencją tego rygoru są równe linie zabudowy we wsiach 

o zachowanym układzie przestrzennym, w których domy połączone są murami z przejazdami 

bramnymi.  

Jednocześnie - często spotykane są też domy wolnostojące, z luźno rozmieszczonymi 

na działce budynkami gospodarczymi (Izbicko, Jaryszów). Zdarzają się też budynki o niemal 

miejskim, willowym charakterze. Malowniczym elementem wiejskiej zabudowy są dachy 

domów i zabudowań gospodarczych, kryte dachówką z ułożonymi barwnymi napisami (np. 

„Gott mit uns”), datami powstania lub inicjałami właściciela. 

W krajobrazie kulturowym wsi dużą rolę odgrywają budynki położone poza zagrodami, 

m.in. gospody, remizy strażackie, szkoły, plebanie. Gospody były tradycyjnie okazałymi 

budynkami, zlokalizowanymi w centralnym punkcie wsi lub przy wylocie głównego traktu 

podróżnego (np. Rozmierka). 

Spośród wiejskich szkół obszaru powiatu wyróżniają się: kryty mansardowym dachem 

budynek w Kadłubie, murowane z nietynkowanej cegły szkoły w Grodzisku i Staniszczach 

Małych, modernistyczny budynek szkoły w Kolonowskiem. Rzadko spotykanym przykładem 

wiejskiej poczty jest dobrze zachowany, niewielki budynek z początku XX w. w Rozmierzy 

o skromnej, pozbawionej dekoracji formie.  

 Praktycznie w każdej miejscowości znajduje się kapliczka lub krzyż. Kapliczki 

przyjmują najczęściej formy niewielkiego budynku wzniesionego na planie prostokąta, 

z dostawioną dwu- lub trójkondygnacyjną wieżą na planie zbliżoną do kwadratu, w której 

umieszczone jest wejście. W ich wnętrzu znajdują się rzeźby lub obrazy, w zwieńczeniu 

kapliczki często umieszczany jest niewielki dzwon. Przykładami takiej architektury są kaplice 

w Boryczy, Spóroku, Rozmierce, Kadłubie, kaplica cmentarna w Poznowicach itp. Podobne 

w formie, lecz murowane z nietynkowanej cegły i wzbogacone o neogotyckie elementy 

dekoracyjne są np. kapliczki w Osieku i Staniszczach Małych. Kapliczki przybierają tez formę 

słupową (Kolonowskie) lub budynku pozbawionego dominanty w postaci wieży (np. Sucha, 

Grodzisko). Częstym elementem pejzażu wiejskiego są kamienne lub drewniane krzyże, 

często w sąsiedztwie kaplic, czasem usytuowane samodzielnie. 
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Wygląd przestrzeni publicznej strzeleckich wsi oraz dbałość mieszkańców 

o zachowanie ich tradycyjnego kształtu ma również odzwierciedlenie w licznych nagrodach 

i wyróżnieniach przyznawanych w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska” dla wielu sołectw 

z terenu powiatu. Doceniono m.in.: 

- gm. Izbicko: Krośnica - I m. w 2010 r., III m. w 1999 r., Siedlec; 

- gm. Jemielnica: Centawa - III m. w 2013 r., Gąsiorowice - III m. w 2010 r., Jemielnica - I m. 

w 2013 r. (Wieś Dziedzictwa), Łaziska; 

- gm. Kolonowskie: Spórok i Staniszcze Wielkie; 

- gm. Leśnica: Dolna - II m. w 2009 r., Raszowa - II m. w 2011 r., Zalesie Śląskie; 

- gm. Strzelce Opolskie: Kadłub - I m. w 2008 r., II m. w 2000 r. i 2004 r., Rozmierz - II m. 

w 2006 r.), Sucha, Grodzisko, Rozmierka; 

- gm. Ujazd: Niezdrowice - II m. w 2007 r., Jaryszów - II m. w 2010 r., Zimna Wódka, Olszowa. 

 Krajobraz okolic Góry św. Anny 

 Góra Św. Anny, o wysokości 404 m n.p.m., znajduje się w samym środku Parku 

Krajobrazowego o tej samej nazwie. Został on utworzony w 1988 r. w celu ochrony wartości 

historycznych, kulturowych i przyrodniczych Garbu Chełmu3. Centrum tego obszaru tworzy 

właśnie komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy, który w 2004 r. otrzymał miano 

Pomnika Historii. 

 Na krajobraz ten składa się układ ruralistyczny wsi Góra Świętej Anny, zespół 

klasztorny O.O. franciszkanów, założenie kalwaryjskie z 37 kaplicami, Domem Polskim, 

Domem Pielgrzyma, kamiennym amfiteatrem i Pomnikiem Czynu Powstańczego, wraz 

 układem dróg i alej, wtopione i zespolone z przyrodą.  

 Krajobrazowo dominują jednak na terenie Parku pola uprawne i łąki, z alejami drzew 

owocowych. Wyjątkowość całego zespołu polega na harmonijnym połączeniu walorów 

przyrodniczych z elementami kulturowymi, historycznymi i religijnymi. 

 Krajobraz miejski 

 Zurbanizowane tereny powiatu to obecnie pięć miejscowości, z największym 

ośrodkiem miejskim, którym są oczywiście Strzelce Opolskie - centrum administracyjne, 

gospodarcze, edukacyjne i kulturalne regionu oraz cztery mniejsze miasta: Kolonowskie, 

Leśnica, Ujazd i Zawadzkie. Historyczne centra trzech z nich - Strzelec Opolskich, Leśnicy 

i Ujazdu wpisane są do rejestru zabytków i zostały omówione osobno, w części poświęconej 

wpisom obszarowym powiatu strzeleckiego. 

 Historyczne centra miast lokowanych w średniowieczu charakteryzują się regularnym 

układem ulic i centralnie położonym rynkiem - placem miejskim. Zabudowa miast powiatu 

pozbawiona jest wielkomiejskiego charakteru, są to raczej budynki o niewielkich gabarytach. 

Cechą wspólną zabudowy miejskiej jest znaczny stopień jej modernizacji, oraz, w wyniku 

zniszczeń wojennych - duży udział domów i bloków powstałych w 2 poł. XX w., 

kontrastujących z zabytkową zabudową. 

 Historycznymi dominantami, tak jak w krajobrazie wiejskim, były wieże kościelne, 

mające tu jednak konkurencję w postaci wież ratuszowych (Strzelce Opolskie) lub 

                                                           
3
 Uchwała nr XXIV (193) 88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26.05.1988 r. (Dz.U. Woj. Opolskiego 

z 17.07.1989 r., Nr 19, poz. 231) 
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zamkowych (Ujazd, Strzelce Opolskie). W symboliczny sposób oddawało to odwieczną 

rywalizację pomiędzy władzą świecką i duchową, rozgrywającą się na płaszczyźnie 

architektury. Obecnie relacja ta została często zakłócona przez wprowadzenie budynków 

o daleko większych niż średniowieczne gabarytach, skutecznie konkurujących z nimi 

w krajobrazie. 

 Miasta takie jak Strzelce Opolskie i Leśnica otoczone były murami obronnymi, 

w których znajdowały się bramy i wieże obronne. Większość z nich została zburzona w XIX w. 

jako element utrudniający rozwój miasta lub rozebrana ze względu na zły stan techniczny.  

Budynki użyteczności publicznej (siedziby urzędów, szkoły, poczty, szpitale itp.) 

zlokalizowane są najczęściej poza ścisłym centrum miasta. Wynika to po części z czasu, 

w którym powstawały zachowane do naszych czasów budynki, a więc 2 poł. XIX i pocz. XX w. 

Ich architektura budynków posiada historyzujące formy nawiązujące do neogotyku lub 

klasycyzmu, z nielicznymi przykładami modernizmu. 

 

 

5.3.1. Najważniejsze zabytki nieruchome powiatu4 

 

I. HISTORYCZNE UKŁADY PRZESTRZNNE 

 Zabytkowe układy przestrzenne to założenia miejskie i wiejskie zawierające zespoły 

budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie 

historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg. Są 

to więc miejskie układy urbanistyczne i wiejskie - ruralistyczne, zespoły zabudowy sakralnej 

(kościoły z cmentarzami przykościelnymi, klasztory) czy rezydencjonalnej (zespoły pałacowo -

folwarczne z ogrodami i parkami), cmentarza i inne. 

 W wypadku układów szczególnie cennych opieka nad nimi powinna zmierzać do 

zachowania i uczytelnienia historycznego układu przestrzennego oraz do konserwacji jego 

głównych elementów - tworzących go obiektów, także przebiegu głównych ciągów 

komunikacyjnych i układów zieleni zabytkowej. Należy dążyć do utrzymania historycznych 

podziałów własnościowych i sposobów użytkowania gruntów. 

 W pozostałych wypadkach należy dążyć do zachowania podstawowych elementów 

historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, podziałów geodezyjnych 

i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych. 

W powiecie strzeleckim wpisem obszarowym objęte są trzy układy urbanistyczne 

(Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica) oraz jeden ruralistyczny (Jemielnica). 

                                                           
4
 Program opieki nad zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018 
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Strzelce Opolskie 

 
Zdjęcie nr 1. Widok z lotu ptaka rynku w Strzelcach Opolskich 

 W okresie przedlokacyjnym na terenie obecnego miasta funkcjonowały dwie 

jednostki: gród (wzm. 1234 r.) i leśna osada targowa Strzelce (wzm. 1271 r.). Lokacja na 

prawie magdeburskim (1290 r., 1305 r., 1320 r., powtórna - 1362 r.) nowego miasta 

nastąpiła na terenie na zach. od dawnego targowiska, na wzniesionym terenie otoczonym 

bagnami. Miasto otrzymało wówczas owalny, zwężający się z jednej strony kształt. Otoczone 

było murami obronnymi (wzm. 1327 r.) z dwiema bramami: Opolską, Krakowską i fosą. 

Centrum stanowił czworoboczny rynek otoczony regularnym układem ulic. Miasto oprócz 

zamku (wzm. 1303 r.) posiadało ratusz (1358 r.), zwarty blok zabudowy śródrynkowej, szkołę 

(1419 r.) i szpital pw. Ducha Świętego. W 1505 r. wzniesiono drewniany kościół św. Barbary 

i cmentarz - poza murami. Ten stan trwał do 1 poł. XVI w. 

 Strzelce pełniły funkcję lokalnego ośrodka handlowego, a później (do wygaśnięcia 

rodu piastowskich książąt) stanowiły również centrum polityczno - administracyjne księstwa 

strzeleckiego. Położone były przy ważnym trakcie handlowym prowadzącym z Wrocławia 

przez Opole i dalej przez Strzelce, Pyskowice, Bytom do Krakowa - tzw. „via magnae” 

o znaczeniu tranzytowym - międzynarodowym już od średniowiecza (1226 r.). W tym czasie 

istniało już szereg ważnych obiektów: mury miejskie, ratusz (1358 r.), kościół parafialny 

(1335 r.), szkoła (1419 r.) i szpital pw. Ducha Świętego (1466 r.), a od 1505 r. drewniany 

kościół św. Barbary i cmentarz, zlokalizowany poza murami miasta.  

 Pierwsze wzmianki o istnieniu zamku pochodzą już z 1303 r. Do zamku należały dwa 

folwarki: w Zalesiu - dziś gmina Leśnica i tzw. Wielki Folwark - położony za miastem. W chwili 

lokacji w jego sąsiedztwie istniały wsie: Adamowice (1235 r.), Brzozwóz (Brzesowice - 

1235 r.) i wieś Strzelce (1271 r.) - dwie ostatnie nie zachowane do obecnych czasów. Miasto 

posiadało także powiązania komunikacyjne z sąsiednimi Krapkowicami (dzisiejsza 

ul. Gogolińska), Koźlem (ul. Kozielska) i Ujazdem (ul. Ujazdowska). Wzdłuż drogi do Koźla 

w 1333 r. lokowano wieś Suche Łany, a przy drodze do Ujazdu powstał - wieś Mokre Łany.  

 W trakcie lokacji miasto otrzymało formę nieregularnego owalu, z osią podłużną 

prostopadłą do głównego traktu komunikacyjnego ze wsch. na zach. Mury miasta biegły od 

Bramy Krakowskiej - przy drodze wylotowej w kierunku wsch. do wieży kościoła farnego, 
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którego zachowana dzwonnica (XVIII w.) pełniła funkcję baszty obronnej. Dalej - wzdłuż 

muru kościoła parafialnego (1335 r.) i przez ogród przykościelny do Bramy Opolskiej (10 m za 

kościołem Bożego Ciała). Następnie przez plac kościoła Bożego Ciała do zamku, którego płd. 

ścianę włączono w system obrony. 

 Trakt komunikacyjny - dzisiejsze ulice: Opolska i Krakowska - przecinał pierścień 

murów w dwóch miejscach i wchodził do miasta od zach. przez bramę Opolską, a od wsch. 

przez bramę Krakowską. Odległość pomiędzy bramami wynosiła tylko około 250 m, a więc 

obszar miasta lokacyjnego był raczej nieduży. Wewnątrz murów szlaków rozwidlał się na 

dwie odnogi, które biegły wzdłuż dłuższych pierzei rynkowych, po czym zbiegały się 

ponownie po przeciwnej stronie w jeden trakt. Centrum miasta stanowił rynek w formie 

prostokąta, proporcjami zbliżonego do kwadratu, otoczony czterema blokami zabudowy. Ze 

względu na znaczne rozmiary placu rynkowego oraz niewielką odległość pomiędzy bramami 

miasta nie mogła się w pełni rozwinąć szachownica uliczna, a czterem blokom rynkowym 

towarzyszyły tylko cztery nieregularne bloki przymurne, przyległe bezpośrednio do owalnych 

obwarowań. Główną dominantą placu rynkowego stanowił ratusz oraz dziś nieistniejący blok 

zabudowy śródrynkowej. W 1447 r. powiększono obszar miasta o wioskę i folwark 

Czatkowice (niezachowanie do dzisiaj).  

 Do pocz. XVIII w. średniowieczny układ przestrzenny miasta zachował się bez 

większych zmian. Natomiast rozwinęły się przedmieścia: Opolskie i Krakowskie - przed 

bramami, przy głównym szlaku oraz Lublinieckie. Przedmieście Opolskie rozciągało się od 

bramy miejskiej wzdłuż dzisiejszej ul. Dąbrowskiego, Powstańców Śląskich do skrzyżowania 

z ul. Opolską i Gogolińską, gdzie usytuowany był kościół św. Barbary wraz z cmentarzem. 

Zasięg przedmieścia Krakowskiego wyznaczała dzisiejsza ul. M. Prawego, która łączyła się 

z nieistniejącą drogą (równoległą do ul. Krakowskiej) biegnącą przez teren dzisiejszego parku. 

Z kolei przedmieście Lubinieckie, rozciągało się przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej - 

M. Prawego i położone było pomiędzy murami miejskimi, a zabudową ówczesnej wsi 

Strzelce. 

 Zasadnicze zmiany w układzie przestrzennym miasta przyniósł XIX w. - w latach 1816 - 

1825 przeprowadzono jego regulację. Zlikwidowano mury obronne i fosę, dokonano 

przesunięcia głównej trasy przelotowej przez miasto nieznacznie na południe. Na uzyskanym 

w ten sposób trójkątnym placu wzniesiono w 1825 r. kościół ewangelicki. Zabudowano też 

teren dawnego wału, położony pomiędzy zlikwidowanym murem obronnym i ul. Wałową - 

Kościuszki. Prawdopodobnie w trakcie regulacji głównego traktu miejskiego wyburzono 

obydwie bramy miejskie. Osuszono ponadto znajdujące się na płd. - wsch. od miasta tereny 

bagienne i założono tam park krajobrazowy (lata 1832 - 1848). Przy tej okazji zmieniono 

przebieg drogi do wsi Suche Łany, wyznaczając dzisiejszą ulicę Parkową. Zlikwidowano także 

dwie drogi biegnące na płd. - wsch., położone pomiędzy ul. Kozielską i Ujazdowską. 

W 1848 r. wytyczono dzisiejszą ulicę Chopina, a w miejscu osuszonego stawu urządzono 

nowe centrum miasta tzw. Nowy Rynek (dzisiejszy Pl. Żeromskiego). Jego zabudowa 

pochodzi głównie z lat 1850 - 1870. W tym czasie wybudowano także szereg domów przy 

ul. Wałowej, Krakowskiej i Lublinieckiej, aż po tzw. plac stodół i kościół św. Krzyża 

i gimnazjum (1871 r.). 
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 Budowa linii kolejowej Opole - Bytom w 1880 r. zapoczątkowała rozwój miasta 

w kierunku płn., doprowadzając do zabudowy obszaru pomiędzy terenem miasta 

średniowiecznego, a dworcem kolejowym. W jego pobliżu wybudowano wówczas więzienie 

(1888 r.) oraz więzienie Sądu Grodzkiego (1892 r.), urząd pocztowy i rzeźnię (1894 r.). a także 

szkołę miejską (1897 r.). Powstały też pierwsze osiedla robotnicze na terenach dawnych 

przedmieść tj. osiedle przy ul. M. Prawego i Karola Miarki oraz osiedle przy ul. Rozenbergów. 

 Na pocz. XX w. miasto rozpoczęło rozwój na gruntach wsi Adamowice. Intensywny 

rozwój przemysłu w okresie międzywojennym doprowadził do realizacji/powstania kolejnych 

zakładów, po płn. stronie „starego miasta”. Po I wojnie światowej przystąpiono do budowy 

domów na wsch. od centrum miasta (przy „placu stodół”) i na zach., gdzie realizowano 

zabudowę mieszkaniową m.in. osiedle domów jednorodzinnych przy ulicach Gogolińskiej 

oraz osiedle zydlugi. Możliwości przestrzennego rozwoju miasta w latach 1926 - 1929 

zwiększono, poprzez włączenie w jego granice administracyjne sąsiednich wsi - Adamowic 

oraz Mokrych i Suchych Łanów. 

 Druga wojna światowa przyniosła duże zniszczenia, szczególnie w obszarze 

średniowiecznego układu urbanistycznego. Zniszczona całkowicie została zabudowa rynku 

i częściowo ulic oraz spalony zamek. Likwidacji uległy bloki przyrynkowe - wsch. i zach. oraz 

częściowo południowy. Okres rozwoju gospodarki socjalistycznej przyczynił się odbudowy 

i dalszego rozwoju przestrzennego Strzelec. Nowe budownictwo mieszkaniowe lokalizowano 

głównie pomiędzy ul. Krakowską, a parkiem krajobrazowym, na płn. - wsch. od centrum 

miasta (osiedle „Milionerów”) oraz na południe od ul. Opolskiej. 

 Układ przestrzenny dzisiejszych Strzelec jest wynikiem sprzężenia kilku organizmów 

osiedleńczych o odmiennym pochodzeniu i planie. Tworzy go częściowo zniszczony układ 

średniowiecznego miasta lokacyjnego wraz z zamkiem, zabudowa przedmieść Krakowskiego 

i Lublinieckiego - o charakterze ulicowym, zespół zabudowy więzienia i osiedla kolejarzy, 

zespół zabudowy koszarowej, a także komunalne osiedla mieszkaniowe z pocz. XX w. oraz 

zabudowa wsi Mokre Łany, Suche Łany, Nowej Wsi, Adamowice i folwarków. 

 Granice miasta średniowiecznego wyznaczają fragmentarycznie zachowane mury 

miejskie, kościół i zamek - w ruinie od czasu wojny. Częściowo zachował się średniowieczny 

układ miasta lokacyjnego z rynkiem i szachownicą ulic. Nie istnieje wsch. blok zabudowy 

rynkowej, pozostałe pierzeje zabudowano w latach 1960 - 1970 bez zachowania pierwotnych 

podziałów parcelacyjnych. Teren miasta średniowiecznego został objęty strefą ochrony 

konserwatorskiej typu A w granicach ulic: Powstańców Śl., Kościuszki, Wałowa, Zatylna 

i pomiędzy południowymi blokami zabudowy miejskiej, a założeniem pałacowo - parkowym. 

 Istotnym elementem układu przestrzennego miasta jest część przedmieść: 

Opolskiego, Lublinieckiego i Krakowskiego. Posiadają układ ulicowy, powiązany ściśle 

z przebiegiem dróg historycznych z miasta i zabudowę o charakterze miejskim z przełomu 

XIX/XX w. W granicach przedmieścia Lublinieckiego znajduje się, częściowo zachowana, 

zabytkowa zabudowa tzw. Wielkiego Folwarku. 

 Niezależnymi członami struktury przestrzennej miasta są zachowane układy wiejskie, 

wsi włączonych w granice administracyjne miasta. Najwcześniej z nich powstały Adamowice 

(1235 r.) - do obecnych czasów zachował się genetyczny układ dzisiejszej ul. 1 Maja 

z zabudową zagrodową z XIX/XX w. Podobnie dawna wieś Suche Łany, położona wzdłuż 
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ul. Kozielskiej z historyczna parcelacją, rozszerzeniem drogi w centrum osiedla i zespołem 

zabudowy zagrodowej z 2 poł. XIX w. i XIX/XX w. 

 Historyczne wartości prezentuje również obszar śródmiejski położony w rejonie ulic 

Powstańców Śląskich - Dworcowej - Karola Miarki, zajęty przez zakład karny. 

Jemielnica 

 
Zdjęcie nr 2. Widok centrum Leśnicy, źródło: http://bip.lesnica.pl/download//5728/zalacznik-do-uchwaly-nr-xli-261-09-rady-miejskiej-w-lesnicy-z-dnia-28-grudnia-2009-r.pdf 

 Od 2 poł. XIII w. związana z opactwem cysterskim Jemielnica jest jedyną w powiecie 

wsią objętą wpisem obszarowym. Ukształtowana w średniowieczu i rozbudowana w czasach 

nowożytnych, jest przykładem ulicówki, z częściowo zachowaną zabudową zagrodową typu 

fryderycjańskiego. Szczytowy układ połączonych bramami domów  tworzy jednolitą linię 

zabudowy. Dominantą jest założenie klasztorne, wraz ze stawami i zabudowaniami 

gospodarczymi, do którego prowadzą dwie rokokowe bramy. W centrum wsi znajduje się 

wydłużony plac, obecnie o charakterze skweru, z figurą Nepomucena oraz pomnikiem ofiar 

wojny. Po jego południowo zachodniej stronie znajduje się gotycki kościół cmentarny. 

Oprócz zespołu klasztornego w rejestrze zabytków nieruchomych znajdują się także kościół 

cmentarny oraz mogiła powstańców śląskich na cmentarzu katolickim. 
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Ujazd 

 
Zdjęcie nr 3. Widok z lotu ptaka na rynek w Ujeździe, , źródło: Program opieki nad zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018 

 Położony w południowej części powiatu Ujazd to jedno z najstarszych miast na Śląsku, 

wzmiankowane w bulli papieskiej z 1155 r., a dnia 25 maja 1223 r. już jako osada targowa 

lokowana przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca. Od 1524 r. miasto znajdowało się 

w rękach prywatnych, kolejno do rodzin Birawskich, Kochcickich, Welczke i Hohenlohe -

Öhringen, którzy właścicielami majątku i zamku byli aż do 1945 r. Miasto najaktywniej 

rozwijało się w XVI w., a podupadało począwszy od zniszczeń wojny trzydziestoletniej, 

poprzez kolejne pożary w latach 1666, 1671, 1770. Po 1740 r. miasto znalazło się w granicach 

państwa pruskiego. Impulsem do rozwoju było w 1 połowie XIX w. uruchomienie Kanału 

Gliwickiego, przebiegającego przez jedną z dzielnic miasta. W tym czasie powstało wiele 

murowanym budynków mieszkalnych (choć nadal większość stanowiły domy drewniane), 

zbudowano synagogę i szkołę, wybrukowano ulice. Ominięcie Ujazdu przez prowadzoną linię 

kolejową oraz brak dobrych połączeń drogowych zamknął dalsze perspektywy. 

 Rozplanowanie miasta oparte jest na okręgu, poza obszarem którego znalazły się 

zamek i kościół. Regularna zabudowa skupiona jest w równych kwartałach. Z rynku 

wybiegają cztery główne ulice - Traugutta, Mickiewicza, Strzelecka i Sławięcicka. Nad 

miastem górowały sylwety kościoła i znajdującego się obecnie w ruinie zamku, wokół rynku 

zgrupowana była głównie dwukondygnacyjna, usytuowana kalenicowo zabudowa. W głębi 

miasta zabudowa była niższa, luźniej rozplanowana, często w konstrukcji szkieletowej 

z murowaną fasadą. Po zniszczeniach z 1945 r. (sięgających na obszarze śródmieścia do 70 %) 

zabudowa nie została odtworzona, przy rynku powstały wielokondygnacyjne budynki 

mieszkalne, budynek remizy strażackiej, parking i stacja benzynowa. 

Śródmieście jedynie częściowo zachowało swój pierwotny, regularny układ, czytelny 

dziś głównie w siatce ulic. Najlepiej zachowane przykłady małomiasteczkowej zabudowy 

(głównie z XIX w. ) zachowane są wzdłuż ul. Sienkiewicza i przy Placu Lompy, oraz przy 

ul. Sławięcickiej, Traugutta i w północnym odcinku ul. Krzywej. Obecnie najważniejszymi 

zabytkami miasta są ruiny zamku, dwa kościoły: parafialny i pątniczy oraz pojedyncze 

przykłady architektury mieszkaniowej pochodzącej z XIX w. 
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Leśnica 

 
Zdjęcie nr 4. Widok na rynek w Leśnicy 

 Osada targowa wzmiankowana była w 1217 r. w dokumencie księcia Kazimierza I, 

z kolejnego dokumentu wydanego w 1257 r. przez księcia Władysława I wynika, że w Leśnicy 

znajdował się wówczas drewniany kościół parafialny pw. Świętej Trójcy. Niemieckie prawa 

miejskie miejscowość otrzymała przed 1382 r. W 1384 r. była otoczona murami z trzema 

bramami - Lichyńska, Kozielską i Żyrowską, jednak już w relacjach z 1791 r. miasto nie 

posiada murów obronnych, bram i bruków.  

 Większą część powierzchni ówczesnego miasta zajmował obszerny rynek o niemal 

kwadratowym kształcie. Tyły przyrynkowych parceli wychodziły na równoległe uliczki 

gospodarcze, za którymi znajdowały się stodoły i linia murów. 

Poza murami powstawały przedmieścia, między innymi osada Księżowieś, znajdująca 

się dziś w granicach miasta. Przez rynek do XIX w. przebiegał tzw. parów rynkowy, 

przecinający miasto od strony północno - wschodniej i rozwidlający się po przejściu przez 

rynek. W miejscu rozwidlenia znajduje się obecnie plac św. Marka, stamtąd drogi prowadziły 

na południe raz w kierunku południowo - zachodnim. Zabudowa miejska długo była głównie 

drewniana, z niewielkimi piwnicami murowanymi z kamienia wapiennego. Wodę dostarczał 

wodociąg biegnący drewnianymi rynnami ze źródeł w Porębie, na rynku znajdowała się 

studnia miejska. Charakterystyczna dla miasta była duża ilość młynów wodnych, stawianych 

nad potokiem. 

 Obraz miasta długo pozostawał bez większych zmian, oprócz coraz większego udziału 

budownictwa murowanego i przeprowadzeniu linii kolejowej w 1934 r. W XIX w. powstało 

wiele nowych budowli użyteczności publicznej, m.in. szkoła, szpital, budynek gminny. 

Działania wojenne w 1945 r. nie przyniosły większych szkód w zabudowie miasteczka, jednak 

sąsiedztwo Kędzierzyna - Koźla i Zdzieszowic utrudniły rozwój miasta, które w 1950 r. bliskie 

było utraty praw miejskich. Obecnie w mieście istnieje 21 obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, oprócz kościoła parafialnego i cmentarnego, mogiły powstańców na cmentarzu 

parafialnym oraz dworca kolejowego, są to przykłady budownictwa mieszkaniowego, 

głównie z połowy XIX w. Charakterystycznym budynkiem jest spichlerz na Placu Targowym, 

odnowiony i mieszczący galerię sztuki oraz salę muzealną. 
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II. ARCHITEKTURA SAKRALNA 

 Kościoły i kapliczki 

 Do rejestru zabytków wpisanych jest 28 kościołów i 3 murowane kapliczki. W ogólnej 

liczbie kościołów mieści się 5 kościołów drewnianych: w Kluczu, Olszowej, Zimnej Wódce 

(wszystkie w gminie Ujazd), a także w Strzelcach Opolskich i Szczepanku (gmina Strzelce 

Opolskie).  

Większość kościołów w powiecie strzeleckim posiada średniowieczną genezę. 

W późniejszych latach ich gotycki charakter został zatarty podczas przebudowy, najczęściej 

barokowej lub bezstylowej, na przełomie w XIX i XX w. Najbardziej popularnym budulcem 

przez wieki był łatwo dostępny w regionie kamień wapienny. 

 
Zdjęcie nr 5. Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Dolna (gmina Leśnica) 

 
Zdjęcie nr 6. Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskim (gmina Leśnica) 
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Zdjęcie nr 7. Kościół pw. Najświętszej Panny Maryi w Centawie (gmina Jemielnica) 

W niektórych kościołach zachowały się ich gotyckie fragmenty: przebudowany 

w XIX w. kościół w Dolnej wyróżnia się gotyckimi szkarpami opinającymi kościół i zakrystią 

z ostrołukowym, XIV w. sklepieniem. Pochodzący z XV w. kościół w Centawie posiada we 

wnętrzu polichromowany strop kasetonowy z datą 1585. Kościół w Zalesiu Śląskim, 

przebudowywany w latach 1812 - 1825, zachował nad prezbiterium okazałe gotyckie 

sklepienie krzyżowo - żebrowe, ze wspornikami w kształcie masek. Kościół w Wysokiej, 

podczas rozbudowy w 1934 r. został włączony w obrys nowego, centralnego kościoła 

w charakterze kaplicy bocznej. Jego najstarszą częścią jest przyziemie wieży z ostrołukowymi 

otworami strzelniczymi. W stylu gotyckim wzniesiony został cmentarny kościół w Leśnicy. 

 Przykładem sakralnego budownictwa renesansowego jest kościół w Szymiszowie, 

wybudowany w 1607 r. jako kościół protestancki. Pierwotnie był jednonawową, salową 

budowlą, został znacznie rozbudowany na początku XX w. 

 W okresie baroku zintensyfikowało się budownictwo sakralne, związane 

z działalnością kontrreformacyjną. Częściej jednak przebudowywano istniejące już obiekty , 

m.in. kościoły parafialne w Leśnicy, Raszowej, Suchej niż budowano całkowicie nowe, 

np. późnobarokowe kościoły w Poznowicach i Kielczy. Neobarokowy charakter ma 

wzniesiony w początku XX w. kościół parafialny w Strzelcach Opolskich. W stylistyce 

neogotyckiej powstały kościół par. pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich, 

pątniczy kościół w Ujeździe. 
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Zdjęcia nr 8, 9. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich 

 
Zdjęcia nr 10, 11. Kościół par. pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich (gmina Kolonowskie), źródło: http://parafia-staniszczewielkie.pl/galeria0.html 

Ponadto wyróżnić można grupę kościołów, w których po pracach budowlanych 

prowadzonych w kolejnych wiekach (nieraz od średniowiecza po XX w.) zatarciu uległy 

typowe cechy stylowe, np. kościoły par. w Jaryszowie, Rozmierzy, Płużnicy Wielkiej, 

Kalinowie.  

W gminie Ujazd znajdują się trzy drewniane kościoły, wszystkie należące do parafii 

pw. św. Elżbiety Węgierskiej: parafialny w Kluczu oraz filialne w Zimnej Wódce i Olszowej. 

Czas ich powstania nie jest jednoznacznie określony, wszystkie łączy jednak data 1748, kiedy 

zostały gruntownie przebudowane lub też wybudowane. Kościoły posiadają jednolity wygląd, 

wyróżniający je spośród drewnianych świątyń w woj. opolskim: jego charakterystyczną cechą 

są m.in. niska, wtopiona w zwartą bryłę wieża oraz wysoka wieżyczka na sygnaturkę, 

umieszczona nad wschodnią krawędzią nawy. Wszystkie świątynie posiadają barokowy 

charakter, są orientowane, wzniesione w konstrukcji zrębowej i słupowej (wieża), na 

podmurówce. 
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Zdjęcie nr 12. Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu (gmina Ujazd) 

Pozostałe drewniane świątynie to kościół cmentarny św. Barbary w Strzelcach 

Opolskich, wybudowany lub odnowiony w latach 1683 - 1690 oraz kościół w Szczepanku, 

wybudowany w latach 1666 - 1688 w Polskiej Nowej Wsi, translokowany w 1960 r. na 

obecne miejsce. 

 
Zdjęcie nr 13. Kościół cmentarny pw. św. Barbary w Strzelcach Opolskich 

 
Zdjęcie nr 14. Kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP w Szczepanku (gmina Strzelce Opolskie) 
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 Większość kościołów w powiecie jest w dobrym stanie technicznym. Obiektem 

zagrożonym, wymagającym podjęcia prac remontowych jest drewniany kościół św. Barbary 

w Strzelcach Opolskich. W 2018 r. Parafia otrzymała dotację z funduszy unijnych na realizacje 

programu renowacji kościoła św. Barbary i baszty w wysokości ok. 1,8 mln zł. Ponadto otrzymała 

dotacje z urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Gminy Strzelce Opolskie oraz Powiatu 

Strzeleckiego. 

Góra Świętej Anny 

 
Zdjęcie nr 15. Góra Świętej Anny (gmina Leśnica), źródło: http://swanna.com.pl/ 

 W 1657 r. rozpoczęto budowę pierwszego, drewnianego klasztoru oraz rozbudowę 

kościoła, ufundowanego w 1480 r. Prace zakończono w 1659 r. Zespół kaplic kalwaryjskich 

powstawał w latach 1700 - 1709 i 1756 - 1764, a w latach 1733 - 1749 budowano murowany 

klasztor, rozbudowywany w latach 1889 i 1905. W 1768 r. powstał charakterystyczny 

element zespołu, otoczony krużgankami tzw. Rajski Plac - dziedziniec przed kościołem, 

a w latach 1912 - 1916 Grota Lurdzka i otaczające ją czternaście stacji Drogi Krzyżowej  

Zespół położony jest na szczycie Góry Św. Anny, składa się z kościoła i klasztoru oraz 

35 kaplic kalwaryjskich, malowniczo położonych na południowym i wschodnim stoku góry. 

Gotycko - barokowy kościół wzniesiony jest z kamienia łamanego, jako jednonawowa 

budowla z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, pod którym umieszczona jest krypta 

grobowa. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się cudowna figurka św. Anny Samotrzeć. 

Od strony zachodniej na obsadzony lipami dziedziniec przed kościołem prowadzą 

reprezentacyjne kamienne schody. 

Przylegający do kościoła od strony południowej klasztor tworzy wraz z nim 

czworobok, z krużgankowym wirydarzem pośrodku. Przy klasztorze znajduje się rozległy 

ogród, cmentarz, nieopodal znajduje się zbudowana w miejscu dawnego kamieniołomu 

grota Najświętszej Marii Panny oraz modernistyczny Dom Pielgrzyma. Niewielkie kapliczki 

oraz dwa kościoły tworzą stacje Drogi Krzyżowej, stacje Męki Pańskiej oraz różańcowe, czyli 

Dróżki Matki Boskiej. Są to murowane, kryte pierwotnie gontem budynki, stylistycznie 

nawiązujące do Kalwarii Zebrzydowskiej, o wnętrzach polichromowanych lub zdobionych 

obrazami. Wtopione w zwarte drzewostany alejowe oraz naturalnie ukształtowany teren, 

tworzą wraz z kompleksem klasztornym unikalny przykład doskonale zachowanego 

historycznego krajobrazu komponowanego. Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej znajduje się 
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we wrocławskiej prowincji św. Jadwigi, będąc pod opieką Zakonu Braci Mniejszych. Góra 

Świętej Anny została 14 kwietnia 2004 r. uznana za Pomnik Historii, którego granica 

obejmuje zespół klasztorny, kaplice kalwaryjskie wraz z układem dróg i alei oraz budowlami 

towarzyszącymi. 

Zespół zabudowań klasztornych w Jemielnicy 

 
Zdjęcie nr 16. Zespół zabudowań klasztornych w Jemielnicy 

Opactwo w Jemielnicy ufundowane zostało przez Bolka I przed 1289 r., dla 

sprowadzonych z Rudy cystersów. Pierwszy drewniany klasztor powstał prawdopodobnie 

przy kościele św. Jakuba (ob. cmentarny). 

W skład zespołu wchodzą: kościół, klasztor, zabudowania gospodarcze wraz 

z prowadzącymi na teren klasztoru bramami. Kościół pw. NMP i św. Jakuba składa się ze 

wschodniej części gotyckiej (trójbocznie zamknięte kamienno - ceglane prezbiterium i cztery 

wschodnie przęsła korpusu nawowego, przekryte sklepieniami krzyżowo - żebrowymi) oraz 

późnobarokowej zachodniej. Powstała ona po dużym pożarze w 1733 r., kiedy kościół został 

rozbudowany przez architekta Fryderyka Gansa z Karniowa. Świątynia została wówczas 

powiększona o trzy zachodnie przęsła, a pięć lat później dobudowano masyw wieżowy, 

zwieńczony barokowym hełmem. Obecny charakter kościoła jest połączeniem surowej 

gotyckiej architektury z ozdobnymi formami barokowymi we wnętrzu i po stronie 

zachodniej. W przedłużeniu północnej nawy bocznej dobudowano w 1714 r. barokową, 

owalną kaplicę Św. Józefa, której kopułę zdobi polichromia wykonana przez malarza Wolfa 

z Karniowa w 1756 r. We wnętrzu kościoła znajduje się architektoniczny ołtarz barokowy 

z 1734 r., wykonany przez Michaela Koesslera z Niemodlina, w którym ustawione są figury 

świętych. Dwanaście ołtarzy bocznych powstało ok. 1740 r., sześć z nich jest autorstwa Jana 

Jerzego Lehnera z Ratyzbony. Po obu stronach prezbiterium usytuowane są drewniane, 

polichromowane stalle. Po sekularyzacji, kościół został w 1812 r. przekazany parafii i do dziś 

pełni funkcję kościoła parafialnego, w miejsce ob. kościoła cmentarnego.  

Odbudowany po pożarze klasztor, wybudowany był w formie czworoboku 

z wewnętrznym wirydarzem krużgankowym, przekrytym sklepieniami krzyżowymi. Swą 

funkcję pełnił do 1810 r., kiedy po sekularyzacji przekazany został parafii. W 1934 r. 

wyburzono wschodnie skrzydło klasztoru, pozostawiając część krużganka z zakrystii. 
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Przebudowywany, obecnie użytkowany jako plebania. Południowo - zachodni narożnik 

zwieńczony jest okrągłą basztą. 

Pozostałe zabudowania zespołu tworzą m.in. młyn z 1834 r. i w 1937 r. adaptowany 

na budynek mieszkalny, dom mieszkalny ze spichlerzem z przełomu XVIII i XIX w., bramy, 

mur otaczający założenie z pocz. XVIII w., kamienne mostki z XVIII w., barokowe krzyże 

i kapliczka. Na południe od klasztoru rozciągają się dawne klasztorne stawy hodowlane. 

III. MOGIŁY, CMENTARZE 

 Cmentarze i mogiły - jako przestrzenie ukształtowane wg reguł kulturowych 

związanych z religią i tradycją grzebania zmarłych, opatrzone cennymi zabytkami sztuki 

sepulkralnej, z zachowanym układem alejek i ścieżek cmentarnych, w otoczeniu 

starodrzewu, stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego. Również cmentarze 

nieczynne. Obiekty te należy pielęgnować i eksponować w krajobrazie miejscowości. 

Niezależnie od stanu zachowania powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi. 

Specyficzna dla powiatu strzeleckiego jest znaczna liczba mogił powstańców śląskich, 

umieszczonych w rejestrze zabytków. Znajdujące się głównie na cmentarzach katolickich 

miejsca pochówku mają postać mogił ziemnych, ujętych kamiennym obramieniem 

i obsadzonych roślinami iglastymi lub przykryte są kamiennymi nagrobkami. Najbardziej 

rozbudowaną formę posiadają nagrobki - pomniki w Zawadzkiem oraz Kolonowskiem. 

 Mogiła w Poznowicach, pierwotnie znajdująca się przy kościele parafialnym, 

przeniesiona została na pobliski cmentarz5. W inną część cmentarza przeniesiono także 

mogiłę powstańczą w Olszowej. W ostatnich latach przeprowadzono prace porządkowe przy 

grobach w Leśnicy, Zimnej Wódce i Olszowej, w dalszych latach powinny być one 

kontynuowane m.in. przy mogiłach w Rozmierzy, Kalinowie, Kielczy, Żędowicach itp.  

 Na terenie powiatu tylko jeden cmentarz został ujęty w rejestrze zabytków 

nieruchomych: nekropolia żydowska w Niezdrowicach Położony w lesie kirkut został 

założony w 1822 r. i z tego roku pochodzi najstarszy zachowany nagrobek. Na zniszczeniach 

w czasie II wojny światowej zachowało się około 30 kamiennych macew, z czego część jest 

przewrócona i popękana. Obecnie kirkut znajduje się pod opieką Fundacji Ochrony 

Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie. 

IV. ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA 

 Zamki, pałace, dwory z obiektami towarzyszącymi 

Jedynymi obiektami rezydencjonalnymi które pierwotnie pełniły funkcję obronną są 

zamki w Ujeździe i Strzelcach Opolskich. W późniejszych latach zostały przekształcone na 

rezydencje, a walory obronne utraciły na znaczeniu i przestały być czytelne. Wśród siedzib 

możnowładczych w powiecie te dwa obiekty posiadają najdawniejszą, średniowieczną 

metrykę, oba też znajdują się obecnie w stanie ruiny. 

Około połowy XVII w. został wybudowany pałac w Szymiszowie, pierwotnie 

posiadający renesansowe krużganki wokół wewnętrznego dziedzińca, obecnie zamurowane. 

Tak jak w przypadku powstałego w XVIII w. pałacu w Izbicku, XIX i XX-wieczne prace 

budowlane zatarły jego wcześniejszą postać. Pozostałe obiekty powstały na przestrzeni 

XIX w. i są przykładem form nawiązujących kolejno do późnobarokowych tradycji 

                                                           
5
 Lub przeniesiono tylko kamienny nagrobek. 
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(mansardowy dach w Rozmierzy), prostego klasycyzmu (np. pałac w Błotnicy Strzeleckiej), 

form neogotyckich (ostrołukowe wnęki w Płużnicy) lub eklektycznej architektury z przełomu 

wieków (pałacyk myśliwski w Zawadzkiem).  

Przy wszystkich siedzibach rodowych powstawały założenia komponowanej zieleni, 

przy części z nich lokalizowano mniej lub bardziej rozbudowane folwarki. 

Strzelce Opolskie 

 
Zdjęcia nr 17, 18. Zespół zabudowy dawnego zamku wraz z parkiem krajobrazowym, ob. Parkiem Miejskim, Strzelce Opolskie 

Wzmiankowany w latach 1324 - 1356 zamek książęcy w Strzelcach wzniesiony został 

z kamienia wapiennego, z niewielkim dodatkiem cegieł, być może na miejscu wcześniejszego 

grodu. Po utworzeniu księstwa strzeleckiego był siedzibą Alberta Strzeleckiego (1366 - 1375), 

przebudowany zapewne w XV w. stał się własnością państwa i przekazany został Jerzemu 

Hohenzollern - Ansbach. W późniejszych latach służył za rezydencję rodom Redernów, 

Colonnow, Promnitzów itp., którzy przebudowami ostatecznie zatarli jego obronny 

charakter. Relikty pierwotnego założenia, będącego prawdopodobnie czworoboczną wieżą 

mieszkalną, odnaleźć można w dobrze zachowanym budynku bramnym. Zajmujący ok. 62 ha 

park powstał jako założenie towarzyszące zamkowo - pałacowej rezydencji, według projektu 

pracującego dla  hrabiego Renarda ogrodnika Schmidta. W 1832 r. wytyczono „mały park”, 

później za obecną ul. Parkową powstała bardziej rozległa część parku. Założenie 

urozmaicone jest wzgórzami (góra kasztanowa, góra świątyni), stawami, licznymi okazami 

starodrzewia. Na jego terenie znajduje się zagroda dawnej bażanciarni i ujeżdżalnia koni, oba 

wpisane do rejestru zabytków. 

Ujazd 

 Początki zamku łączyć można z XIII w., wówczas, tak jak w Strzelcach Opolskich, 

powstała czworoboczna wieża o długości boku ok. 8,5 m z narożami wzmocnionymi 

przyporami. Zachodnia ściana budowli została w późniejszym czasie włączona w mury 

obwodowe tworzące kontur o wymiarach 23 x 31,5 m i o zaokrąglonych narożach. Zamek 

otoczony był fosą, a wjazd do niego znajdował się po stronie wschodniej, na osi wieży. 

W XIV w. wybudowano w części południowo - zachodniej dodatkowy budynek mieszkalny. 
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Rozwój zamku trwał do końca średniowiecza i zakończony został renesansową przebudową, 

która wraz z pracami w 1 poł. XVIII i poł. XIX w. nadały mu cechy rezydencji. Relikty 

pierwotnego założenia wtopione są w ruiny spalonego w 1945 r. obiektu. 

Szymiszów 

 
Zdjęcie nr 19. Pałac w zespole zabudowy pałacowo - folwarcznej z parkiem krajobrazowym w Szymiszowie (gmina Strzelce Opolskie) 

 Pałac wybudowano ok. poł. XVII w. na planie czworokąta z wewnętrznym 

dziedzińcem. Niszczony kolejno w latach 1921, 1945, po wojnie zmodernizowany 

i adaptowany na Dom Pomocy Społecznej. Budynek dwukondygnacyjny, z zamurowanymi 

w 2 połowie XVIII w. krużgankami od strony dziedzińca. Główne wejście, znajdujące się 

w zachodniej elewacji, poprzedzone jest filarowym portykiem. Za nim mieści się obszerna 

sień przejazdowa kryta sklepieniem krzyżowo - żebrowym. Elewacje o prostej dekoracji, 

m.in. stiukowych opaskach wokół okien i boniowanych narożnikach. Na południe i wschód 

od pałacu rozciąga się park o powierzchni ok. 8,5 ha, złożony z pierwotnego ogrodu 

użytkowego i ozdobnego z XVIII w., parku typu swobodnego oraz parku leśnego z przełomu 

XIX i XX w., z Rożniątowskim Potokiem i stawem w części wschodniej założenia. Wpisany do 

rejestru spichlerz jest pozostałością pierwotnego założenia folwarcznego, znajdującego się 

przy pałacu. Usytuowany wzdłuż drogi, jest prostą, niewielką, dwukondygnacyjną budowlą 

wzniesioną ok. połowy XIX w. na planie prostokąta, krytą dwuspadowym dachem. 

Izbicko 

 
Zdjęcie nr 20. Pałac w Izbicku, źródło: http://www.palacizbicko.pl/ 
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 Pałac wybudowany w XVIII w., po pożarze odbudowany z wykorzystaniem form 

neogotyckich (m.in. krenelaż wieńczący ryzality). W 1921 r. zniszczony, odbudowany 

w formie zbliżonej do pierwotnej, z wysokim dachem mansardowym. Pałac wzniesiony na 

rzucie prostokąta, z dwoma ryzalitami w skrajnych osiach południowej, frontowej elewacji. 

Dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem w mansardowym dachu. Główne wejście 

znajduje się w środkowej osi, zaakcentowanej trójkątnym naczółkiem. Układ wnętrz 

dwutraktowy, w dużej części przekształcony. We wschodnim ryzalicie zachowane sklepienie 

krzyżowe, we wnętrzach sklepienia kolebkowo - krzyżowo i żaglaste. Elewacje gładkie, okna 

w prostych stiukowych opaskach, stolarka okienna i drzwiowa współczesna. Na tyłach pałacu 

oficyny. Przypałacowy park o pow. ok. 10 ha składał się dwóch elementów - ogrodu z pocz. 

XVIII w. i parku krajobrazowego z połowy XIX w. Całość założenia jest w stanie bardzo 

dobrym (własność prywatna). 

Błotnica Strzelecka 

 
Zdjęcie nr 21. Pałac w zespole zabudowy pałacowo - folwarcznej z parkiem krajobrazowym w Błotnicy Strzeleckiej (gmina Strzelce Opolskie) 

 Pałac położony jest w centrum wsi, w obrębie obszernego parku otoczonego murem 

z kamienia wapiennego, w sąsiedztwie zespołu folwarcznego. Budynek wzniesiono 

ok. połowy XIX w. w prostej, nawiązującej do klasycyzmu formie. Na rzucie prostokąta, 

z dwukondygnacyjną częścią środkową i niższymi dobudówkami. Dobudówki kryte są 

płaskimi dachami z tralkowymi balustradami wokół, część środkowa - dachem namiotowym 

z okrągłą wieżyczką z tarasem pośrodku. Główne wejście znajduje się w elewacji zachodniej, 

przed nim portyk z tarasem wspartym na żłobionych filarach, ozdobionym sztukateriami. We 

wnętrzu zachował się układ wnętrz i część wyposażenia. Wokół pałacu rozpościera się park 

krajobrazowy, otoczony murem z kamienia wapiennego, zniszczony podczas huraganu 

w sierpniu 2008 r. Pierwotnie miał on powierzchnię ok. 6,67 ha i charakter krajobrazowego 

parku w typie angielskim. Na północy znajdowała się polana, wokół której biegła ścieżka 

spacerowa. W części wschodniej, w pobliżu pałacu znajdował się staw o nieregularnym 

kształcie, z niewielką wyspą oraz ozdobny wodotrysk. 
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Kadłub 

 
Zdjęcie nr 22. Dwór w Kadłubie (gmina Strzelce Opolskie) 

 Dwór wzniesiono w 1 połowie XIX w. Jest parterowy, z użytkowym poddaszem 

w mansardowym dachu. Na planie prostokąta, o dwutraktowym układzie wnętrz i sienią na 

osi. Frontowa elewacja jest pięcioosiowa, z facjatką zwieńczoną trójkątnym naczółkiem. 

Murowane piwnice przykryte są sklepieniami kolebkowymi. Do dworu przylegało niewielkie 

założenie parkowe, wjazd na dziedziniec prowadzi pomiędzy dwoma parterowymi 

czworakami na planie wydłużonych prostokątów, krytych dachami naczółkowymi. W pobliżu 

znajduje się wzniesiony w latach dwudziestych XX w. nowy dwór, który przejął 

rezydencjonalną funkcję poprzedniego. Zespół dworski jest zaniedbany i wymaga podjęcia 

prac remontowych. 

Płużnica Wielka 

 
Zdjęcie nr 23. Dwór w Płóżnicy Wielkiej (gmina Strzelce Opolskie) 

 Dwór w Płużnicy był własnością rodu von Poradowskich. Został wzniesiony w latach 

80-tych XIX w. i pierwotnie pełnił funkcję siedzibę zarządcy dóbr. Dwukondygnacyjny 

budynek wzniesiono na planie prostokąta, przybudówkami po bokach i ryzalitami 

w środkowych osiach dłuższych elewacji. Główne wejście do budynku znajduje się od strony 

parku, drzwi zdobią okucia w kształcie ornamentu cęgowego. Otwory okienne okrągłe 

i prostokątne, we wnękach zamkniętych łukiem ostrym lub płaskim. W pobliżu dworu 
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znajdują się pozostałości folwarku. W części północnej parku krajobrazowego znajdują się 

staw z wyspą - grodziskiem, strumyki, a wokół stawu poprowadzone są ścieżki z mostkami. 

W parku dominuje drzewostan liściasty, sadzony przeważnie pojedynczo lub wzdłuż alejek. 

Wzdłuż zachodniej granicy parku biegnie aleja dębowa w wieku ok. 200 - 250 lat, 

prowadząca dalej na północ. Całość zespołu jest zaniedbana i wymaga podjęcia prac 

remontowych. 

Rozmierka 

 
Zdjęcie nr 24. Dwór w Rozrmiece (gmina Strzelce Opolskie) 

 Usytuowany w północnej części wsi dwór został wzniesiony ok. 1800 r. Jest to 

budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, kryty wysokim dachem mansardowym. 

Dłuższe elewacje są siedmioosiowe, główne wejście znajduje się w środkowej osi elewacji 

północnej, poprzedzone drewnianym portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem 

z wypełnieniem deskowym. Stolarka drzwiowa i okienna wymieniona, w ostatnich latach 

wymienione zostało także pokrycie dachowe. Położony w pobliżu dworu spichlerz posiada 

zbliżone do niego proporcje - na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty jest obszernym 

dachem mansardowym. 

Zawadzkie 

 
Zdjęcie nr 25. Pałacyk Myśliwski w Zawadzkie, źródło: http://sokoliszlak.cba.pl/?page_id=14034 
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 Pałacyk Myśliwski wzniesiony został w 1856 r. dla hrabiego Renarda, około 1910 r. 

przebudowany przez kolejnego właściciela, hrabiego von Thiele - Winklera. Budynek jest 

murowany z cegły, z licznymi snycerskimi elementami dekoracyjnymi i z elementami 

w konstrukcji szkieletowej. Bryła i plan pałacyku o nieregularnym, urozmaiconym kształcie. 

Wejście poprzedzone kamiennymi schodami, środkowa oś zwieńczona ozdobnym hełmem 

w partii dachu. Przy tylnej elewacji przeszklona weranda, w elewacjach bocznych drewniany 

ganek i wykusz. We wnętrzu zachowane płycinowe boazerie i balustrada schodów 

z motywami myśliwskimi. Przed pałacem ogrodowe nasadzenia roślin ozdobnych, m.in. 

różaneczników. 

 PARKI 

Obszary komponowanej zieleni, towarzyszące zespołom pałacowym i dworskim są 

elementem pozytywnie wpływającym na atrakcyjność krajobrazu kulturowego a także na 

bioróżnorodność flory i fauny, jako miejsce występowania różnorodnych, często 

egzotycznych gatunków. Powstanie wszystkich parków ujętych w rejestrze zabytków 

powiatu związane jest z istnieniem budowli rezydencjonalnej. Dwa z nich po wyburzeniu 

dworu częściowo utraciły swój kontekst (parki w Kalinowie i Kalinowicach, gm. Strzelce 

Opolskie), park w Strzelcach Opolskich pełni funkcję jedynego w powiecie parku miejskiego. 

Park w Kalinowie (ok. 2 ha) powstawał w kilku etapach - w 2 poł. XVIII w. założono 

ogród dworski, obsadzony pojedynczo zachowanymi grabami, w k. XVIII w. powstał skromny 

park typu swobodnego z małym stawem i pierścieniowo prowadzonymi wokół klombów 

drogami. Kolejna przebudowa parku miała miejsce na przełomie XIX i XX w., urozmaicono 

wówczas linię brzegową stawu i wprowadzono wiele nowych nasadzeń. 

Rozległy park w Kalinowicach przylega od północy do drogi Strzelce Opolskie -

Krapkowice. Posiadał dość złożoną kompozycję, wykorzystującą naturalne formy 

przyrodnicze. Przebiegały przez niego liczne alejki i ścieżki spacerowe, otaczające 

serpentynami najciekawsze zakątki. Pierwotnie na terenie parku znajdował się pałac, przy 

jego wschodniej granicy obszerne, skupione wokół dwóch czworokątnych podwórzy 

założenie folwarczne, zachowane do dziś w szczątkowej formie. 

Większość z parków posiadała charakter swobodnych, krajobrazowych kompozycji 

z rozległymi polanami widokowymi i naturalnie kształtowanymi stawami. W bezpośrednim 

sąsiedztwie rezydencji znajdowały się geometrycznie ukształtowane partery.  

Ogólny stan zachowania parków poprawił się w ostatnich latach, na co wpływ miały 

m.in. trwające odtwarzanie parku w Błotnicy Strzeleckiej, prace w parku w Szymiszowie, 

Strzelcach Opolskich, utrzymanie w dobrej kondycji parku w Izbicku. 
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 ZABUDOWANIA FOLWARCZNE 

Przy większości dworów i pałaców funkcjonowały założenia folwarczne, złożone 

z kilku lub nawet kilkunastu budynków gospodarczych oraz mieszkalnych, a także o funkcji 

rekreacyjnej (np. ujeżdżalnia) czy przemysłowej (np. gorzelnie). Obory, stajnie, stodoły itp. 

zgrupowane były często wzdłuż boków otaczających prostokątny dziedziniec, spichlerz mógł 

być wybudowany w linii pozostałej zabudowy lub, ze względu na zagrożenie pożarem, nieco 

na uboczu. Był to zazwyczaj budynek bardziej okazały od pozostałych, kilkukondygnacyjny, 

z niewielkimi otworami okiennymi. Zachowana do naszych czasów zabudowa folwarczna jest 

murowana z charakterystycznego dla powiatu kamienia wapiennego lub rzadziej z cegły, 

z ceramicznymi sklepieniami wspartymi na żeliwnych lub kamiennych słupach lub rzadziej - 

z drewnianymi stropami. Założone na rzucie silnie wydłużonego prostokąta budynki kryte są 

dachem dwuspadowym, elewacje posiadają skromne dekoracje złożone z kontrastujących 

ceglanych i kamiennych powierzchni  

 Niewielka część zabudowy folwarcznej wpisana jest do rejestru zabytków, pozostałe 

obiekty ujęte są w gminnych ewidencjach zabytków i chronione zapisami miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Wpisy indywidualne posiadają cztery spichlerze: 

w Raszowej (gmina Leśnica) oraz w Dziewkowicach, Kalinowie i Rozmierce (gmina Strzelce 

Opolskie)  

 Poza spichlerzami do rejestru zabytków wpisana jest także zabudowa folwarczna 

w Otmicach (obory, budynek gospodarczy) i Olszowej (spichlerz, stajnia). Przykładem 

mieszkalnych budynków folwarcznych są dwa niewielkie czworaki w Kadłubie, specyficznym 

przykładem zabudowy towarzyszącej są ujeżdżalnia przy zamku w Strzelcach Opolskich oraz 

znajdująca się nieco dalej, na terenie przyzamkowego parku - kilkuelementowa zagroda 

bażanciarni. 

Otmice 

 Zachowana część zespołu folwarcznego pochodzi z połowy XIX w. Pierwotnie 

skupiony wokół dwóch prostokątnych podwórzy, obecnie zachowany tylko wokół jednego 

z nich. Budynki wzniesiono z wapienia, na planie wydłużonych prostokątów, są to: obora 

z zachowanymi wewnątrz sklepieniami żaglastymi; budynek mieszczący wozownię oraz 

spichlerz oraz dwa kolejne budynki gospodarcze o niejednoznacznej funkcji. Pośrodku 

podwórza zapewne znajdowała się studnia. Nieużytkowane budynki, pomimo bardzo 

solidnej konstrukcji, sukcesywnie niszczeją. 

Kalinów 

 Wpisany do rejestru kamienny spichlerz jest częścią okazałego zespołu budynków 

folwarcznych pochodzących z połowy XIX w. zgrupowanych wokół wydłużonego podwórza. 

Wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem siodłowym z okapem 

podpartym profilowanymi rysiami. Wewnątrz posiada zachowane drewniane stropy 

belkowe. W ostatnim czasie wymieniono zniszczone pokrycie dachowe. 



 

Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 - 2022 

57 

 

Olszowa 

 Założenie folwarczne w Olszowej składa się z budynków skupionych wokół dwóch 

podwórzy folwarcznych, usytuowanych po obu stronach drogi. Po południowej stronie drogi 

znajdują się ustawione wzdłuż drogi - stajnia (1912 r.), spichlerz i obora. Po przeciwległej 

stronie podwórza znajdowały się budynki mieszkalne oraz niezachowane stajnie. Spichlerz 

jest trójkondygnacyjną budowlą murowaną z cegły i kamienia, krytą dwuspadowym dachem. 

Na południe od niego usytuowana jest stajnia - nietynkowany budynek wzniesiony 

z wapienia i cegły. Wnętrza przyziemia przekryte są żaglastymi sklepieniami wspartymi na 

masywnych słupach. W północnej części budynku znajdował się spichlerz, którego 

wewnętrzne podziały podkreśla dekoracja ściany szczytowej. Całość kryta jest dachem 

naczółkowym z przedłużoną wschodnią połacią. Po przeprowadzonym kompleksowym 

remoncie oba obiekty, choć częściowo zmodernizowane, są w bardzo dobrym stanie.  

 W sąsiedztwie folwarku w Olszowej znajdował się folwark Księży Las. także należący 

do dominium strzeleckiego. Wpisanym do rejestru zabytków elementem folwarku jest 

gorzelnia, wzniesiona ok. 1910 r., z wapienia z dodatkiem cegły, zwieńczona dwiema wieżami 

z krenelażami i z ozdobnym ryzalitem pośrodku elewacji. 

V. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 Spośród budynków użyteczności publicznej w powiecie w rejestrze zabytków 

nieruchomych ujęte są jedynie: ratusz w Strzelcach Opolskich, budynek więzienia przy 

ul. K. Miarki i zakład karny nr 2 przy ul. Świerczewskiego 3, dworzec kolejowy w Leśnicy, co nie 

oddaje bogactwa zasobu zabytków związanych z kolejnictwem. 

 Obecny ratusz w Strzelcach Opolskich został zbudowany w latach 1844 - 1846. 

Z wcześniejszego budynku, który uległ spaleniu w 1827 r., pochodzi wtopiona w tylną 

elewację wieża z XVI w. - w dolnej kondygnacji na planie kwadratu, wyżej o przekroju 

ośmiobocznym, zwieńczona fryzem i nakryta hełmem. Wzniesiony na planie prostokąta 

z ryzalitami w bocznych osiach elewacji, z głównym wejściem umieszczonym pomiędzy 

ryzalitami i poprzedzonym neogotyckim portykiem. 

 
Zdjęcie nr 26. Ratusz miejski w Strzelcach Opolskich 
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 Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich (1885 - 1889) jest jednym z ciekawszych 

architektonicznie budynków więziennych w województwie wzniesiony na planie na planie krzyża 

równoramiennego wg projektu radcy budowlanego Endella. Zakład Karny nr 2 przy 

ul. Świerczewskiego 3 (1893 - 1896) składa się z dwóch pawilonów więziennych, kuchni 

otoczonych murem więziennym oraz współczesnego budynku. Oba zespoły są w dobrym stanie 

technicznym. 

 We wsi Góra Św. Anny zlokalizowane obiekty, w różny sposób związane są z ruchem 

pielgrzymkowym. Modernistyczny Dom Pielgrzyma zbudowany został w latach 1929 - 1938. 

Część wschodnia ma rzut prostokątny z ryzalitem, od zachodu mieści poprzedzone schodami 

wejście, ukryte pod kolumnowym portykiem. Trójkondygnacyjne skrzydło zachodnie ma 

kształt łuku, znajdują się w nim sale noclegowe. Na wschód od części zabytkowej 

dobudowano współczesne skrzydła.  

 Położona na zachód od Domu Pielgrzyma karczma przyjmowała pielgrzymów od 

początku XIX w. Obecnie użytkowana jako dom mieszkalny, z wydatnym, wspartym na 

filarach ryzalitem przy północnej elewacji. Przy trasie z Góry Świętej Anny do Leśnicy 

położony jest dawny Dom Związku Polaków w Niemczech, mieszczący obecnie Muzeum 

Czynu Powstańczego. Zbudowany został na początku XX w., na planie litery L, z ryzalitem 

w elewacji północnej. Na ścianie przybudówki znajduje się okazała mozaika, tak jak wnętrza 

Muzeum, autorstwa Ryszarda Kowala. 

 Spośród licznych dworców kolejowych do rejestru pisany został nieużytkowany, 

modernistyczny dworzec w Leśnicy. 

VI. ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

Przeważająca ilość wpisanych do rejestru budynków mieszkalnych znajduje się 

w miastach powiatu. W zdecydowanej większości są to budynki wzniesione w XIX w., być 

może z reliktami wcześniejszej zabudowy. Łączy je niewielka kubatura, w przypadku 

zabudowy przyrynkowej - kalenicowe ustawienie oraz małomiasteczkowy charakter. 

Strzelce Opolskie: ul. K. Lange 3, 5; ul. Parafialna 1, 2; ul. Przyjaźni 1, 2, 4, 5; ul. Zamkowa 4 

 Elewacje budynków pozbawione są dekoracji lub posiadają ją w skromnym zakresie, 

w postaci neoklasycystycznych opasek i gzymsów przy otworach okiennych, naczółków 

akcentujących wejścia i środkowe osie itp. (ul. Parafialna 1, ul. Powstańców Śląskich 8). Przy 

ul. Zamkowej 4 znajduje się willa z k. XIX w., jedyny przykład zastosowania konstrukcji 

szkieletowej, w której wzniesiono górne kondygnacje budynku i narożnej wieżyczki, 

zwieńczonej wysokim, czterospadowym dachem. Ozdobny układ giętych zastrzałów i mieczy 

na białym tle tynkowanej elewacji tworzy efektowną, dekoracyjną całość.  

 Pozostałe budynki, znajdujące się przy pl. Przyjaźni (ob. Rynek) i ul. K. Lange zostały 

znacznie zmodernizowane, głównie podczas przystosowywania dawnych witryn sklepowych 

do współczesnych oczekiwań, co wiązało się z przebudową przyziemia fasady i utratą części 

wartości zabytkowych. Kolejne przekształcenia wiążą się z ocieplaniem domów, wymianą 

oryginalnej stolarki, zmianą geometrii dachu itd. 

Ujazd: ul. Powstańców Śl. 2, ul. Sienkiewicza 3, ul. Traugutta 31, ul. 3 Maja 16 

Na niewielką ilość ujętych w rejestrze domów składają się: jeden z najstarszych 

domów w mieście (ul. Powstańców Śl. 2), zachowany w pierwotnej bryle, choć ze 

zmienionym układem otworów w elewacji; dom przy ul. Traugutta 31 wyróżniający się 
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bogatym detalem architektonicznym zdobiącym fasadę oraz znacznie zmodernizowany dom 

przy ul. Sienkiewicza 3 (stolarka, pokrycie dachowe, faktura i kolorystyka tynku, 

zastosowanie okładziny cokołu), przy zachowaniu bryły. Budynek przy ul. 3 Maja 16 był 

przykładem najskromniejszej zabudowy w mieście, o charakterze zbliżonym do budynków 

wiejskich. 

Leśnica: ul. B. Chrobrego 11, 15; ul. Ligonia 2, ul. Ludowa 1, 3, 5, 7, 9; ul. Rynek 4, 7, 8, 12, 

23, 24, 25; ul. 1 Maja (d. Strzelecka) 3 

 Budynki usytuowane wzdłuż ul. Ludowej: są to parterowe, ustawiono kalenicowo 

wydłużone budynki o elewacjach posiadających od trzech do pięciu osi. Naprzeciwko znajdują 

się budynki gospodarcze, zajmujące tylną część działek przyrynkowych (m.in. spichlerz). 

W narożnym domu przy ul. B. Chrobrego 15 znajduje się piękny przykład klasycystycznej 

stolarki drzwiowej.  

 Spośród zwartej zabudowy rynkowej do rejestru wpisany jest jeden dom w pierzei 

wschodniej (nr 4), trzy w pierzei południowej (nr 7, 8, 12) oraz trzy - w północnej (nr 23, 24 

i 25). Są to XIX-wieczne, dwukondygnacyjne budynki, kryte wysokimi, dwuspadowymi 

dachami i usytuowane kalenicowo. Ich trzyosiowe fasady w górnej części posiadają 

prostokątne okna, w przyziemiu - drzwi i witryny sklepowe.  

Pozostałe obiekty zlokalizowane są na terenie wiejskim - są to m.in. dwa domy 

drewniane - w Kolonowskiem i w Kielczy. Pierwszy z nich powstał w 1780 r. i mieścił biura 

huty oraz mieszkania służbowe. Drugi, wzniesiony w 1831 r., od 1983 r. jest własnością 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach. Oba powstały w konstrukcji zrębowej, kryte 

są dachami naczółkowymi, obitymi gontem, po przeprowadzonych remontach są w bardzo 

dobrym stanie, użytkowane jako miejsca spotkań i izby muzealne.  

Przykładami zabytkowych obiektów, które nie istnieją lub zostały w ostatnich latach 

wykreślone z rejestru, są kamienny dom nr 20 w Wysokiej, murowano - szkieletowy dom nr 

46 w Wysokiej, na Górze Świętej Anny - domy przy Rynku 11, i murowano - drewniany dom 

przy ul. Powstańców Śląskich 2, itp. 

Pojedyncze wpisy z obszarów wiejskich nie są reprezentatywne dla zasobu 

zabytkowego na terenie powiatu. Większość budynków i zagród chroniona jest poprzez 

ujęcie w Gminnych Ewidencjach Zabytków i przez zapisy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Nadzieją na zachowanie tej części dziedzictwa 

kulturowego jest działalność mieszkańców części wsi powiatu strzeleckiego, którzy dbając 

o posiadane budynki podkreślają ich autentyzm i cechy indywidualne, unikając szpecących 

działań w nurcie źle rozumianej nowoczesności. 

VII. ZABYTKI TECHNIKI 

 Zachowane obiekty związane są głównie z przemysłem wapienniczo - cementowym. Są 

to m.in. nieczynne już piece wapiennicze na Górze Św. Anny i w Ligocie Dolnej. Ich stan 

techniczny ulega ciągłemu pogorszeniu z powodu wietrzenia kamienia i uszkodzeń korony muru 

przez roślinność. Nie istnieje już żaden z kręgowym pieców do wypału wapna, których kilka 

działało w najbliższej okolicy Strzelec Opolskich.  

 Na północy powiatu, w gminach Kolonowskie i Zawadzkie, pod koniec XVIII w. rozwinęło 

się hutnictwo. Dzięki działalności m.in. Renardów powstały osady i huty w Kolonowskiem, 
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niezachowana huta w Staniszczach Wielkich, huta w Zawadzkim, której tradycje kontynuuje Huta 

Andrzej.  

 We wsiach często spotykane były budynki gorzelni: w Księżym Lesie, Kielczy, Izbicku, 

browar działał m.in. w Strzelcach Opolskich. Obiekty te w większości nie posiadają już 

zabytkowego wyposażenia; gorzelnia w Księżym Lesie i browar w Strzelcach Opolskich zostały 

zaadaptowane do nowych funkcji.  

 Zabytkowy charakter posiadają obiekty związane z infrastrukturą kolejową: wieże 

ciśnień, wiadukty, parowozownie z nastawniami itp. 

 

 

5.3.2. Dziedzictwo niematerialne 

 

Dziedzictwo niematerialne to tradycja, żywe przejawy kultury odziedziczone po 

przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Jest to niezmiernie ważny aspekt 

dziedzictwa kulturowego, istotny w procesie kształtowania tożsamości każdej grupy 

społecznej i jednostki. Dziedzictwo niematerialne obejmuje tradycje i przekazy ustne, w tym 

język - jako narzędzie przekazu, spektakle i widowiska, zwyczaje, obyczaje i obchody 

świąteczne, wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki, umiejętności 

związane z tradycyjnym rzemiosłem. Większość tych elementów na terenie powiatu 

strzeleckiego badana była jedynie wyrywkowo. 

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

z 2003 r., kładzie nacisk na ochronę praktyk, wyobrażeń, przekazów, wiedzy i umiejętności 

oraz na związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową. 

Dziedziczenie tradycji, jej utrwalanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom stanowi 

zasadniczą formę jej ochrony. W projekcie Programu ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, założono wdrożenie 

celowych działań, które powinny odbywać się na płaszczyźnie krajowej, regionalnej i lokalnej. 

 Istotnym faktem wynikającym z położenia powiatu strzeleckiego jest fakt, że duża 

część mieszkańców powiatu ma znaczny odsetek rodowitych Ślązaków. Poczucie narodowe 

Ślązaków jest ich osobistym wyborem. Część z nich utożsamia się z narodowością niemiecką, 

część z polską, jeszcze inni uznają istnienie odrębnej narodowości śląskiej. Wieloletnie 

sąsiedztwo różnych narodowości określa tolerancyjną mentalność tutejszego społeczeństwa, 

przy równoczesnym kultywowaniu odrębnych zwyczajów. 

 Powiat strzelecki może pochwalić się bogactwem kultury śląskiej, o której zachowanie 

i ciągłość dbają sami mieszkańcy jak również w postaci sformalizowanej lokalne samorządy 

gminne i podlegające im instytucje kultury, a także parafie. Corocznie organizowane są 

imprezy i festyny związane ze śląskimi tradycjami i obrzędami, m.in.: dożynki gminne, 

warsztaty i konkursy kroszonkarskie, koncerty muzyki religijnej. 

 W wielu miejscowościach mieszkańcy używają śląskiej gwary, pielęgnują śląskie 

potrawy, zaś Koła Mniejszości Niemieckiej znajdujące się w dużej części wsi powiatu - 

kultywują narodowe tradycje związane z pieśnią i strojem ludowym. 

 Szczególnie warte podkreślenia są zwyczaje i obrzędy, które wyróżniają powiat 

strzelecki na kulturalnej mapie Śląska. Należą do nich: 
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- tradycje i obrzędy związane z procesjami Bożego Ciała. Co roku usypywane są w kilku 

miejscowościach (m.in. w Olszowej, Zimnej Wódce oraz Kluczu) kwietne dywany - małe 

arcydzieła w postaci kwiatów ułożonych w kolorowe dywany; 

- 500-letnia tradycja pielgrzymowania do sanktuarium na Górze św. Anny i związana z nią 

obrzędowość religijna. Szczególnie uroczyście obchodzony jest dzień 26 lipca - odpust ku czci 

św. Anny. Najwięcej jednak zwyczajów i obrzędów posiadają pozostałe trzy wielkie odpusty 

połączone z obchodami kalwaryjskimi: Wniebowzięcie NMP, Aniołów Stróżów, Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Tradycja odwiedzania kaplic Drogi Krzyżowej czy Dróżek Maryi sięga poł. 

XVIII w. Grupom pielgrzymkowym przewodził „śpiewok”, a często towarzyszyła im też 

orkiestra; 

- „Targi Panieńskie” w Ujeździe; 

- zwyczaje i obrzędy pielęgnowane w śląskich miejscowościach: zimą „prządki”, „skubaczki” 

(przędzenie lnu i darcie pierza), na wiosnę bogate tradycje związane z obchodami Wielkiego 

Tygodnia: palenie żuru w Wielką Środę, zwaną też „żurową strzodą” czy bardziej 

powszechnie znany śmigus - dyngus. 

 Imprezy Powiatowe6 

 Do kalendarza imprez powiatowych już na stałe wpisały się: 

 Gala Lauri - uroczysta gala podsumowujące najważniejsze w powiecie konkursy 

w sferze biznesu i oświaty: Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego (NPP) oraz Nauczyciel 

Roku i Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego. Celem konkursu NPP jest wyróżnienie 

i premiowanie produktów oferowanych przez miejscowych producentów i usługodawców. 

natomiast dwa pozostałe konkursy honorują osiągnięcia i zaangażowanie nauczycieli 

i uczniów. 

 Święto Chleba. Piknik Rodzinny - to dobrze już znana i bardzo lubiana wśród 

mieszkańców powiatu strzeleckiego, ale i całej Opolszczyzny, impreza plenerowa. Program 

co roku obejmuje występy artystyczne m.in. gwiazd śląskiej estrady oraz wiele atrakcji dla 

najmłodszych. Piknik rozpoczyna się uroczystym korowodem z koronami żniwnymi 

niesionymi przez poszczególne reprezentacje Gmin Powiatu Strzeleckiego. Święto jest 

możliwością zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami, promocji miejscowych artystów oraz 

lokalnych wytwórców. 

 Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa - Regolowiec - od ponad 20 lat rajd dla turystów 

pieszych i rowerowych organizowane przez Oddział PTTK w Zawadzkiem. W Zlocie, jednej 

z największych turystycznych imprez na terenie powiatu, co roku uczestniczy kilkaset osób. 

 Dni Ziemi Strzeleckiej - ostatni weekend maja. Impreza o niepowtarzalnej 

atmosferze, organizowana od 40 lat, zainicjowana przez Towarzystwo Regionalne Ziemi 

Strzeleckiej. Festyn w parku to prawdziwe święto i znakomita zabawa mieszkańców i naszych 

gości. 

 Dożynki Gminne - wrzesień. Barwne dożynkowe korowody przyciągają nie tylko 

mieszkańców, zachęcają gości do wspólnej zabawy. 

 Ogólnopolska Pielgrzymka Hodowców Gołębi oraz Orkiestr na Górę Świętej Anny - 

odbywa się w październiku. 

                                                           
6
 http://powiatstrzelecki.pl/75/103/kultura.html (data dostępu 29.08.2018 r.) 
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 Przegląd Orkiestr Dętych - listopad. Nierozerwalnie z kulturą śląską wiąże się 

kultywowana i przekazywana z pokolenia na pokolenia w wielu miejscowych rodzinach 

tradycja grania na instrumentach dętych. Doroczny przegląd stanowi dobrą okazję nie tylko 

do wyróżnienia najlepszych zespołów, ale i stałego doskonalenia wszystkich uczestników. 

 Strzelecki Bieg Uliczny - organizowany w jednym z ostatnich dni grudnia, na trasie 

o dł. 15 km. Impreza międzynarodowa, w której bierze udział kilkuset uczestników. 

 Muzea, instytucje i organizacje kultury 

 Na terenie powiatu strzeleckiego funkcjonują następujące instytucje muzealne: 

- Muzeum Czynu Powstańczego, Oddział Muzeum Śląska Opolskiego; 

- Muzeum Misyjne oraz Klasztorne na Górze św. Anny. 

 Ponadto niezwykle cenne są oddolne inicjatywy mieszkańców oraz lokalnych 

pasjonatów, dzięki którym tworzone są miejsca gromadzące i prezentujące materialne 

pamiątki przeszłości, dokumentujące życie dawnych mieszkańców: 

- Izba Regionalna w Kolonowskiem; 

- Izba Tradycji w Rozmierzy; 

- Izba Tradycji Lotniczych w Ligocie Dolnej; 

- „Muzeum bez murów” w Kadłubie; 

- Kadłubska Izba Tradycji w Kadłubie; 

- Izba Pożarnictwa w Strzelcach Opolskich. 

 Z uwagi na brak profesjonalnej instytucji muzealnej zajmującej się wyłącznie 

dziedzictwem ziemi strzeleckiej, w ostatnim czasie Powiat Strzelecki postanowił uzupełnić tę 

lukę tworząc Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w wyremontowanym 

budynku dawnego kasyna. W ramach tej instytucji kultury Powiatu Strzeleckiego, od 2013 r. 

prowadzona i rozwijana jest w niej szeroka działalność kulturalna. Zlokalizowano tam 

Powiatową Bibliotekę, Regionalną Izbę Tradycji, Galerię „III Filary” oraz salę widowiskową. 

 Regionalna Izba Tradycji - pierwotnie planowano w miejscu Izby utworzenie 

instytucji o charakterze muzeum regionalnego, jednak w trakcie realizacji projektu 

zmieniono nieznacznie profil placówki. Izba powstała przede wszystkim w celu ochrony 

pamięci o korzeniach mieszkańców. Stanowi ogólnodostępne dobro kultury, którego 

zadaniem jest kultywowanie i propagowanie dziejów Ziemi Strzeleckiej. W Izbie cyklicznie 

zmieniane są wystawy. Dotyczą one regionu i ludzi z nim związanych, m.in. wystawiano 

szopki bożonarodzeniowe, miedzioryty, rzeźby i wyroby koronkarskie lokalnych artystów 

oraz prezentowano dzieje kościoła pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. 

 Galeria „III Filary” - powstała w październiku 2014 r. Jej głównym celem jest 

prezentacja różnych trendów sztuki najnowszej - malarstwa, grafiki, fotografii i rysunku. Jest 

miejscem realizacji projektów z zakresu edukacji artystycznej i popularyzowania 

współczesnej sztuki, poprzez wykłady, spotkania z artystami oraz warsztaty dla dzieci 

i dorosłych.  
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5.4. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

 

 Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 r. formami ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków; 

 wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

 uznanie za pomnik historii; 

 utworzenie parku kulturowego; 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 Na obszarze powiatu strzeleckiego nie występują parki kulturowe, nie wpisano 

obiektów na Listę Skarbów Dziedzictwa, natomiast występują pozostałe formy ochrony 

zabytków. 

 

 

5.4.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

 

 Według stanu na 10.08.2018 r. do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest 

181 zespołów/obiektów zabytkowych z obszaru powiatu strzeleckiego (Tabela nr 1), w tym 

34 stanowiska archeologiczne. Liczba zabytków wpisanych w poszczególnych gminach 

kształtuje się następująco: 

- gmina Izbicko - 18 obiektów, 

- gmina Jemielnica - 15 obiektów, 

- gmina Kolonowskie - 3 obiekty, 

- gmina Leśnica - 48 obiektów, 

- gmina Strzelce Opolskie - 66 obiektów, 

- gmina Ujazd - 21 obiektów, 

- gmina Zawadzkie - 10 obiektów. 

Tabela nr 1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków z terenu powiatu 

strzeleckiego 

GMINA 
ZABYTKI 

KOŚCIELNE 

ZESPOŁY 

PAŁACOWE, 

DWORSKIE 

DOMY 
CMENTARZE/ 

MOGIŁY 
PARKI INNE 

STANOWISKA 

ARCHEOLOGICZNE 

Izbicko 2 1 - 2 1 4 8 

Jemielnica 4 - 1 2 - 5 4 

Kolonowskie 1 - 1 1 - - 0 

Leśnica 11 - 22 4 - 8 3 

Strzelce 

Opolskie 
11 6 11 4 6 12 16 

Ujazd 7 1 4 3 - 5 1 

Zawadzkie 1 1 1 3 - 2 2 
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 W tabeli poniżej (Tabela nr 2) przedstawiono obiekty wpisane do rejestru zabytków 

z poszczególnych gminach powiatu. Stanowiska archeologiczne zostały omówione 

w rozdziale 5.6. Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie 

powiatu. Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści 

odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim - rygorami ochrony 

konserwatorskiej wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach 

wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Tabela nr 2. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków w poszczególnych gminach 

powiatu strzeleckiego 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR REJESTRU ZABYTKÓW 

GMINA IZBICKO 

1 Borycz kapliczka z dzwonnicą, XIX 1774/66 z 7.10.1966 

2 Izbicko mogiły na cmentarzu rzym.-kat.: powstańca 
i nieznanego żołnierza 

200/88 z 29.12.1988 

3 Izbicko pałac XVIII – XX 1044/67 z 20.03.1967 

4 Izbicko park 113/84 z 31.08.1984 

5 Otmice zabudowania folwarczne: obora, 1 poł. XIX  1917/67 z 21.10.1967 

6 
Otmice zabudowania folwarczne: wozownia i spichlerz, 

1 poł. XIX 
1917/67 z 21.10.1967 

7 
Otmice zabudowania folwarczne: budynek gospodarczy, 

1 poł. XIX 
1917/67 z 21.10.1967 

8  Poznowice kościół par. pw. św. Michała Archanioła, ok. 1800 880/64 z 15.06.1964 

9  Poznowice mogiła rodziny Błania (powstańców śląskich) na 
cmentarzu przykościelnym, 1921 

176/88 z 17.06.1988 

10 Poznowice  kaplica cmentarna, poł. XIX 1956/72 z 9.02.1972 

GMINA JEMIELNICA 

1 Centawa kościół par. pw. Najświętszej Panny Marii, 
XV/XVI, XIX 

879/64 z 14.05.1964 

2 Jemielnica układ przestrzenny wsi 133/57 z 12.9.1957 

3 Jemielnica kościół parafialny pocysterski pw. 
Wniebowzięcia Marii, XIII/XIV, XVIII 

128/54 z 20.09.1954 

4 Jemielnica plebania, 1733, XIX 2011/74 z 29.04.1974 

5 Jemielnica kaplica w ogrodzie klasztornym, XVIII 2011/74 z 29.04.1974 

6 Jemielnica ogrodzenie z 2 bramkami, XVIII 2011/74 z 29.04.1974 

7 Jemielnica dom mieszkalny ze spichrzem, XVIII/XIX 2011/74 z 29.04.1974 

8 Jemielnica dawny młyn, 1834 2011/74 z 29.04.1974 

9 Jemielnica 2 mostki na rzece, XVIII 2011/74 z 29.04.1974 

10 Jemielnica kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych, 
XIII/XIV, 1655 

129/54 z 20.09.1954 

11 Jemielnica mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu 
katolickim 

246/90 z 9.04.1990 

GMINA KOLONOWSKIE 

1 Kolonowskie zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na 
cmentarzu katolickim, ul. ks. Gajdy 

175/88 z 17.06.1989 

2 Kolonowskie dom biura huty, ul. Leśna 8, drewn., 1780 2359/96 z 9.04.1996 

3 Staniszcze Wielkie kościół par. pw. św. Karola Boromeusza, 1883 125/10 z 17.09.2010 

GMINA LEŚNICA 

1 Dolna  kościół par. pw. ŚŚ. Piotra i Pawła, XV 1131/66 z 9.02.1966 

2 Dolna  mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na 203/89 z 7.02.1989 
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LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR REJESTRU ZABYTKÓW 

cmentarzu rzym.-kat., 1921 

3 Góra Św. Anny obszar na Górze Św. Anny R 185/49 z 18.07.1949 

4 Góra Św. Anny kościół pw. św. Anny, 1490, 1665, XVIII 1/50 z 21.11.1950 

5 Góra Św. Anny klasztor, 1730-1749, 1905 1/50 z 21.11.1950 

6 Góra Św. Anny zespół 26 kaplic Drogi Męki Pańskiej i Dróżek 
Matki Boskiej, XVIII 

2010/74 z 29.04.1974 

7 Góra Św. Anny zespół 6 kaplic Maryjnych, XVIII 2010/74 z 29.04.1974 

8 Góra Św. Anny kaplica pw. św. Józefa, 1 poł. XVIII 2010/74 z 29.04.1974  

9 Góra Św. Anny budynek gospodarczy, tzw. kuźnia w zespole 
klasztoru oo. Franciszkanów 

208/2013 z 14.10.2013 

10 Góra Św. Anny amfiteatr na Górze św. Anny w granicach  
wyznaczonych w załączniku graficznym, lata 30. 
XX w. 

242/2016 z  
15.01.2016 

11 Góra Św. Anny mogiła powstańców śląskich na cmentarzu 
przykościelnym 

232/89 z 30.12.1989 

12 Góra Św. Anny 2 mogiły żołnierskie 233/89 z 30.12.1989 

13 Góra Św. Anny dom wypoczynkowo - rekolekcyjny Dom 
Pielgrzyma, ul. Jana Pawła II, 1929-1939 

A-26/04 z 27.01.2004 

14 Góra Św. Anny dom mieszkalny, ul. Leśnicka 22, XVIII/XIX 1776/66 z 7.10.1966 

15 Góra Św. Anny Muzeum Czynu Powstańczego, pocz. XX 2276/91 z 8.07.1991 

16 Góra Św. Anny piec wapienniczy szybowy, wolnostojący, 2 poł. 
XIX 

2226/90 z 10.07.1990 

17 Leśnica osiedle zabytkowe w ramach średniowiecznego 
założenia 

155/57 z 12.09.1957 

18 Leśnica kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1717, 1843 1135/66 z 10.02.1966 

19 Leśnica kościół cmentarny pw. Najśw. Marii Panny, 
XVI/XVII, XIX 

1136/66 z 10.02.1966 

20 Leśnica mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na 
cmentarzu par., 1981 

204/89 z 14.02.1989 

21 Leśnica dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 20-22, 1933-36 81/09 z 11.02.2009 

22 Leśnica dom, ul. Bolesława Chrobrego 11, 1 poł. XIX 1889/67 z 12.10.1967  

23 Leśnica dom, ul. Bolesława Chrobrego 17, 1 poł. XIX 1891/67 z 12.10.1967 

24 Leśnica dom, ul. Ligonia 2, pocz. XIX 1892/67 z 12.10.1967 

25  Leśnica dom, ul. Ludowa 2, 1 poł. XIX 1893/67 z 12.10.1967 

26 Leśnica dom, ul. Ludowa 3, 1 poł. XIX 1894/67 z 12.10.1967 

27 Leśnica dom, ul. Ludowa 5, 1 poł. XIX 1895/67 z 12.10.1967 

28 Leśnica dom, ul. Ludowa 7, 1 poł. XIX 1896/67 z 12.10.1967 

29 Leśnica dom, ul. Ludowa 9, 1 poł. XIX 1897/67 z 12.10.1967 

30 Leśnica dom, ul. Młyńska 2, 1 poł. XIX 1898/67 z 12.10.1967 

31 Leśnica dom, Rynek 4, XIX 1880/67 z 1.06.1967 

32 Leśnica dom, Rynek 7, XVIII/XIX 1881/67 z 1.06.1967 

33 Leśnica dom, Rynek 8, XIX 1882/67 z 2.06.1967 

34 Leśnica dom, Rynek 12, poł. XIX 1883/67 z 2.06.1967 

35 Leśnica dom, Rynek 22, 1 poł. XIX  1884/67 z 2.06.1967  

36 Leśnica dom, Rynek 23, poł. XIX 1885/67 z 2.06.1967 

37 Leśnica dom, Rynek 24, poł. XIX 1887/67 z 11.10.1967 

38 Leśnica dom, Rynek 25, poł. XIX 1888/67 z 11.10.1967 

39 Leśnica dom, ul. 1 Maja 3, pocz. XIX 1899/67 z 12.10.1967  

40 Leśnica młyn wodny, ul. Porębska 6, XIX 972/65 z 28.01.1965 

41 Raszowa kościół par. pw. Wszystkich Świętych, XV/XVI 142/54 z 27.12.1954 

42 Raszowa dom mieszkalny, ul. Kościelna 4, 1802 2072/82 z 18.02.1982 

43 Wysoka kościół par. pw. św. Floriana, XV/XVI, 1933-1934 141/54 z 27.12.1954 
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44 Wysoka dom nr 46, XIX 1918/67 z 21.10.1967 

45 Zalesie Śląskie kościół par. pw. św. Jadwigi, 2 poł. XIV, 1812-15 885/64 z 15.05.1964 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE 

1 Błotnica Strzelecka pałac, XIX 2037/78 z 31.07.1978 

2 Błotnica Strzelecka park 136/86 z 6.06.1986 

3 Dziewkowice  spichrz dworski, XVIII/XIX 1775/66 z 7.10.1966 

4 Grodzisko kościół par. pw. św. Katarzyny, 1812, 1924  1132/66 z 9.02.1966 

5 Kadłub zabudowania folwarczne: dwór, 1 poł. XIX 1045/65 z 2.06.1965  

6 Kadłub zabudowania folwarczne: 2 czworaki 1045/65 z 2.06.1965 

7 Kalinowice park dworski, 1 poł. XIX  138/86 z 11.06.1986 

8 Kalinów kościół fil. pw. Narodzenia NMP, XV, XVIII 944/65 z 9.01.1965 

9 Kalinów zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na 
cmentarzu rzym.-kat. 

198/88 z 6.10.1988 

10 Kalinów spichlerz dworski, XIX 1783/66 z 8.10.1966 

11 Kalinów park dworski, 2 poł. XVIII – XIX 186/88 z 7.11.1988 

12 Płużnica Wielka kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, 1300, XVI, 
XVIII/XIX 

1137/66 z 10.02.1966 

13 Płużnica Wielka pałac, k. XIX 2124/86 z 23.06.1986 

14 Płużnica Wielka park, k. XIX 137/86 z 13.06.1986 

15 Rozmierka dwór, 1800 1046/65 z 2.06.1965 

16 Rozmierka spichlerz dworski z otoczeniem (mur, brama,  
furta), 1800 

881/64 z 15.05.1964 

17 Rozmierz kościół par. pw. św. Michała, XIV, XVIII, pocz. XX  130/54 z 13.09.1954 

18 Rozmierz zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na 
cmentarzu rzym.-kat., 1921 

195/88 z 6.10.1988 

19 Strzelce Opolskie stare miasto 39/49 z 10.06.1949 

20 Strzelce Opolskie kościół par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kołłątaja 9, 
1904-07 

51/07 z 29.03.2007 

21 Strzelce Opolskie kościół ewangelicki, ul. Opolska, 1825, 1888 1138/66 z 12.02.1966 

22 Strzelce Opolskie kościół cmentarny pw. św. Barbary, ul. Opolska, 
drewn., 2 poł. XVII 

97/54 z 8.05.1954 

23 Strzelce Opolskie dom zakonny Zgromadzenia Sióstr św.  
Elżbiety, ul. Powstańców Śląskich 8, 1879 

67/08 z 14.07.2008 

24 Strzelce Opolskie grób lotników z kampanii wrześniowej 1939 na 
cmentarzu 

241/90 z 14.03.1990 

25 Strzelce Opolskie kapliczka przydrożna, ul. Ujazdowska 27 2239/90 z 31.10.1990 

26 Strzelce Opolskie zamek wraz bramą i posągiem ŚŚ. Jana 
Nepomucena i Floriana, 1303, 1562-96, XIX, po 
1945 

973/65 z 28.01.1965 

27 Strzelce Opolskie park, 1 poł. XIX 22/48 z 1948  i 104/84 z 
6.02.1984 

28 Strzelce Opolskie ratusz, XVI, 1844 1381/66 z 2.05.1966 

29 Strzelce Opolskie baszta obronna, ob. dzwonnica, pl. Kościelny, XV, 
XVIII 

882/64 z 15.05.1964 

30 Strzelce Opolskie dom, ul. Karola Lange 3, 1 poł. XIX 1385/66 z 2.05.1966 

31 Strzelce Opolskie dom, ul. Karola Lange 5, poł. XIX 1386/66 z 2.05.1966 

32 Strzelce Opolskie więzienie wraz z murem i wieżyczkami, ul. Karola 
Miarki 1, 1885-1889 

A-2360/96 z 29.7.96 

33 Strzelce Opolskie kamienica, ul. Parafialna 1, 1875 A-41/05 z 19.05.2005 

34 Strzelce Opolskie plebania, ob. dom mieszkalny,  ul. Parafialna 2, 
XVIII 

1387/66 z 2.05.1966 
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35 Strzelce Opolskie zagroda dawnej bażanciarni (budynek 
murowany, budynek drewniany), poza zagrodą 
budynek mieszkalny, ul. Parkowa 11, 1 poł. XIX 

2065/81 z 27.04.1981 

36 Strzelce Opolskie dom, Rynek 15, 1 poł. XIX 1388/66 z 2.05.1966 

37 Strzelce Opolskie dom, Rynek 16, 1 poł. XIX 1389/66 z 2.05.1966 

38 Strzelce Opolskie dom, Rynek 17, 1 poł. XIX 1390/66 z 2.05.1966 

39 Strzelce Opolskie dom, Rynek 18, 1 poł. XIX 1391/66 z 2.05.1966 

40 Strzelce Opolskie zespół budynków więziennych - Zakład Karny nr 
2, ul. Świerczewskiego 3 (2 pawilony więzienne, 
kuchnia, ogrodzenie z wartowniami), 1893-1896 

2379/98 z 30.03.1998 

41 Strzelce Opolskie dom, ul. Zamkowa 4, k. XIX 2240/90 z 31.10.1990 

42 Strzelce Opolskie ujeżdżalnia koni, ul. Zamkowa 6, pocz. XX 2044/80 z 28.01.1980 

43 Strzelce Opolskie dawny browar, ul. Kościuszki 4, po 1890 2267/91 z 20.05.1991 

44 Sucha kościół fil. pw. św. Bartłomieja, XVI, 1820 1139/66 z 12.02.1966  

45 Szczepanek kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, drewn., 1668, 
1962 

109/54 z 1954 
883/64 z 19.05.1964 

46 Szymiszów kościół par. pw. ŚŚ. Szymona i Judy, 1607, 1909-
1911 

131/54 z 13.09.1954 

47 Szymiszów mogiła powstańca śląskiego Franciszka Waloszka 
na cmentarzu rzym.-kat. 

248/90 z 2.05.1990 

48 Szymiszów zespół pałacowy: pałac, XVII-XX 1047/65 z 25.06.1965 

49 Szymiszów zespół pałacowy: spichlerz, poł. XIX 1047/65 z 25.06.1965 

50 Szymiszów park 185/88 z 7.11.1988 

GMINA UJAZD 

1 Jaryszów kościół par. pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Panny Marii, XV, 1860 

1133/66 z 10.02.1966 

2 Klucz kościół par. pw. św. Elżbiety, drewn., 1748 98/54 z 13.05.1954 

3 Klucz plebania, 1 poł. XIX 1969/72 z 17.11.1972 

4 Księży Las dawna gorzelnia, XIX/XX 2134/86 z 25.08.1986 

5 Niezdrowice cmentarz żydowski, 2 poł. XIX 240/90 z 12.02.1990 

6 Olszowa kościół fil. pw. MB Śnieżnej, drewn., 1679, 1748 99/54 z 13.05.1954 

7 Olszowa zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na 
cmentarzu rzym.-kat. 

165/88 z 25.02.1988 

8 Olszowa spichlerz, k. XIX 2132/86 z 25.08.1986 

9 Olszowa budynek stajni, 1912 2133/86 z 25.08.1986 

10 Ujazd osiedle zabytkowe 154/57 z 12.09.1957 

11 Ujazd kościół par. pw. św. Andrzeja, 1613, XVIII 1140/66 z 12.02.1966 

12 Ujazd kościół pątniczy pw. Nawiedzenia NMP, 1858 1141/66 z 12.02.1966 

13 Ujazd otoczenie kościoła pątniczego pw. Nawiedzenia 
NMP wraz z  murowanym ogrodzeniem z bramą, 
kapliczką ze źródełkiem, kamiennym krzyżem 
oraz drzewostanem w obrębie działki nr 1405 

282/2018 z 25.04.2018  
 

14 Ujazd ruina zamku, 1580-XIX 884/64 z 15.05.1964 

15 Ujazd dom, ul. 3 Maja 16, poł. XIX 1905/67 z 18.10.1967 

16 Ujazd dom, ul. Powstańców Śląskich 2, 1 poł. XIX 1907/67 z 18.10.1967 

17 Ujazd dom, ul. Sienkiewicza 3, 1 poł. XIX 1908/67 z 18.10.1967 

18 Ujazd dom, ul. Traugutta 34, 1 poł. XIX 1909/67 z 18.10.1967 

19 Zimna Wódka kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny, drewn., 
1748 

100/54 z 10.06.1954 

20 Zimna Wódka zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na 
cmentarzu rzym.-kat., 1921 

164/88 z 25.02.1988 
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GMINA ZAWADZKIE 

1 Kielcza kościół par. pw. św. Bartłomieja, 1799, XIX 1134/66 z 10.02.1966 

2 Kielcza zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na 
cmentarzu rzym.-kat. 

193/88 z 3.10.1988 

3 Kielcza dom, ul. Dobrego Pasterza 35, drewn., 1831 1784/66 z 8.10.1966 

4 Kielcza kapliczka, ul. Dobrego Pasterza, II poł. XIX w.  

5 Zawadzkie mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na 
cmentarzu rzym.-kat., 1921 

194/88 z 3.10.1988 

6 Zawadzkie dawny pałacyk myśliwski, ul. Czarna, XIX 2119/86 z 25.02.1986 

7 Żędowice 
 

zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. 
rzym.-kat., 1921 

166/88 z 26.02.1988 

8 Żędowice kapliczka, ul. Strzelecka, I poł. XIX w. 214/2014 z 7.04.2014 

 

 

5.4.2. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków ruchomych na terenie 

powiatu 

 

 Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek 

ruchomy, to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem 

człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową.  

 Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku 

ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub 

nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku 

o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej. 

 Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej 

wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Właściciel lub posiadacz zabytku ruchomego zobowiązany jest m.in. do: 

- zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;  

- zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;  

- udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;  

- przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;  

- kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;  

- uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przy kształtowaniu środowiska. 

 Jedną z podstawowych form ochrony ppoż. zabytków ruchomych jest ich 

wyposażenie w specjalistyczne urządzenia techniczne (np. systemy sygnalizacji pożaru, stałe 

czy półstałe instalacje gaśnicze, sieci hydrantowe). Szczególna rola przypada systemom 

sygnalizacji pożarowej, bowiem ich zadaniem jest wykrycie zagrożenia (pożaru) w jego 

wczesnej fazie. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie interwencji i zminimalizowanie 

strat. 
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7Na terenie powiatu strzeleckiego znajduje się prawie 40 zespołów zabytków 

ruchomych i obiektów wolnostojących wpisanych do rejestru zabytków OWKZ i tym samym 

objętych ochroną prawną (Tabela nr 3). W większości są to obiekty należące do wyposażenia 

kościołów parafialnych oraz rzeźby, figury wolnostojące. Najwięcej obiektów znajduje się 

w gminie Leśnica, natomiast brak ich jest w gminie Zawadzkie i Kolonowskie. 

Tabela nr 3. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków w poszczególnych gminach 

powiatu strzeleckiego 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR REJESTRU ZABYTKÓW 

GMINA IZBICKO 

1 Izbicko Wyposażenie kościoła par. pw. św. Jana 
Chrzciciela 

Ks.B.t.V-895/1-4/92 
z 26.10.1992 

2 Izbicko Rzeźba – św. Jan Nepomucen Ks.B.t.V-861/91 z 31.05.1991 

3 Izbicko Figura Trójcy Św., przy ul. Powstańców Śl. 36 
a 

Ks.B.t.V-896/92 z 26.10.1992 

4 Siedlec Rzeźba św. Jana Nepomucena Ks.B.t.I-199/60 z 23.03.1960 

5 Siedlec Rzeźba św. Floriana Ks.B.t.I-200/60 z 23.03.1960 

GMINA JEMIELNICA 

1 Centawa Wyposażenie kościoła par. pw. Narodzenia 
NMP 

Ks.B.t.II-475/70 z 18.02.1970  

2 Centawa Rzeźba św. Jana Nepomucena Ks.B.t.I-198/60 z 23.04.1960  

3 Jemielnica Zespół zabytków ruchomych w kościele par. 
pw. Wniebowzięcia NMP 

Ks.B.t.I-340/64 z 31.01.1964  
Ks.B.t.II-552/1-66/71 
z 29.12.1971 
Ks.B.t.I-29/1-14/04 
z 19.07.2004  
Ks.B.t.I-66/1-6/04 
z 17.12.2004 

4 Jemielnica Zespół zabytków ruchomych w kościele 
cmentarnym 

Ks.B.t.II-549/1-23/71 
z 29.12.1971 
Ks.B.t.V-736/1-2/88 
z 06.01.1988 

5 Jemielnica Rzeźba – św. Jan Nepomucen Ks.B.t.I-192/60 z 03.03.1960 

GMINA LEŚNICA 

1  Góra Św. Anny Wyposażenie kościoła pw. św. Anny Ks.B.t.III-593/72 z 10.06.1972  
Ks.B.t.V-744/88 z 24.06.1988 
Ks.B.t.I-17/1-23/03 
z 03.10.2003 oraz  
18/03 z 08.10.2003, 
79/1-2/06 z 7.01.2006 

2  Góra Św. Anny Obraz – Królowa Patriarchów z Klasztoru 
Franciszkanów na Górze Św. Anny 

Ks.B.t.I-74/05 z 05.08.2005 

3  Góra Św. Anny Rzeźba – Madonna z Dzieciątkiem z Klasztoru 
Franciszkanów na Górze Św. Anny 

Ks.B.t.I-76/05 z 10.08.2005 

4  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Świętych Schodów „Gradusy”  

Ks.B.t.I-30/1-6/04 
z 16.08.2004 

5  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Pałac 
Piłata  

Ks.B.t.I-31/1-4/04 
z 20.08.2004 

6  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – 
Wieczernik  

Ks.B.t.I-32/1-3/04 
z 24.08.2004 

                                                           
7
 Program opieki nad zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018 
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7  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Pałac 
Heroda  

Ks.B.t.I-33/1-3/04 
z 25.08.2004 

8  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
św. Weroniki  

Ks.B.t.I-34/04 z 26.08.2004 

9  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Przyjęcia Krzyża  

Ks.B.t.I-35/04 z 27.08.2004 

10  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Spotkanie z Matką  

Ks.B.t.I-36/1-2/04 
z 27.08.2004 

11  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Brama 
Zachodnia (II Upadek Chrystusa)  

Ks.B.t.I-37/04 z 27.08.2004 

12  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica I 
Upadek Chrystusa  

Ks.B.t.I-38/04 z 27.08.2004 

13  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Szymona Cyrenejczyka  

Ks.B.t.I-39/04 z 27.08.2004 

14  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Pałac 
Kajfasza  

Ks.B.t.I-40/1-4/04 
z 02.09.2004 

15  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Domek Marii  

Ks.B.t.I-41/1-3/04 
z 03.09.2004 

16  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Pałac 
Annasza  

Ks.B.t.I-42/1-2/04 
z 03.09.2004 

17  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Brama 
Wschodnia  

Ks.B.t.I-43/04 z 06.09.2004 

18  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Potok Cedron  

Ks.B.t.I-44/04 z 06.09.2004 

19  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica VI 
Stacja Pogrzebowa  

Ks.B.t.I-45/04 z 06.09.2004 

20  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Grób i Wniebowzięcie NMP  

Ks.B.t.I-46/1-10/04 
z 06.09.2004 

21  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Ogrójec  

Ks.B.t.I-47/04 
z 07.09.2004 

22  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Pojmania  

Ks.B.t.I-48/04 
z 08.09.2004 

23  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Królowa 
Aniołów, Królowa Patriarchów, Pożegnanie, 
Przyjęcie w niebie  

Ks.B.t.I-49/1-4/04 
z 08.09.2004 

24  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Koronacja NMP  

Ks.B.t.I-50/04 z 08.09.2004 

25  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
św. Heleny  

Ks.B.t.I-51/04 z 08.09.2004 

26  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Obnażenie  

Ks.B.t.I-52/1-2/04 
z 23.09.2004 

27  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica III 
Upadek  

Ks.B.t.I-53/1-4/04 
z 19.10.2004 

28  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Pustelnia  Ks.B.t.I-54/04 z 20.10.2004 

29  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kościół 
Św. Krzyża  

Ks.B.t.I-55/1-7/04 
z 27.10.2004 

30  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Namaszczenie  

Ks.B.t.I-56/04 z 29.10.2004 

31  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Grób Pana Jezusa  

Ks.B.t.I-57/04 z 29.10.2004 

32  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
św. Marii Magdaleny  

Ks.B.t.I-58/1-3/04 
z 07.09.2004 
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33  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
Płaczące Niewiasty 

Ks.B.t.I-59/1-2/04 
z 02.11.2004 

34  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
św. Rafała 

Ks.B.t.I-60/04 z 02.11.2004 

35  Góra Św. Anny Wyposażenie kaplic kalwaryjskich – Kaplica 
św. Józefa  

Ks.B.t.I-61/1-3/04 
z 03.11.2004 

36  Góra Św. Anny Zespół Grot Stacji Drogi Krzyżowej i Groty 
Lurdzkiej 

Ks.B.t.I-73/1-15/05 
z 20.07.2005 

37  Góra Św. Anny Pomnik Czynu Powstańczego Ks.B.t.V-734/86 z 25.02.1986 

38  Leśnica Wyposażenie kościoła par. pw. Trójcy Św. Ks.B.t.I-23/04 z 27.04.2004 
oraz 62/04 z 25.08.2004 

39  Leśnica Obraz – Matka Boska z Dzieciątkiem 
z kościoła par. pw. Trójcy Św. 

Ks.B.t.I-77/05 z 06.09.2005  

40  Leśnica Rzeźba – św. Jan Nepomucen, Rynek Ks.B.t.V-863/91 z 14.06.1991 

41  Leśnica Rzeźba – św. Juda Tadeusz, kapliczka przy 
ul. Żyrowskiej 

Ks.B.t.IV-689/77 z 15.09.1977 

42  Raszowa Wyposażenie kościoła par. pw. Wszystkich 
Świętych 

Ks.B.t.I-68/1-10/04  
z 27.12.2004 

43  Wysoka Wyposażenie z kościoła par. pw. św. Floriana Ks.B.t.III-591/1-7/72 
z 10.06.1972 

44  Wysoka Figura Trójcy Św. Ks.B.t.III-590/72 z 10.06.1972 

45  Zalesie Śląskie Ołtarz główny z obrazem – Wizja św. Jadwigi 
Śl., z kościoła par. pw. św. Jadwigi Śl. 

Ks.B.t.II-154/09 z 05.03.2009 

46  Zalesie Śląskie Rzeźba św. Jana Nepomucena, w kapliczce 
przy ul. 15 Grudnia 

Ks.B.t.V-849/90 z 10.12.1990 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE 

1 Rozmierz Wyposażenie kościoła par. pw. św. Michała Ks.B.t.III-600/1-6/72  
z 05.09.1972  

2 Strzelce 
Opolskie 

Wyposażenie z kościoła par. pw. św. 
Wawrzyńca 

Ks.B.t.III-587/1-6/72 
z 20.06.1972 

3 Strzelce 
Opolskie 

Wyposażenie z kościoła cmentarnego pw. św. 
Barbary 

Ks.B.t.IV-661/1-14/77 
z 05.01.1977 

4 Strzelce 
Opolskie 

Wyposażenie zamku Ks.B.t.IV-664/76 z 21.12.1976 

5 Sucha Wyposażenie z kościoła par. pw. św. 
Bartłomieja 

Ks.B.t.V-760/1-13/89 
z 28.03.1989 

6 Sucha Rzeźba św. Jana Nepomucena, w kapliczce 
przy ul. Kościelnej 

Ks.B.t.V-850/90 z 17.12.1990 

7 Szczepanek Wyposażenie z kościoła fil. pw. Nawiedzenia 
NMP 

Ks.B.t.V-726/1-13/81 
z 25.02.1981 

GMINA UJAZD 

1 Jaryszów Wyposażenie z kościoła par. pw. 
Wniebowzięcia NMP 

Ks.B.t.III-585/72 
z 10.06.1972  

2 Klucz Wyposażenie z kościoła par. pw. św. Elżbiety ks.B.t.III-602/1-24/72  
z 07.09.1972 
ks.B.t.I-27/1-2/04  
z 15.07.2004 

3 Olszowa Wyposażenie kościoła fil. pw. MB Śnieżnej Ks.B.t.III-589/1-10/72  
z 10.06.1972 oraz  
599/1-3/72 z 05.09.72 
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LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR REJESTRU ZABYTKÓW 

4 Ujazd Wyposażenie z kościoła par. pw. św. Andrzeja 
Apostoła 

Ks.B.t.I-390/66 z 24.02.1966  

5 Ujazd Rzeźby Ś.Ś. Józefa i Jana Nepomucena, przed 
kościołem par. pw. św. Andrzeja Apostoła 

Ks.B.t.VI-901/1-2/93 
z 15.03.1993  

6 Ujazd Kolumna Trójcy Św. Ks.B.t.I-91/56 z 29.10.1956  

7 Zimna Wódka Malowidło „Ostatnia Wieczerza” na 
sklepieniu prezbiterium z fil. kościoła pw. św. 
Marii Magdaleny 

Ks.B.t.II-90/07 z 05.02.2007 

8 Zimna Wódka Kropielnica (chrzcielnica?) z kościoła fil. pw. 
św. Marii Magdaleny 

Ks.B.t.II-115/07 z 19.12.2007 

GMINA ZAWADZKIE 

1 Kielcza Wyposażenie z kościoła par. pw. św. 
Bartłomieja 

ks.B.t.V-831/90 z 05.07.1990  
ks.B.t.II-139/08 z 14.10.2008 

 Na katalog zabytków ruchomych objętych ochroną prawną w powiecie strzeleckim 

składają się głównie zespoły zabytkowych wyposażeń lokalnych kościołów: ołtarze, obrazy, 

paramenty. Wyposażenia wnętrz licznych dworów, pałaców i zamków w zasadzie w całości 

się rozproszyło, w wyniku wojen, grabieży, pożarów i wywozów w różnych okresach historii. 

Brak profesjonalnego muzeum regionalnego utrudniał szukanie, gromadzenie i ochronę 

historycznego wyposażenia oraz detalu architektonicznego. 

 Większość zabytkowego wyposażenia kościołów ziemi strzeleckiej powstała na 

przestrzeni XVIII i XIX w. prezentując stylowo w większości późny barok oraz klasycyzm, 

rzadziej wcześniejszy styl regencyjny i rokoko. O walorach zabytkowych decydują często nie 

wartości artystyczne pojedynczych obiektów (redakcje lokalne a niekiedy ludowe głównych 

stylów) a cała kompozycja wnętrza utrzymana w jednorodnej, harmonijnej całości. Do 

najcenniejszych zabytków ruchomych należy zaliczyć kilka zespołów kościelnych: 

- Jemielnica, kościół pocysterski - bogate, tworzące harmonijną kompozycję przestrzenną 

wyposażenie pochodzące z XVIII w. Stanowi połączenie późnego baroku, stylu regencyjnego 

i rokoka. Do najcenniejszych obiektów należy ołtarz główny z 1734 r. (Michael Koessler 

z Niemodlina) z centralnym obrazem Georga Wilhelma Neunhertza („Wniebowzięcie Matki 

Boskiej”) oraz dwanaście ołtarzy bocznych (m.in. dwa regencyjne z ok. 1740 r. 

w prezbiterium, osiem rokokowych przy filarach z 2 poł. XVIII w., w tym trzy pary ołtarzy 

bocznych wykonane przez Johanna Georga Lehnerta z Oprawy z 1763 r.). Część obrazów 

w tych ołtarzach przypisuje się Michaelowi Willmannowi (2 poł. XVII w.), czołowemu artyście 

śląskiego baroku. Wyposażenie wnętrza uzupełniają regencyjne drewniane, polichromowane 

stalle, drewniana ambona z 1769 r., rokokowe organy z 1777 r. (Johann G. W. Scheffler 

z Brzegu) oraz liczne wolnostojące rzeźby (m.in. Johann Melchior Österreich, z ok. 1740 r.) 

i obrazy. Wysokiej klasy figurą jest św. Sebastian z końca XV w. Cennym obiektem, 

świadczącym o skali inwestycji zakonników w sztukę, jest polichromowane sklepienie kaplicy 

św. Józefa z 1756 r. (Johann G. Wolff - św. Józef Orędownik wraz z aniołami, Bogiem Ojcem 

i Duchem Świętym oraz jemielnickimi zakonnikami na tle budynku klauzury). 

- Góra św. Anny, kościół klasztorny - barokowy, niezwykle bogaty wystrój bazyliki. W ołtarzu 

głównym znajduje się cenna ze względów historycznych oraz kultowych gotycka (2 poł. XV 

w.) figura - relikwiarz św. Anny Samotrzeciej. Ponadto w neobarokowych ołtarzach bocznych 
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znajdują się XVIII-wieczne obrazy. Na szczególną uwagę zasługują malowidła ścienne na 

sklepieniach, otoczone dekoracją stiukową. 

- Strzelce Opolskie, kościół parafialny - wyposażenie neobarokowej świątyni częściowo 

przeniesione ze starego, rozebranego kościoła. Składają się na nie dwa ołtarze boczne 

z 2 poł. XVII w., ołtarz główny z 1712 r. (Johann König) oraz ambona z 1742 r. Zabytki te 

w połączeniu z pozostałym wystrojem (m.in. malowidłami i sztukateriami) tworzą jednolitą 

stylistycznie całość, pomimo różnicy nawet dwóch stuleci pomiędzy niektórymi dziełami. 

- Ujazd, kościół parafialny - jednolite stylistyczne wyposażenia o stosunkowo dużej wartości 

historycznej i artystycznej. Składają się na nie rokokowe ołtarze boczne (1759 r.) oraz 

klasycystyczne obiekty wykonane w warsztacie Bernarda Kutzera (ok. 1826 r.): ołtarz główny, 

ambona i nastawa chrzcielnicy. Szczególnie ta ostatnia para stanowi ciekawy przykład 

kompozycji artystycznej podporządkowanej liturgii. 

 Ponadto wśród sprzętów kościelnych można znaleźć kilka pojedynczych przykładów 

dzieł wyróżniających się klasą artystyczną:  

- Centawa - renesansowa polichromia stropu z 1586 r. Jeden z nielicznych przykładów 

zachowanej na Śląsku typowej w 2 poł. XVI w. dekoracji stropów kasetowych. Polichromia 

wykonana została z fundacji Magdy Centawskiej, ówczesnej właścicielki wsi. Składa się na nią 

dekoracja ujęta w plastyczne rozety z wicią roślinną i z zredukowanym ornamentem 

typowym dla późnego renesansu. 

- Wysoka - późnorenesansowa ambona z pocz. XVII w. 

- Sucha - wczesnobarokowy ołtarz główny z ok. 1650 r. 

- Klucz - obraz „Ukrzyżowanie” z 2 poł. XVII w., (warsztat Michaela Willmanna?). 

- Wysoka - wolnostojąca kolumna z przedstawieniem Trójcy Świętej (1748 r.).  

 

 

5.4.3. Pomnik historii 

 

 Pomnik historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek 

nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że 

jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem 

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego 

rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej 

wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.  

 Na terenie powiatu strzeleckiego znajduje się jeden z trzech Pomników Historii w woj. 

opolskim: Góra Świętej Anny - komponowany krajobraz kulturowo - przyrodniczy 

(rozporządzenie Prezydenta RP z 14.04.2004 r. - Dz.U. Nr 102, poz. 1061). Obszar 

o powierzchni ok. 80 ha obejmuje założenie kalwaryjskie, „będące przykładem zespolenia 

obiektów architektury z otwartą kompozycją krajobrazową”. Na założenie składa się układ 

ruralistyczny wsi Góra Świętej Anny z zespołem klasztornym O.O. franciszkanów, 37 

kaplicami kalwaryjskimi, Domem Polskim, Domem Pielgrzyma, amfiteatrem i Pomnikiem 
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Czynu Powstańczego, wraz z układem dróg i alei oraz rezerwatem przyrody „Góra Św. Anny”. 

Wyjątkowość zabytkowego zespołu polega na świetnym połączeniu walorów przyrodniczych 

z elementami kulturowymi, historycznymi i religijnymi. Do tej chwili jest jednym z 60 miejsc 

w Polsce w taki sposób uhonorowanych. 

 
Zdjęcie nr 27. Góra św. Anny - widok z lotu ptaka, źródło: http://swanna.com.pl/ (data dostępu 27.08.2018 r.) 

 Układ ruralistyczny wsi złożony jest z ulicówki, która powstała wzdłuż drogi Wysoka - 

Leśnica oraz placu targowego o regularnym kształcie, nadającego niemal miejskiego 

charakteru środkowej części osady. Historyczna zabudowa wsi zachowała się w niewielkim 

stopniu, istniejące obecnie budynki pochodzą w większości z XX w., najstarsze - z XIX w., 

jednak zostały przebudowane. Ponad wsią góruje zespół klasztorny O.O. franciszkanów, do 

którego od strony wsi prowadzą monumentalne schody. Na południowych i południowo - 

wschodnich stokach góry wytyczone zostały Drogi Męki Pańskiej i Dróżki Matki Bożej, przy 

których w latach 1700 - 1709 oraz 1760 - 1764 wzniesiono kaplice i kapliczki. Autorem 

projektu był Domenico Signo, fundatorami - ród Gaszynów. Zarówno koncepcja całości, jak 

i kształt poszczególnych kapliczek, nawiązywały do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykorzystując 

naturalne rozrzeźbienie terenu stworzono rozległe, parkowo - leśne założenie kalwaryjskie, 

łączące szerokie otwarciami widokowymi z kameralnymi, nastrojowymi wnętrzami.  

 Niezwykle ważnym dla historii regionu były ciężkie walki powstańcze, stoczone 

podczas III Powstania Śląskiego w rejonie Góry Świętej Anny. Stały się ona symbolem 

polskości okolicznych ziem, do czego nawiązuje m.in. wzniesiony w 1955 r. wg projektu 

autorstwa Xawerego Dunikowskiego Pomnik Czynu Powstańczego, usytuowany w miejscu 

wcześniejszego pomnika poległych żołnierzy niemieckich. Monument wznosi się nad skarpą 

kamiennego amfiteatru, wykutego w zboczu wapiennej skały w latach 1934 - 1938, 

w miejscu nieczynnego kamieniołomu. Przy jego skraju znajduje się pozostałość po 

przemysłowych tradycjach tego miejsca - piec wapienniczy z 2 poł. XIX w. U stóp góry, przy 

drodze do Leśnicy, w dawnym Domu Polskim działa Muzeum Czynu Powstańczego.  
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Rejon Góry Świętej Anny od 1988 r. podlega ochronie także jako Park Krajobrazowy8, 

na terenie którego znajduje się „Rezerwat przyrody Góra Św. Anny”. Większa część Parku 

objęta jest statusem „Geoparku Krajowego”(od 1.06.2010 r.). Rejon dawnej kaldery 

wygasłego wulkanu został w ostatnich latach zaadaptowany do ruchu turystycznego, m.in. 

wytyczono ścieżkę dydaktyczną po pozostałościach kopalni nefelinitu. 

Na obszarze Pomnika Historii w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie 

kompleksowych działań rewitalizacyjnych, mających na celu stworzenie Centrum 

pielgrzymkowo - rekreacyjno - turystycznego Góra Św. Anny. Zadanie to realizowane jest 

w ramach programu funkcjonalno - użytkowego pn. „Góra Św. Anny - Opolskie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowo - Przyrodniczego” powstałego jako część projektu pn. „Zintegrowane 

podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego”. 

 
Rys. nr 2. Granice Pomnika Historii „Góra Świętej Anny”, załącznik do Rozporządzenia Prezydenta RP 

 W ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020,  znalazł się 

projekt Powiatu Strzeleckiego pn.: ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra 

Św. Anny”. Całkowita wartość projektu wynosi 12 348 624,72 zł, w tym wartość 

dofinansowania 8 533 602,43 zł. Inwestycja jest częścią projektu partnerskiego planowanego 

do realizacji wraz z Gminą Leśnica. Wkład własny inwestycji, który zabezpieczyła gmina 

Leśnica oraz Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich w wysokości 3,8 mln złotych. 

 Celem projektu jest zwiększenie świadomości edukacyjnej, a także kulturowej 

i patriotycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez przywrócenie do życia zabytków 

będących własnością Skarbu Państwa tj. Pomnika Czynu Powstańczego i amfiteatru w Górze 

Św. Anny. 

                                                           
8
 Uchwała nr XXIV (193) 88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26.05.1988 r. (Dz.U. Woj. Opolskiego 

z 17.07.1989 r., Nr 19, poz. 231) 
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 Zakres prac objętych projektem inwestycyjnym obejmuje remont pylonu 

masztowego, remont i przebudowę dolnego kręgu amfiteatru wraz ze sceną z zachowaniem 

górnego kręgu amfiteatru i zabezpieczeniem skały, remont schodów terenowych, remont 

i przebudowę nawierzchni pieszych, budowę małej architektury. Ponadto planuje się remont 

Pomnika Czynu Powstańczego, przebudowę nawierzchni pieszych i jezdnych, remont 

i przebudowę murów oporowych i schodów, budowę balustrad, małej architektury, a także 

remont i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remont oraz budowę sieci oświetlenia 

i iluminacji. 

 Inwestycja będzie realizowana do końca 2019 r. 

 
 

5.4.4. Zabytki archeologiczne 

 

 Od końca lat 70. XX w. wdrażany jest program tzw. AZP (Archeologiczne Zdjęcie 

Polski) - podział terenu całej Polski na pola, na których prowadzi się badania 

powierzchniowe. 

 Wśród nich są obiekty istotne z historycznego punktu widzenia, które mogą być 

znakomitym elementem promocyjnym, wykorzystywanym w turystyce kulturalnej. 

Wymagają jednak odpowiedniego wyeksponowania w postaci wytyczenia szlaku oraz 

szczegółowego opisu historycznego i wizualizacji pierwotnego wyglądu. 

 Można wyróżnić dwa typy zabytków archeologicznych: ruchome i nieruchome. 

Zabytki ruchome to wszelkiego rodzaju przedmioty związane z działalnością człowieka 

w przeszłości, zarówno wytwory pracy ludzkiej, takie jak naczynia, narzędzia, ozdoby, broń 

itp., jak i tzw. ekofakty. 

 Z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego szczególny problem stwarzają 

nieruchome zabytki archeologiczne, czyli materialne pozostałości dawnego środowiska 

osadniczego. Ze względu na pełnione dawniej funkcje wyróżniamy różne rodzaje stanowisk 

archeologicznych, takie jak: grodziska - pozostałości grodów, cmentarzyska - pozostałości 

dawnych cmentarzy, pozostałości osad wiejskich, miast itd. 

 Ze względu na wymagania związane z ochroną zabytków oraz ich znaczeniem dla tzw. 

turystyki dziedzictwa kulturowego, archeologiczne zabytki nieruchome można podzielić na 

zabytki widoczne i niewidoczne w krajobrazie.  

 Zabytki o własnej formie krajobrazowej to głównie pozostałości dawnych konstrukcji 

o różnorakim przeznaczeniu, takich jak wały kamienne, ziemne, drewniano-ziemne, 

pozostałości infrastruktury osadniczej, mostów, dróg, grobli, a także ślady związane z kulturą 

symboliczną (niematerialną) w postaci pozostałości dawnych miejsc kultu, cmentarzy 

(nasypy kurhanów) itp. Stanowią one około 10% znanych stanowisk archeologicznych. 

 Najczęściej przedmiotem zainteresowania zarówno turystów, jak i geografów 

turystyki oraz służb konserwatorskich, są stanowiska archeologiczne o wyraźnej, widocznej 

w terenie formie krajobrazowej. Dlatego grodziska, tj. pozostałości dawnych grodów, są 

najczęściej wspominane w przewodnikach, jako miejsca atrakcyjne dla turystyki. 

 Na terenie powiatu strzeleckiego zlokalizowanych jest 709 stanowisk 

archeologicznych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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w Opolu. Do rejestru zabytków wpisana jest stosunkowo niewielka liczba 34 stanowisk, 

z czego 9 posiada własną formę terenową (Tabela nr 4). Pozostałe stanowiska to osady 

płaskie, przez kolejnych użytkowników zamieszkiwane do wczesnego średniowiecza. 

 Ilość stanowisk archeologicznych może ulegać zmianie, ponieważ nowe zabytki mogą 

być odkrywane przy okazji rozmaitych prac ziemnych i umieszczane w ewidencji - obiekty 

wpisane do rejestru stanowią jedynie niewielki wycinek ogólnej ich liczby. Część stanowisk 

jest znana jedynie z informacji źródłowych i nie posiada dokładnie określonej lokalizacji. Nie 

można jednak wykluczyć, że w przyszłości stan ten ulegnie zmianie. 

Tabela nr 4. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków w poszczególnych 

gminach powiatu strzeleckiego 

LP. MIEJSCOWOŚĆ NR 

STANOWISKA FUNKCJA STANOWISKA CHRONOLOGIA 
NUMER REJESTRU 

ZABYTKÓW 

GMINA IZBICKO 

1 Izbicko 1 grodzisko stożkowate średniowiecze (XIII - XIV 

w.) 

A - 392/75 

2 Izbicko 2 cmentarzysko 

kurhanowe 

późny okres rzymski, 

wczesne średniowiecze 

A - 278/70 

3 Izbicko 22 osada kultura przeworska 

(późny okres wpływów 

rzymskich), 

średniowiecze 

A - 705/86 

4 Izbicko 23 osada kultura przeworska 

(późny okres wpływów 

rzymskich), 

średniowiecze 

A - 732/86 

5 Izbicko 3 cmentarzysko ciałopalne kultura przeworska A - 703/86 

6 Izbicko 7 osada okres wpływów 

rzymskich 

A - 701/86 

7 Ligota 

Samborowa 

9 osada kultura przeworska 

(okres wpływów 

rzymskich) 

A - 699/86 

8 Sprzęcice 7 osada kultura łużycka (halsztat) A - 712/86 

GMINA JEMIELNICA 

1 Jemielnica 35 osada kultura łużycka ( V okres 

epoki brązu / halsztat ), 

okres wpływów 

rzymskich, wczesne 

średniowiecze 

A - 1109/99 

2 Łaziska 10 osada kultura łużycka (V okres 

epoki brązu/ halsztat) 

A - 1081/98 

3 Łaziska 11 osada hutnicza wczesne średniowiecze 

(X - 1 poł. XI w.) 

A - 1078/98 

4 Łaziska 12 osada wczesne średniowiecze 

(XI - XII w.), późne 

średniowiecze (XIV w.) 

A - 1080/98 
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GMINA LEŚNICA 

1 Wysoka 1 grodzisko średniowiecze (XIV w.) A - 344/72 

2 Zalesie Śląskie 1 osada okres wpływów 

rzymskich 

A - 11/65 

3 Zalesie Śląskie 8 osada okres wpływów 

rzymskich 

A - 418/75 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE 

1 Błotnica 

Strzelecka 

1 cmentarzysko, osada kultura łużycka 

(halsztat), wczesne 

średniowiecze 

A - 209/70 

2 Brzezina 1 grodzisko stożkowate średniowiecze A - 795/88 

3 Grodzisko 3 osada wczesne średniowiecze 

(XI - XII w.) 

A - 1085/98 

4 Grodzisko 7 osada produkcyjna późny okres wpływów 

rzymskich 

A - 1082/98 

5 Niwki 7 osada kultura przeworska 

(późny okres wpływów 

rzymskich) 

A - 698/86 

6 Osiek 1 osada wczesne średniowiecze - 

X - 1poł. XI w. 

A - 1079/98 

7 Płużnica Wielka 4 grodzisko średniowiecze (XIV - XV 

w.) 

A - 343/72 

8 Rozmierka 1 osada kultura łużycka (późny 

okres epoki brązu 

/halsztat) 

A - 856/89 

9 Rozmierka 22 osada kultura łużycka (epoka 

brązu/halsztat C) 

A - 851/89 

10 Rozmierka - 

Podborzany 

7 cmentarzysko birytualne kultura łużycka (halsztat)  A - 342/72 

11 Rozmierz 1 grodzisko średniowiecze (XIII - XIV 

w.) 

A - 143/68 

12 Rożniątów 14 osada kultura łużycka (V okres 

epoki brązu/halsztat), 

wczesne średniowiecze, 

średniowiecze (XIII - XIV 

w.) 

A - 792/88 

13 Rożniątów 16 osada kultura przeworska 

(okres wpływów 

rzymskich), 

średniowiecze 

A - 794/88 

14 Strzelce 

Opolskie 

22 cmentarzysko 

kurhanowe 

okres wpływów 

rzymskich ? 

A - 813/88 

15 Strzelce 

Opolskie 

5 osada kultura łużycka, wczesne 

średniowiecze (młodsza 

faza) 

A - 839/89 

16 Strzelce 60 osada produkcyjna kultura przeworska (faza A - 874/90 
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Opolskie C) 

GMINA UJAZD 

1 Balcarzowice 1 grodzisko średniowiecze A - 362/73 

GMINA ZAWADZKIE 

1 Kielcza 1 grodzisko średniowiecze (XIII - XIV 

w.) 

A - 341/72 

2 Kielcza 5 punkt osadniczy, osada epoka kamienia, kultura 

łużycka 

A - 1102/98 

 Poszczególne zasady ochrony stanowisk archeologicznych są doprecyzowane 

w procesie formułowania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki danego stanowiska archeologicznego oraz przy 

rozpoznaniu możliwych dla niego zagrożeń. Przepisy te należy ująć w postać nakazów, 

zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w użytkowaniu terenów, zgodnie z wytycznymi 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 

164, poz. 1587). Ponadto zapisy planu muszą spełniać wymogi norm prawnych ustalone 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

 Nie wyklucza się odkrycia w przyszłości kolejnych stanowisk archeologicznych 

(zwłaszcza w wyniku nowych badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski), 

które należy uwzględnić na dalszym etapie procesu planowania przestrzennego, pomimo ich 

braku w studium. 

 Ochrona właściwa zabytkom archeologicznym powinna być przypisana również do 

zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych historycznych miast i wsi, nawet jeśli 

nie zostały one osobno ujęte w ewidencji zabytków archeologicznych. Obszary te z natury 

rzeczy spełniają kryterium zabytku archeologicznego przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. 

a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. pozostałości terenowej 

historycznego osadnictwa. W tym przypadku z reguły dopuszczone może być 

zagospodarowanie wynikające z potrzeb zabudowy; obszar ciągłego osadnictwa 

historycznego podlega bowiem nieustannemu rozwojowi aż do czasów współczesnych 

i bezzasadne jest hamowanie tego procesu. Natomiast ze względu na zagrożenie dla 

substancji nawarstwień kulturowych, jakie niesie ze sobą naruszanie struktury gruntu, 

wszelkie zamierzenia budowlane na obszarze historycznego miasta bądź wsi powinny być 

objęte obowiązkiem przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych. 
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6. Gminne ewidencje zabytków i Gminne programy opieki nad zabytkami na terenie 

powiatu strzeleckiego 

 

 Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na 

terenie gminy. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. gminy mają dbać między innymi o: „zapewnienie warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz 

ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych przez ustawę na gminę 

należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska”, czemu ma służyć gminna ewidencja zabytków.  

 W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 Szczegółowe wytyczne na temat opracowania i prowadzenia gminnej ewidencji 

zabytków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej 

i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661). 

Konsekwencją ujęcia obiektów lub obszarów niewpisanych do rejestru zabytków w gminnej 

ewidencji zabytków, jest obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

planowanych przy nich działań za pośrednictwem właściwego organu gminy lub organu 

administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków w odniesieniu do ww. ustawy obiektów prowadzone są na etapie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 

o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 53. ust. 4 

pkt 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.) oraz na etapie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Ponadto właściciele lub posiadacze zabytków ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków mają obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach, niekorzystnych zmianach oraz o zmianie 

stanu prawnego zabytku. Mają też obowiązek uczestniczenia w kosztach badań 

archeologicznych prowadzonych na swoim terenie. 

 Gminna ewidencja zabytków jest dokumentem otwartym. Powinna być stale 

weryfikowana i aktualizowana. 

Podstawą do sporządzenia Gminnego programu opieki nad zabytkami jest 

opracowana gminna ewidencja zabytków. Gminna ewidencja jest również materiałem 

wyjściowym do ustalania zapisów formy ochrony zabytków w Studiach Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
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 Na terenie powiatu strzeleckiego wszystkie gminy mają opracowaną gminną 

ewidencję zabytków. W najbliższych latach ewidencje te powinny zostać zaktualizowane, 

gdyż część obiektów została wyburzona lub zmodernizowana, tracąc swoje walory. 

Natomiast jeśli chodzi o Gminne programy opieki nad zabytkami - cztery z siedmiu gmin ma 

obowiązujący Program. Jest to niekorzystne dla ochrony i opieki nad zabytkami, a przede 

wszystkim dobrego zarządzania tym zabytkowym zasobem przez poszczególne gminy (Tabela 

nr 5). 

Tabela nr 5. Stan opracowanych gminnych ewidencji zabytków oraz Gminnych programów 

opieki nad zabytkami na terenie powiatu strzeleckiego 

LP. GMINA GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI 

1 Izbicko opracowana  
opracowany 

na lata 2016 - 2019 

2 Jemielnica opracowana  
opracowany 

na lata 2017 - 2020 

3 Kolonowskie opracowana 
opracowany 

na lata 2011 - 2014 

4 Leśnica opracowana 
opracowany 

na lata 2013 - 2016 

5 Strzelce Opolskie opracowana 
opracowany 

na lata 2016 - 2019 

6 Ujazd opracowana  
opracowany 

na lata 2015 - 2018 

7 Zawadzkie opracowana  
opracowany 

na lata 2006 - 2010 

 

 

7. Analiza SWOT 

 

 Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych technik analitycznych, 

pozwalających na porządkowanie informacji oraz diagnozowanie sytuacji wspólnoty 

samorządowej w konkretnym aspekcie. Stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny 

zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację 

problemów i określenie priorytetów rozwoju. Jej nazwa to skrót od pierwszych liter 

angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników, mogących 

mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego - silne strony, słabe strony, szanse 

i zagrożenia. 

 S - STRENGHTS, czyli silne strony, 

 W - WEAKNESSES, czyli słabe strony, 

 O - OPPORTUNITIES, czyli szanse, 

 T - THREATS, czyli zagrożenia. 

 Czynniki rozwoju podzielić można - ze względu na ich pochodzenie - na wewnętrzne, 

na które społeczność lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne - 
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umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia), na które 

społeczność lokalna nie ma bezpośredniego wpływu. Jednocześnie czynniki te można 

podzielić według kryterium charakteru wpływu na społeczność lokalną, dzięki czemu 

wyróżnić można czynniki: pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz negatywne, czyli słabości 

i zagrożenia. 

 Poniżej przedstawione zostały wyniki analizy SWOT (Tabela nr 6), skoncentrowanej 

wokół problematyki zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego powiatu strzeleckiego. 

Analiza SWOT wykazuje duży potencjał zasobu zabytkowego powiatu strzeleckiego. Ranga 

zabytków i ich stan poznania pozwalają na podejmowanie szerokich działań promocyjnych. 

Stan zachowania i zagospodarowania obiektów wskazuje na konieczność planowego 

eliminowania zagrożeń. Charakter zagrożeń wynikających głownie z niedoboru środków, 

a zarazem z presji inwestycyjnej, pozwala na poszukiwanie działań pośrednich - angażowanie 

środków inwestycyjnych z poszanowaniem wartości dziedzictwa. Zagrożeniem, które należy 

wyeliminować w pierwszej kolejności, jest niewystarczająca świadomość wartości i potrzeby 

ochrony posiadanego zasobu dziedzictwa. Ponadregionalne znaczenie części zabytków może 

być magnesem przyciągającym turystów i inwestorów z zewnątrz, ożywiającym gospodarczo 

poszczególne obszary. Jednocześnie może być czynnikiem podnoszącym wartość zabytków 

w oczach społeczności miejscowych. Obiekty o znaczeniu regionalnym mogą być elementem 

integracji społeczności lokalnych. By nie przeważyły zagrożenia i słabe strony należy dążyć do 

wzmożenia działań edukacyjnych i promocyjnych oraz podejmować inicjatywy i programy 

regionalne.  

 Dla wykorzystania potencjału gospodarczego i kulturowego zasobu zabytków regionu 

należy nie dopuszczać do utraty poszczególnych obiektów, przez właściwe gospodarowanie, 

zabezpieczanie i konsekwentne utrzymywanie nieruchomości. Władze Powiatu powinny 

tworzyć zachętę dla indywidualnych właścicieli obiektów zabytkowych. Rozbudowana, 

istniejąca bogata propozycja atrakcji kulturalnych i turystycznych (szlaki, muzea, obiekty do 

zwiedzania, tereny rekreacyjno - przyrodnicze) powinna być rozwijana komplementarnie, by 

poszczególne obiekty tworzyły sieć i „zatrzymywały” potencjalnego turystę w regionie. 

Jednocześnie funkcje obiektów powinny być formułowane również z myślą 

o społecznościach lokalnych, które w wyniku przekształceń stają się aktywnymi odbiorcami 

propozycji. Fundamentalne znaczenie ma współdziałanie w zakresie ochrony zabytków, 

ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu. Priorytetem powinny być zintegrowane 

działania władz samorządowych i społecznych grup nacisku w celu podniesienia jakości 

przestrzeni publicznej i prywatnej, których integralnym składnikiem będzie dbałość 

o zachowanie oraz rewaloryzację zabytków i krajobrazu kulturowego regionu. 
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Tabela nr 6. Analiza SWOT 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE MAJĄCE WPŁYW NA DZIEDZICTWO KULTUROWE 
W POWIECIE STRZELECKIM 

MOCNE STRNONY SŁABE STRONY 

 korzystne skomunikowanie powiatu - 

międzynarodowa trasa 94, droga krajowa 88, 

autostrada A4; 

 położenie w bliskim sąsiedztwie dużych 

aglomeracji, m.in. rozwijającego się 

Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego; 

 prężnie działające ośrodki kultury, w tym 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 

Opolskich, Regionalna Izba Tradycji, Muzeum 

Czynu Powstańczego, Oddział Muzeum 

Śląska Opolskiego; Muzeum Misyjne oraz 

Klasztorne na Górze św. Anny; 

 Góra Św. Anny” - Pomnik Historii, park 

krajobrazowy; 

 drewniane kościoły (Klucz, Zimna Wódka, 

Olszowa, Szczepanek, Strzelce Opolskie) 

znajdujące się na Szlaku Architektury 

Drewnianej; 

 jednorodność zasobów zabytkowych; 

 cenne historyczne miejsca kultu religijnego 

(Góra św. Anny, Jemielnica) jako znaczące 

elementy turystyki pielgrzymkowej; 

 wysoka świadomość historii regionu, 

tradycji oraz wartości dziedzictwa 

kulturowego wsi wśród lokalnej społeczności, 

bogata tradycja i przywiązanie mieszkańców 

do ziemi, silna tożsamość; 

 rozwinięta sieć szlaków turystycznych: 

rowerowych, pieszych, kajakowych; 

 atrakcyjne warunki krajobrazowo -

przyrodnicze oraz bogate i zróżnicowane 

dziedzictwo kulturowe sprzyjające rozwojowi 

różnych form turystyki i wypoczynku, 

bogactwo zasobów naturalnych (lasy, dobra 

jakość powietrza); 

 ograniczona współpraca pomiędzy 

samorządami i powiatem (brak identyfikacji 

gmin z powiatem, brak wspólnej oferty 

promocyjno - turystycznej); 

 niewystarczająco rozwinięta 

infrastruktura na potrzeby obsługi ruchu 

turystycznego (m.in. gastronomia, noclegi); 

 zły stan zachowania znacznej części 

obiektów zabytkowych i postępujący 

proces ich niszczenia; 

 niewystarczające środki finansowe na 

konserwacją i rewaloryzacją obiektów 

zabytkowych;  

 migracja i związane z tym zatracenie więzi 

z regionem;  

 zniekształcenie zespołów zabudowy 

historycznej poprzez wprowadzenie nowej 

zabudowy, nieliczącej się z lokalną tradycją, 

architekturą i historycznymi 

uwarunkowaniami; 

 niewystarczające środki finansowe 

w budżecie powiatu na wsparcie działań 

z zakresu ochrony dziedzictwa 

kulturowego; 

 niewielka liczba wykwalifikowanej kadry 

w gminach powiatu w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego; 

 postępująca modernizacja budynków 

(ujętych w GEZ) prowadzona bez 

poszanowania zabytkowej substancji, przy 

użyciu nowoczesnych technik 

i ahistorycznych materiałów niskiej jakości: 

ocieplanie styropianem historycznych 

elewacji, wymiana stolarek okiennych 

i drzwiowych, niszczenie detalu 

architektonicznego; 
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 aktywność w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych; 

 wysokie wartości dziedzictwa kulturowego 

wsi - liczne wyróżnienia w konkursie „Piękna 

Wieś Opolska”; 

 dbałość mieszkańców o wygląd swoich 

miejscowości (np. Rozmierka); 

 rozwinięta współpraca transgraniczna 

z gminami partnerskimi; 

 zachowany w znacznym stopniu 

historyczny układ wsi oraz tradycyjny układ 

zagrody; 

 opracowane przez większość gmin Gminne 

programy opieki nad zabytkami oraz Gminne 

ewidencje zabytków; 

 obowiązujące we wszystkich gminach 

powiatu uchwały dotyczącej udzielania 

dotacji celowych na prace konserwatorskie 

i budowlane przy zabytkach; 

 działanie Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

św. Anny” na terenie powiatu; 

 interaktywna mapa powiatu strzeleckiego 

obejmująca obiekty zabytkowe i atrakcje 

turystyczne regionu. 

 niedostateczne oznaczenie miejsc 

i obszarów atrakcyjnych turystycznie; 

 znaczna utrata tkanki zabytkowej; 

 brak rozwiniętej bazy turystycznej. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 wzrastająca liczba właściwie 

przeprowadzanych  prac remontowo -

budowlanych przez prywatnych właścicieli 

obiektów zabytkowych; 

 kreatywność inwestorów turystycznych; 

 poprawa dostępności do zabytków przez 

wprowadzanie nowoczesnych, bazujących na 

technologiach internetowych systemów 

informacji turystycznej; 

 potencjał dla rozwoju produktów 

regionalnych, w tym większa promocja 

„produktu turystycznego” powiatu 

związanego z Górą św. Anny; 

 możliwość wsparcia finansowego z różnych 

 nadmierna komercjalizacja zabytków, 

która oddala je od społeczeństwa 

lokalnego; 

 presja inwestorów na przebudowę 

(często niewłaściwą ze stanowiska 

konserwatorskiego) i zmianę funkcji 

zespołów i obiektów zabytkowych; 

 klęski i zdarzenia losowe; 

 zanieczyszczenie środowiska związane ze 

zwiększoną liczbą pojazdów; 

 niewystarczający nadzór nad zabytkami 

ze strony instytucji do tego powołanych; 

 tworzenie strategii bez mechanizmów ich 
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źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej; 

 rozwój współpracy transgranicznej, w tym z 

partnerskim niemieckim powiatem Soest 

(Nadrenia Północna - Westfalia), w dziedzinie 

kultury i edukacji; 

 współpraca z lokalnymi samorządami 

w ramach Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego; 

 wykorzystanie walorów przyrodniczych 

i zasobów kulturowych dla rozwoju turystyki; 

 rozszerzenie i polepszenie bazy noclegowej 

i gastronomicznej; 

 rosnąca rola samorządu włączającego się 

w sferę ochrony dziedzictwa; 

 rozwój działalności gospodarczej 

o charakterze turystycznym na bazie 

dziedzictwa kulturowego; 

 zatrzymanie degradacji substancji 

zabytkowej i poprawa estetyki miejscowości; 

 zwiększenie technologicznych możliwości 

prezentowania i promowania oferty 

kulturalnej miasta w otoczeniu. 

 rezerwowanie w budżecie Powiatu 

środków przeznaczanych na ochronę 

zabytków; 

 zaangażowanie więźniów strzeleckich 

zakładów karnych do prac pielęgnacyjnych 

i porządkowych przy obiektach zabytkowych 

(np. parkach przypałacowych). 

efektywnego wdrażania; 

 brak dostatecznych środków na skuteczną 

ochronę zabytków i zabezpieczenie 

zabytków oraz edukację w tej dziedzinie; 

 pogarszający się stan techniczny ze 

względu na wysokie koszty prac 

konserwatorskich; 

 niewłaściwe prowadzenie prac 

budowlanych, konserwatorskich, 

niezgodnie ze sztuk budowlaną; 

 emigracja młodego, wykształconego 

pokolenia; 

 narastająca konkurencja na regionalnym 

rynku turystycznym, ciekawe obiekty 

turystyczne w otoczeniu powiatu; 

 szybka degradacja zabytków techniki 

związana z lekceważeniem zabytkowej 

infrastruktury kolejowej przez właściciela. 

Powiat Strzelecki jest regionem o bogatej i zróżnicowanej strukturze dziedzictwa 

kulturowego, posiadający obiekty zabytkowe wyjątkowe w skali kraju z Pomnikiem Historii 

„Górą św. Anny”, będącym jednocześnie lokalną dominantą w krajobrazie powiatu. Bogata 

historia oraz wielokulturowa tradycja należą niewątpliwie do atutów powiatu i pozytywnie 

wpływają na budowanie spójnego wizerunku środowiska kulturowego.  

Do zalet malowniczo położonego powiatu strzeleckiego należy krajobraz kulturowy 

śląskiej wsi, z dość dobrze zachowanymi historycznymi układami ruralistycznymi. Akcentami, 

które ją wyróżniają są drewniane kościoły. Ciekawa rzeźba terenu oraz zadbana przestrzeń 

wiejska sprawia, że powiat posiada duży potencjał turystyczny, zwłaszcza w obszarze 

tworzenia gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych obiektach. 
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Ogólny stan zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest zadowalający, 

z przykładami wyróżniającymi się pozytywnie (parki miejski w Strzelcach Opolskich, zespół 

pałacowy w Izbicku, zabudowania folwarczne w Olszowej), jak i negatywnie (zespół dworski 

w Kadłubie, parki w Kalinowie i Kalinowicach). Do obszarów problemowych, wymagających 

podjęcia działań rewitalizacyjnych należy przestrzeń miejska Ujazdu, szczególnie w obszarze 

Placu 1 Maja (dawny Rynek). 

 

 

8. Założenia programowe oraz zasady oceny realizacji Powiatowego programu 

opieki nad zabytkami  

 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wytycza 

w artykule 87 cele dla wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów opieki nad 

zabytkami nie różnicując celów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, 

w następujący sposób:  

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 i 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 opieką nad zabytkami.  

6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków. 

7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

 PPOnZ jest programem kierunkowym, uwzględniającym także założenia ogólnych 

planów i opracowań strategicznych, dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego 

powiatu strzeleckiego. Wyznacza w zamierzeniu cele, których realizacja powinna 

doprowadzić w przyszłości do zmiany wizerunku powiatu.  

 W PPOnZ wyznaczono trzy priorytety, kierunki działań oraz zadania. Zadania zostały 

podzielone na zadania w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. Jest to 

kontynuacja opracowanych założeń programowych w Powiatowym programie opieki nad 

zabytkami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018. 

 Zadania sformułowane są w perspektywie wieloletniej i wykraczają często poza 4 - 

letni okres obowiązywania PPOnZ. Możliwy jest podział realizacji zadań na podokresy 

w powiązaniu z ustawowym obowiązkiem złożenia po 2 latach przez władze powiatu 

sprawozdania z częściowego wykonania PPOnZ. Wykonanie takiego sprawozdania, powinno 
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być poprzedzone oceną poziomu realizacji PPOnZ, która powinna uwzględniać: wykonanie 

zadań, które zostały przyjęte do realizacji w czteroletnim okresie obowiązywania PPOnZ oraz 

efektywność ich wykonania. Sposób weryfikacji ze zrealizowanych zadań został ujęty 

w ostatniej kolumnie w Tabeli nr 7, 8, 9. W związku z wyznaczonymi celami głównymi 

samorząd w kwestii dziedzictwa kulturowego powinien kierować się następującymi 

priorytetami oraz kierunkami działań: 

PRIORYTET I: ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego 

 Opieka i promocja Pomnika Historii „Góra Św. Anny”  

 Podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych 

PRIORYTET II: KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej na terenach wiejskich 

 Rewitalizacja obszarów miejskich 

 Rozwój turystyki z wykorzystaniem zabytkowych zasobów 

PRIORYTET III: PIELĘGNACJA I PROMOCJA DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 Wzrost poziomu edukacji historycznej nt. regionalnego dziedzictwa kulturowego 

 Promocja lokalnych walorów zabytkowych, tradycji i obrzędów 

 Zwiększanie atrakcyjności zabytków na potrzeby społeczne i edukacyjne 

Tabela nr 7. Zadania w ramach Priorytetu nr I 

PRIORYTET I: ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM 

ZADANIA W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ SPOSÓB WERYFIKACJI 

Realizowanie zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego 

Jakie działania zaplanowano/ 

zrealizowano, w jakim 

zakresie, z kim 

współpracowano, wartość 

przeznaczonych/wydanych 

środków 

Monitoring realizacji PPOnZ - sporządzanie w cyklu dwuletnim 

sprawozdań z realizacji PPOnZ. 

Ścisła współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 

w Opolu. 

Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie ochrony 

zabytków. 

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektów 

zabytkowych należących do Powiatu Strzeleckiego. 

W razie występowania bieżących potrzeb, współpraca 

z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

Udział Powiatu Strzeleckiego jako partnera merytorycznego 

i finansowego w projektach dot. rewitalizacji obiektów i obszarów 

zabytkowych. 

ZADANIA W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ SPOSÓB WERYFIKACJI 

Coroczne rezerwowanie środków finansowych w budżecie 

powiatu na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego, w tym 

na promocję i upowszechnianie kultury oraz dziedzictwa 

kulturowego regionu. 

Wartość zarezerwowanych 

środków,  
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Kontynuacja przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków oraz zmiana uchwały uwzględniając 

obowiązujące przepisy dające możliwość dotowania także 

obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 

Wartość zarezerwowanych 

środków, ilość złożonych 

wniosków, dla ilu obiektów, 

jakich, czy zmieniono uchwałę 

Ujednolicenie oznakowania mogił związanych z powstaniami 

śląskimi. 

Czy wprowadzono 

ujednolicenie, zakres 

Prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków: stanowiących 

własność powiatu, w celu wytypowania najbardziej zagrożonych, 

wymagających niezbędnych remontów, na tej podstawie 

opracowanie planu remontów, w ścisłej współpracy 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Następnie prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót 

budowlanych przy obiektach zabytkowych należących do Powiatu 

Strzeleckiego.  

Ilość odbytych kontroli, ilość 

obiektów wymagających 

remonty/konserwacje, ilość 

zaplanowanych/ 

przeprowadzonych remontów 

Pozyskiwanie środków finansowych na prace konserwatorskie 

i remontowe przy zabytkach powiatu, również ze źródeł 

przeznaczonych na cele społeczne (Domy Pomocy Społecznej), 

edukacyjne (szkoły), medyczne (szpitale), kulturalne (PCK) czy 

poświęcone ochronie środowiska i ekologii (park przypałacowy).  

Wartość pozyskanych 

środków, z jakiego źródła, na 

co przeznaczono, z kim 

współpracowano 

Powołanie, na podstawie porozumienia Powiatowego 

Konserwatora Zabytków (komórki wydzielonej w strukturze 

Starostwa Powiatowego) współfinansowanego ze środków 

Wojewody Opolskiego. 

Czy powołano, zakres 

obowiązków 

Podnoszenie poziomu wyszkolenia pracowników Starostwa 

Powiatowego zatrudnionych w sferze ochrony dziedzictwa 

kulturowego, poprzez przeprowadzanie odpowiednich szkoleń 

oraz udział w organizowanych szkoleniach. 

Ilość przeprowadzonych 

szkoleń, ilość organizowanych 

szkoleń na zewnątrz, ilość 

osób biorących udział 

Informowanie mieszkańców powiatu o możliwościach pozyskania 

środków finansowych, organizowanie szkoleń, spotkań, 

konsultacji społecznych. 

Czy i w jaki sposób 

informowano, o czym, gdzie, 

z kim współpracowano 

Ustanawianie nowych Społecznych Opiekunów Zabytków, 

prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, wydawanie 

osobom fizycznym legitymacji społecznego opiekuna zabytków, 

wydawanie zaświadczeń osobom prawnym lub innym 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, pełniącym funkcję społecznego opiekuna zabytków. 

Czy wyznaczono opiekunów, 

ilu, ilość wydanych 

zaświadczeń, czego dotyczyły 

Promowanie i nagradzanie „dobrych praktyk” konserwatorskich 

przy obiektach zabytkowych (np. w postaci nagrody lub 

certyfikatu Starosty Strzeleckiego). 

W jaki sposób promowano, jak 

nagradzano, ile osób 

Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Strzeleckiego, jako 

przyjaznego ochronie własnego dziedzictwa kulturowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem Pomnika Historii „Góra Świętej 

Anny”. 

Jak promowano, gdzie, z kim 

współpracowano, poniesione 

środki 
Ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego jako elementu 

dziedzictwa kulturowego. 
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Opracowanie Powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i szczególnych zagrożeń. 

Czy opracowano Plan 

Tabela nr 8. Zadania w ramach Priorytetu nr II 

PRIORYTET II: KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

ZADANIA W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ SPOSÓB WERYFIKACJI 

Integracja ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego 

i krajobrazu w dokumentach planistycznych, realizacja 

postulatów w nich zawartych. 
Jakie działania zaplanowano/ 

zrealizowano, w jakim 

zakresie, z kim 

współpracowano, wartość 

przeznaczonych/wydanych 

środków 

Uwzględnianie dziedzictwa kulturowego jako potencjału 

rozwojowego powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem Pomnika 

Historii „Góra św. Anny”. 

Rozwój gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych 

budynkach wiejskich, oparty na promocji tradycji i dziedzictwa 

kulturowego, z wykorzystaniem naturalnych zasobów 

przyrodniczych. 

Wspieranie projektów pośrednio związanych z opieką nad 

zabytkami i zagospodarowaniem obiektów zabytkowych. 

ZADANIA W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ SPOSÓB WERYFIKACJI 

Rewaloryzacja szczególnie wartościowych, zdegradowanych 

zabytkowych obszarów miejskich. 

Jakie obiekty 

zrewaloryzowano, w jaki 

sposób, wartość 

zaplanowanych/poniesionych 

środków 

Wspomaganie zakładania instalacji odgromowych 

i przeciwpożarowych w kościołach drewnianych oraz regularna 

impregnacja drewna. 

Czy i gdzie wpierano 

zakładanie instalacji, 

impregnacji, wartość 

zaplanowanych/poniesionych 

środków 

Współpraca z placówkami muzealnymi, instytucjami 

kulturalnymi, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, 

kościołami i innymi instytucjami w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami, np. poprzez: 

- organizowanie/współorganizowanie wycieczek 

z przewodnikiem, wyjść dla młodzieży szkolnej, np. poprzez: 

- ustalenie terminu (np. 1-2 razy w miesiącu), w którym będzie 

można zwiedzieć obiekt, w trakcie którego będzie osoba, która 

opowie o obiekcie. 

Ilość osób zwiedzających, jakie 

obiekty udostępniono 
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Współpraca oraz wspieranie działań instytucji oraz organizacji 

turystycznych w zakresie ustalenia potrzeb rozwoju bazy 

turystycznej i propagowania walorów gminy oraz rozwinięcia 

informacji turystycznej w miejscach najliczniej uczęszczanych 

przez turystów, np. poprzez: 

- stworzenie listy miejsc najliczniej uczęszczanych przez turystów, 

potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki w formie konsultacji 

społecznych. 

- wykorzystanie naturalnych zasobów powiatu, w tym rzeki Mała 

Panew, Kłodnicy oraz Kanału Gliwickiego do promocji dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego powiatu. 

- propagowanie oraz wspieranie udziału strzeleckich 

miejscowości w konkursie „Piękna Wieś Opolska”.  

Ilość podjęcia wspólnych 

działań, inwestycji, ilość 

turystów odwiedzających 

poszczególne obiekty/ atrakcje 

Przygotowanie ofert prac sezonowych dla bezrobotnych 

mieszkańców powiatu przy pracach pielęgnacyjnych 

i porządkowych na terenach zielonych zarządzanych przez 

Powiat, m.in. w parkach przypałacowych, na terenie amfiteatru.  

Czy i jakie oferty pracy 

przygotowano, przy jakich 

obiektach, ilość osób 

uczestniczących 

Kontynuacja angażowania więźniów strzeleckich zakładów 

karnych przy pracach pielęgnacyjnych i porządkowych na 

terenach zielonych zarządzanych przez powiat, m.in. w parkach 

przypałacowych, na terenie kamiennego amfiteatru.  

Tabela nr 9. Zadania w ramach Priorytetu nr III 

PRIORYTET III: PIELĘGNACJA I PROMOCJA DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO 

ZADANIA W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ SPOSÓB WERYFIKACJI 

Wykorzystanie walorów zabytkowych i kulturowych, bogatej 

śląskiej tradycji jako czynnika wpływającego na rozwój i promocję 

powiatu. 

Jakie działania zaplanowano/ 

zrealizowano, w jakim 

zakresie, z kim 

współpracowano, wartość 

przeznaczonych/wydanych 

środków 

Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność powiatu oraz 

zabytków dla potrzeb edukacyjnych, społecznych i turystycznych. 

Utworzenie nowych szlaków turystycznych przy odpowiednio 

oznakowanych obiektach - niekoniecznie zabytkowych, ale 

istotnych ze względu na historię czy układ, opracowanie 

koncepcji wizualnej, wybór obiektów: np. Strzelecki Szlak 

Powstań Śląskich, Szlak Opolskich Wapienników (Ligota, Góra św. 

Anny). 

Zachęcanie mieszkańców do prowadzenia działalności 

agroturystycznej. 

Wspieranie badań i dokumentacji dziedzictwa kulturowego 

powiatu. 

Rozwój regionalnego muzealnictwa: wspieranie tworzenia 

nowych izb tradycji, izb regionalnych, adaptacja budynków 

przemysłowych na „żywe” muzea techniki; promocja już 

istniejących. 
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ZADANIA W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ SPOSÓB WERYFIKACJI 

Działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne i wydawnicze 

zwiększające zaangażowanie w tematykę zabytkową wśród 

mieszkańców i gości powiatu, dotyczącą dziejów regionu na 

przykładzie zachowanych zabytków. 

Jakie działania zaplanowano/ 

podjęto, gdzie, czego 

dotyczyły ilość osób 

uczestniczących, jakie obiekty 

promowano 

Opracowanie publikacji albumowych - katalogu zabytków 

powiatu strzeleckiego oraz przewodnika po głównych zabytkach 

(połączonego z atrakcjami turystycznymi, szlakami, tradycjami 

i legendami lokalnymi itp.). 

Czy opracowano, jakie, gdzie 

promowano, z kim 

współpracowano 

Udział Powiatu oraz lokalnych społeczności w Międzynarodowym 

Dniu Ochrony Zabytków oraz Europejskich Dniach Dziedzictwa, 

Nocy Muzeum, w targach turystycznych z ofertą kulturalną oraz 

udostępnianie zabytków. 

Jakie zabytki udostępniono, 

ilość osób odwiedzających 

Aktywna współpraca z regionalnymi mediami w celu promocji 

zabytków i upowszechnienia działań związanych z opieką nad 

zabytkami. 

Z kim współpracowano, 

w jakim zakresie, co i gdzie 

promowano, jakie obiekty, 

wysokość poniesionych 

kosztów 

Współorganizacja wspólnych spotkań i warsztatów między 

społecznościami regionów partnerskich. 

Czy i ile zorganizowano 

spotkać, z kim, gdzie, czego 

dotyczyły, ilość osób 

uczestniczących 

Uzupełnienie strony interaktywnej mapy powiatu strzeleckiego 

o zdjęcia i opis obiektów zabytkowych. 

Czy uzupełniono , dla ilu 

obiektów, ilość odsłon 

Wprowadzającymi dodatkowe oznakowania obiektów 

zabytkowych na drogach wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, w celu informowania i ułatwiania dojazdu do tych 

obiektów, zgodnie z ustawowym obowiązkiem znakowania 

obiektów zabytkowych. 

Ilość postawionych 

znaków/tablic, gdzie, z kim 

współpracowano 

 

 

9. Instrumentarium realizacji Powiatowego programu opieki nad zabytkami  

 

 W realizacji PPOnZ wykorzystane zostaną instrumenty, określone w programach 

rządowych i wojewódzkich, w tym w Krajowym Programie Opieki nad Zabytkami oraz 

w innych dokumentach o charakterze planistycznym i strategicznym, a także narzędzia 

i środki własne Starostwa Powiatowego oraz partnerów uczestniczących w realizacji PPOnZ, 

tj. m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, państwowych i samorządowych instytucji 

kultury, jednostek samorządu terytorialnego, kościołów oraz organizacji pozarządowych. 

Podstawę instrumentarium stanowią obowiązujące przepisy prawa oraz zawarte w nich 

regulacje. Regulacje te dotyczą instrumentów ekonomiczno - prawnych, społecznych oraz 

finansów publicznych. Zakłada się, że zadania określone w niniejszym PPOnZ będą 

wykonywane za pomocą następujących instrumentów: 
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 instrumenty prawne, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych: 

- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2187 ze zm.); 

- ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1595); 

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1073); 

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 

- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799); 

- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142); 

- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

121); 

- ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 

r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.); 

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.). 

 instrumenty finansowe: 

- udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

- korzystanie z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz 

dotacje, subwencje; 

- współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym w ramach 

„Partnerstwa publicznego - prywatnego” (PPP). 

 instrumenty społeczne:  

- prowadzenie działań z zakresu współpracy i współdziałania z właścicielami oraz 

użytkownikami zabytków (władzami kościelnymi i parafiami, osobami fizycznymi), a także 

edukacja i informacja odnośnie dziedzictwa kulturowego powiatu strzeleckiego; 

- edukacja kulturowa; 

- pozyskanie poparcia społecznego na rzecz ochrony środowiska kulturowego;  

- informacja na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju powiatu;  

- współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

 instrumenty koordynacji: 

- realizacja projektów i programów powiatu, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego 

powiatu (np. strategia rozwoju, plany rozwoju lokalnego, programy rozwoju infrastruktury, 

programy ochrony środowiska przyrodniczego, programy prac konserwatorskich, studia 

i analizy, koncepcje, plany rewitalizacji);  

- współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

- współpraca z sąsiednimi samorządami w celu wypracowania wspólnej polityki ochrony 

środowiska kulturowego i przyrodniczego. 
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 instrumenty kontrolne: 

- oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym powiatu; 

- sporządzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji PPOnZ oraz aktualizacja PPOnZ związana 

z ustawowym czteroletnim okresem obowiązywania; 

- monitorowanie stanu zachowania i funkcjonowania środowiska kulturowego; 

- prowadzenie stałej obserwacji procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia realizacji 

PPOnZ; 

- aktualizacja bazy zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu. 

 

 

10. Źródła finansowania Powiatowego programu opieki nad zabytkami  

 

 Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dbałość 

o zabytek polega między innymi na zapewnieniu warunków do dokumentowania zabytku, 

popularyzacji wiedzy o nim, prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych oraz utrzymaniu zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie. 

Finansowanie tych działań jest obowiązkiem nie tylko właściciela zabytku, lecz także każdego 

podmiotu mającego tytuł prawny do zabytku, tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, 

a więc trwałych zarządców, użytkowników wieczystych. Dla jednostki samorządu 

terytorialnego, posiadającej tego rodzaju tytuł prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest 

zadaniem własnym. Ochrona zabytków i opieka nad nimi, a także wszelkie działania związane 

ze zmianą ich funkcji w przestrzeni publicznej oraz ich popularyzacją i udostępnianiem 

społecznym, mogą być finansowane z różnych źródeł w zależności od typu działań. 

 Niniejszy rozdział wskazuje możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych 

środków ze źródeł pozabudżetowych. Ważne jest, by władze powiatu z własnej inicjatywy 

podjęły próbę wygospodarowania w budżecie środków przeznaczonych na realizację zapisów 

PPOnZ. Tym bardziej, że znaczna część źródeł zewnętrznych wymaga zapewnienia wkładu 

własnego w finansowanych przez nie projektach. Główny obowiązek związany z opieką, 

ochroną oraz finansowaniem wszelkich prac konserwatorskich lub robót budowlanych, 

spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych. 

 Źródła zewnętrznego finansowania można podzielić następująco:  

Źródła krajowe:  

- dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

- dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

- dotacje wojewódzkie, powiatowe, gminne; 

- dotacje Ministra Administracji i Cyfryzacji - fundusz kościelny; 

- Fundusz Termomodernizacji i Remontów; 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW); 

- programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

- promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

- fundusze od fundacji; 

- Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. 
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Źródła zagraniczne:  

- źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych;  

- źródła z programu Polska Cyfrowa PO PC 2014 - 2020; 

- źródła pozaunijne - Mechanizm Norweski i Mechanizm Finansowy EOG.  

 

 

10.1. Dotacje 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

dotacja może zostać udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub 

innej jednostce organizacyjnej będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego 

do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja udzielana jest na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, planowanych do 

przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym, bądź na zasadzie refundacji 

poniesionych już nakładów przed upływem 3 lat po wykonaniu prac. 

 Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa szczegółowo 

wykaz działań które mogą podlegać dofinansowaniu. Dotacja na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne 

poniesione na przeprowadzenie następujących działań: 

- sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

- przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

- sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

- odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 

oryginalnej substancji tej przynależności; 

- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

- uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

- działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót 

przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; 



 

Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 - 2022 

95 

 

- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

 Standardowo, dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych na 

wykonanie powyższych działań. Natomiast wysokość dotacji może zostać zwiększona, nawet 

do 100% nakładów koniecznych, w wypadku jeżeli: 

- zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, 

- wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem, technologicznym prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,  

- stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych. 

 Jednocześnie, łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący 

gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100 % 

nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

 Środki Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zasady udzielania dotacji 

określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenie Ministra 

Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. Wniosek należy złożyć do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja na 

dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone lub do 30 czerwca roku, w którym 

dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku. Została ponadto opracowana Instrukcja w sprawie 

przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej 

udzielanej przez OWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego. 

 Dotacje wojewódzkie i powiatowe 

 Dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków odbywa się na 

podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie 

uchwały Sejmiku Województwa/Radę Powiatu w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. 

Dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - samorząd Województwa 

Opolskiego udziela dotacji celowych na prace konserwatorskie i budowlane w drodze 

konkursu. Zasady i tryb udzielania dotacji określa uchwała nr XXXII/345/2009 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. (zmieniona uchwałą nr XL/398/2009 z dnia 

17 grudnia 2009 r.). Wniosek należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Zarząd 

Województwa Opolskiego (I kwartał) w ramach corocznie ogłaszanego konkursu. 

Środki powiatu strzeleckiego - zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XLVI/400/10 

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010 r. Wniosek należy złożyć do dnia 30 

czerwca (po tym terminie wnioski będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków). 

Beneficjent może starać się o dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 1 roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku (ale tylko dla nieprowadzącego działalności 
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finansowanej ze środków publicznych). Dotacja może zostać udzielona podmiotom 

posiadającym tytuł prawny do zabytku położonego na terenie powiatu strzeleckiego. Środki 

finansowe na dotacje zostają określone przez Radę Powiatu Strzeleckiego w uchwale 

budżetowej. 

 Środki samorządów gminnych 

Wszystkie Gminy powiatu strzeleckiego określiły w drodze uchwał tryby i zasady 

przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane: 

- gmina Izbicko - Uchwała Nr XLV/310/06 Rady Gminy w Izbicku z dnia 29.09.2006 r. 

- gmina Jemielnica - uchwała nr VIII/52/07 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22.06.2007 r. 

- gmina Kolonowskie - uchwała nr XXVIII/212/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

29.05.2009 r. (zm. uchwałą nr XXIX/227/09 z dn. 25.06.2009 r.) 

- gmina Leśnica - uchwała nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23.04.2007 r. 

- gmina Strzelce Opolskie - uchwała nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 30.10.2007 r. 

- gmina Ujazd - uchwała nr XLV/202/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27.02.2006 r. 

- gmina Zawadzkie - uchwała nr XXVIII/227/09 RM w Zawadzkiem z dnia 27.04.2009 r. 

 Konkurs „Zabytek Zadbany 2018” 

 „Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator 

Zabytków. Od 2011 r. podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy 

Instytut Dziedzictwa. 

 Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami 

i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania 

obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej 

właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie 

przeprowadzanych remontów. 

 Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach: 

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; 

b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); 

c) Adaptacja obiektów zabytkowych; 

d) Architektura i budownictwo drewniane; 

e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne; 

f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

 Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa 

stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów mieszkaniowych 

(gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych i prywatni właściciele). 

Jego beneficjentami są także osoby mieszkające w budynkach objętych programem, gdyż 

poprawia się komfort zamieszkiwania z jednoczesnym zmniejszeniem opłat za energię 

cieplną. 
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 Program realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów obejmuje dwa główne moduły - wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

i wsparcie przedsięwzięć remontowych. Wprowadza on także dodatkowe wsparcie dla 

właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym. Wsparcie 

jest udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego na realizację 

przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu Termomodernizacji 

i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków 

budżetu państwa. 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest 

głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Wraz z wojewódzkimi 

funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy 

ekologicznych. W oparciu o Wspólną Strategię działania Narodowego Funduszu 

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 

z perspektywą do 2020 r., realizuje politykę ochrony środowiska w Polsce. Służą temu 

stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy 

z beneficjentami.  

 Wyznaczony cel generalny Strategii działania NFOŚiGW: „Poprawa stanu środowiska 

i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne 

wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku”, realizowany jest w ramach 

czterech priorytetów: 

- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; 

- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

- Ochrona atmosfery; 

- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. 

 Program Dom Kultury+ 

 Organizatorem Programu Dom Kultury+ jest Narodowe Centrum Kultury. Jest on 

realizowany zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem strategicznym Programu Kultura 

- Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa 

w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie 

realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury 

w życiu społecznym. Pilotażowa edycja programu odbyła się w 2013 r. 

 Koncepcja programu została oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja 

podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności 

twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia 

społecznego. O wsparcie w ramach programu Kultura - Interwencje mogą ubiegać się 

zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych 

przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe. 

http://www.nck.pl/
http://obywatelekultury.pl/tresc-paktu/
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
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 Bardzo Młoda Kultura. Wieloletni program wspierania edukacji kulturowej 

 Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez 

Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających 

stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych 

w drodze konkursu - po jednym z każdego województwa.  

 Podstawowym celem programu jest wpieranie edukacji kulturowej w Polsce. Cel ten 

będzie urzeczywistniany przez realizację całego szeregu zadań pośrednich. Realizacja zadania 

odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016 - 2018. O dofinansowanie 

w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury. Przy realizacji 

zadania wskazane jest nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia lub 

utworzenie konsorcjum z następującymi podmiotami: 

- kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli; 

- publicznymi i/lub niepublicznymi instytucjami oświatowo - wychowawczymi; 

- organizacjami pozarządowymi; 

- instytucjami kultury; 

- innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie. 

 Każdy z wnioskodawców będzie mógł ubiegać się o dotację w wysokości od 300 do 

900 tysięcy złotych na trzyletni okres realizacji dokumentu, a także wsparcie organizacyjne 

i merytoryczne od powołanego przez NCK zespołu zajmującego się jego obsługą. W ramach 

programu odbywać się będą doroczne spotkania wszystkich beneficjentów, w trakcie których 

będą się dzielić doświadczeniami i poszukiwać wspólnie rozwiązań. 

 Finansowanie z fundacji 

 Kolejną możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest finansowanie 

pochodzące z fundacji. Można tu wymienić np. fundacje bankowe, Fundację LOTTO Milion 

Marzeń, Fundację Polska Miedź - KGHM, Fundację PGNiG, Fundację Orange. 

 Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie”  

 Fundacja rozpoczęła działalność na początku 2012 r. Jej założycielami są trzy spółki 

wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Kruszywa i Górażdże 

Beton. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców 

miast i gmin, na terenie których prowadzą swoją działalność Fundatorzy czyli spółki Grupy 

Górażdże, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców woj. opolskiego oraz gmin 

sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Fundacja przyznaje środki finansowe w ramach 

własnego programu grantowego. 

 Działalność Fundacji przede wszystkim skupia się na wspieraniu przedsięwzięć 

o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie między innymi: 

- ochrony środowiska, ochrony biologicznej różnorodności; 

- nauki i oświaty; 

- kultury i sztuki (ochrona dóbr kultury i tradycji); 

- kultury fizycznej i sportu; 

- opieki nad zabytkami; 

- działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych. 
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 Fundacja Wspomagania Wsi 

 Fundacja powołana została dla wspierania inicjatyw gospodarczych  i społecznych 

mieszkańców wsi i małych miast oraz związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów 

wiejskich i kulturą. Co roku ogłaszane są konkursy, w ramach których mogą znaleźć się 

elementy ochrony dziedzictwa kulturowego. O dotację mogą się ubiegać nie tylko 

organizacje pozarządowe, ale także ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, 

grupy nieformalne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji: 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl. 

 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 

 Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. 

o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

tworzące Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków jako państwowy fundusz celowy. To jest 

pierwsze pozabudżetowe źródło ich finansowania. Fundusz początkowo zasilony zostanie 

z kar administracyjnych oraz nawiązek orzekanych przez sądy za przestępstwa popełniane 

przeciwko zabytkom. Nowelizacja zakłada wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych 

w miejsce grzywien wyznaczanych wskutek postępowań w sprawach o wykroczenia. Kary 

administracyjne są nakładane przez wojewódzkich konserwatorów od 1 stycznia 2018 r. 

 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków pozwoli na szybkie dofinansowanie zabytków 

uszkodzonych, np. wskutek katastrof, jak powodzie czy pożary. Dodatkowe pieniądze 

pozwolą na pilne ratowanie zabytków, czyli naprawę uszkodzonego dachu, rynien czy 

powybijanych okien. Środkami Funduszu będzie dysponował Generalny Konserwator 

Zabytków, działający w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

 

10.2. Programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

 Jednym z najważniejszych źródeł finansowania zadań związanych z ochroną i opieką 

zabytków są środki budżetu państwa będące w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, który corocznie ogłasza stosowne konkursy. 

 Programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  

 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, Ochrona Zabytków 

 Dnia 1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków 

oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808). 

 Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych 

i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.  

 W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów 

zadań:  

1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;  
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2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania 

dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik 

Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);  

3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków);  

4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz 

obszarowych). 

Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków 

europejskich. 

 O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego, 

osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące 

właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek 

w trwałym zarządzie. 

 Program „Infrastruktura kultury” 

 Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania instytucji i obiektów 

kultury. Przedmiotem dofinansowania mogą być modernizacje i remonty obiektów 

przeznaczonych na działalność kulturalną i edukacyjną, w zakresie kultury oraz 

przygotowanie dokumentacji technicznej do inwestycji. 

 Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania archeologiczne 

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji na badania archeologiczne 

zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na 

badania archeologiczne. 

 Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na:  

1) badania archeologiczne prowadzone ze względu na planowane albo realizowane:  

a) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub 

objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,  

b) roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym 

znajdują się zabytki archeologiczne, co może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia 

zabytku archeologicznego. 

2) wykonanie dokumentacji badań archeologicznych, o których mowa w pkt. 1. 

 Dotację na przeprowadzenie badań archeologicznych otrzymać może osoba fizyczna 

lub jednostka organizacyjna zamierzająca realizować te działania, w przypadku gdy koszt 

planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów 

planowanych do przeprowadzenia działań. Zasady udzielania określone są w art. 82a i 82b 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury 
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i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania 

archeologiczne. 

 

 

10.3. Środki europejskie 

 

 Poza podstawowymi źródłami finansowania jakimi są środki publiczne pochodzące 

z budżetu państwa oraz budżetów samorządów, finansowanie ochrony zabytków odbywa się 

również przy znaczącym udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 - 2020 

 Obecnie trwa przygotowanie trzech typów programów: transgranicznych, 

transnarodowych i międzyregionalnego na lata 2014 - 2020. Zasadniczą różnicą między 

trzema typami współpracy jest zakres terytorialny, w ramach którego można realizować 

wspólne przedsięwzięcia:  

- obszary przylegające do granic państwowych, w przypadku programów współpracy 

transgranicznej. Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących 

społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja ma na celu wzmocnienie współpracy 

poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, 

rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży; 

- duże zgrupowania europejskich regionów z kilku lub kilkunastu państw w ramach 

programów współpracy transnarodowej; 

- wszystkie regiony UE w zakresie współpracy międzyregionalnej. Projekty, oparte na 

współpracy z partnerami zagranicznymi mogą dotyczyć między innymi kultury, sztuki, 

turystyki i promocji regionu. 

 Kreatywna Europa 

 Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe 

dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany 

w latach 2014 - 2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część 

międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. Nowe priorytety, które 

pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury 

w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: 

budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na 

poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru 

europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury. 

 Komponent Kultura jest częścią programu Kreatywna Europa skierowaną do 

instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych. 

Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów 

i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, 

rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych 

do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji. 

http://www.ewt.gov.pl/Strony/default.aspx
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 Program Europa dla Obywateli 2014 - 2020 

 Powyższy Program jest kolejnym programem wspólnotowym skierowanym na 

realizację „miękkich” działań projektowych, między innymi w tematyce dziedzictwa 

kulturowego, którego celem jest zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji 

europejskiej oraz pomoc w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływu na życie codzienne 

obywateli państw członkowskich. 

 Celami ogólnymi Programu są: 

- rozwijanie obywatelstwa europejskiego przez umożliwienie współpracy i uczestnictwa 

w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo, otwartej na świat Europy; 

- rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii 

i kulturze, umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli; 

- pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy. 

 Cele ogólne realizowane są na poziomie ponadnarodowym za pomocą celów 

szczegółowych, do których należy: 

- gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, 

opinii i wartości; 

- wspieranie działań, debat i refleksji na temat obywatelstwa europejskiego i demokracji przy 

współpracy z europejskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; 

- przybliżanie Europy obywatelom przez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć 

z zachowaniem pamięci o jej historii; 

- zachęcanie obywateli i organizacji obywatelskich we wszystkich krajach do wzajemnych 

kontaktów, umacniających dialog międzykulturowy (jedność w różnorodności), budowanie 

więzi między „starymi” a nowymi członkami UE. 

 Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: Pamięć i Obywatelstwo 

europejskie oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, które są 

uzupełnione przez działanie horyzontalne nazwane „waloryzacją”, sprowadzające się do 

analizy, rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektów dofinansowanych 

z Programu „Europa dla Obywateli”. Minimalna kwota dofinansowania projektu to 60 000 

euro, maksymalna 600 000 euro. Wsparcie finansowe Unii nie może przekroczyć 70% 

całkowitego budżetu. Wnioski mogą składać organizacje badające europejską politykę 

publiczną (ośrodki analityczne) lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które przez 

swoje stałe i regularnie prowadzone działania wnoszą konkretny wkład w realizację celów 

programu Europa dla Obywateli, a ponadto spełniają wszystkie następujące wymagania: 

- posiadają osobowość prawną co najmniej od czterech lat, 

- działają na poziomie europejskim, 

- nie są nastawione na zysk, 

- mają siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE, krajach EFTA i innych, jeśli podpisały 

one w 2014 r. protokół ustaleń z Komisją Europejską. 
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 Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014 - 2020 

 Program Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 to największy program finansowany 

z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary, na które 

zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, 

przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz 

ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro 

z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł. 

 Priorytet nr 8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego - alokacja z FE 467,3 mln 

euro: inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. 

instytucji kultury, szkół artystycznych. 

 Polska Cyfrowa PO PC 2014 - 2020 

 Projekt programu operacyjnego Polska Cyfrowa przygotowały Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program został przyjęty 

przez rząd 8 stycznia 2014 r., 5 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską. Celem tego 

programu jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Ministerstwo 

Administracji wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych 

technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania 

kompetencji cyfrowych Polaków.  

 W ramach programu planuje się realizację czterech osi priorytetowych: 

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - alokacja UE - 1 020 222 652 

EUR.  

Cel szczegółowy 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. 

Oś priorytetowa II. E - Administracja i otwarty rząd - alokacja UE 949 604 018 EUR. 

Cel szczegółowy 2. Wysoka dostępność i jakość e - usług publicznych.  

Cel szczegółowy 3.Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.  

Cel szczegółowy 4. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. 

Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa - alokacja UE 145 000 000 EUR.  

Cel szczegółowy 5. Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, 

w tym e-usług publicznych.  

Cel szczegółowy 6. Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia 

zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji. 

Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna - alokacja UE 57 668 000 EUR. 

Cel szczegółowy 7. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu. 

Cel szczegółowy 8 Informacja, promocja i doradztwo. 

 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

 W latach 2009 - 2014 działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymały 

wsparcie w wysokości około 60 000 000 euro w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego dzięki Mechanizmowi Norweskiemu oraz Europejskiemu Obszarowi 

Gospodarczemu przez priorytet dotyczący promowania różnorodności kulturowej 

i artystycznej. Z udostępnionych przez Punkt Informacyjny Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju nt. funduszy norweskich i EOG wynika, że kolejne środki w ramach tego funduszu 

będą dostępne na podobnych - do istniejących - zasadach i priorytetach wsparcia. 

https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/opis-projektu#os3
https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/opis-projektu#os4
https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/opis-projektu#cel8
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 

2014 - 2020) 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 

opracowany został w grudniu 2014 r. Jest to program operacyjny finansowany zarówno ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak i Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS). Obszarem realizacji programu jest obszar województwa.  

 Zakres RPOWŚ 2014 - 2020 jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla 

regionu w głównych dokumentach strategicznych i uwzględnia te obszary interwencji, 

których realizacja przyniesie największe efekty. W programie znalazło się 11 osi 

priorytetowych, w tym Oś priorytetowa V. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, w ramach 

której wyznaczono cel tematyczny oraz priorytety inwestycyjne realizowane w ramach osi 

priorytetowej:  

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami. 

Priorytet inwestycyjny 6a. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie. 

Priorytet inwestycyjny 6b. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie. 

Priorytet inwestycyjny 6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego. 

Priorytet inwestycyjny 6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona 

i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę. 

 Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków unijnych na oś priorytetową V. 

planowane wsparcie z Unii Europejskiej ma wynieść 75 700 000,00 euro. 

 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 

 Głównym celem ustawy jest zapewnienie skuteczności i powszechnego charakteru 

działań rewitalizacyjnych, a także ich kompleksowości i wprowadzenia mechanizmów 

koordynacji. Ustawa określa programowanie, koordynację i tworzenie warunków do 

realizacji procesu rewitalizacji przez jej interesariuszy jako fakultatywne zadanie własne 

gminy. Głównymi adresatami ustawy są organy samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy 

gmin, na terenie których znajdują się obszary zdegradowane i w których prowadzone będą 

działania rewitalizacyjne. 

 Obecnie ważnym źródłem finansowania działań rewitalizacji, pokrywającym się 

z pierwszym okresem obowiązywania ustawy, będą środki europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych (głównie EFS, EFRR oraz dodatkowo środki FS). Umowa 

Partnerstwa, czyli główny dokument ustanawiający ramy wdrażania środków unijnych 

w perspektywie budżetowej 2014 - 2020, wskazuje „miasta i dzielnice miast wymagające 

rewitalizacji” jako jeden z pięciu tzw. obszarów strategicznej interwencji. Zgodnie 
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z dokonanymi szacunkami, na działania rewitalizacyjne w ramach wybranych priorytetów 

inwestycyjnych przeznaczona zostanie co najmniej równowartość 25 mld zł. Środki te będą 

głównie dotyczyć regionalnych programów operacyjnych (RPO). Do tej kwoty należy także 

doliczyć wkład własny beneficjentów. 

 

 

11. Realizacja i finansowanie przez Powiat Strzelecki zadań z zakresu ochrony 

zabytków 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

na każdym właścicielu i posiadaczu zabytku spoczywają obowiązki, wynikające z zasad 

sprawowania opieki nad zabytkami. Dbanie o stan zabytku, tym samym ponoszenie 

nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane spoczywa na 

właścicielu i posiadaczu obiektu zabytkowego, dysponującego tytułem prawnym do zabytku. 

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego prowadzenie i finansowanie 

wspomnianych prac i robót jest zdaniem własnym. Pełna realizacja zadań z zakresu ochrony 

zabytków przez samorząd powiatowy powinna przebiegać dwutorowo, uwzględniając 

poniższe priorytety:  

1) opieka nad zabytkowymi obiektami i obszarami, których właścicielem lub 

współwłaścicielem jest powiat strzelecki; 

2) kształtowanie przestrzeni publicznych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym 

krajobrazu kulturowego) na całym obszarze powiatu strzeleckiego. 

 Powiat strzelecki jest właścicielem (posiada tytuł prawny) 11 obiektów ujętych 

w gminnych ewidencjach zabytków, 2 wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowy wykaz 

został przedstawiony w tabeli poniżej (Tabela nr 10). Powiat jako właściciel tych zabytków 

jest ustawowo zobligowany do opieki nad tymi obiektami, utrzymywania w dobrym stanie 

technicznym, przeprowadzania remontów i bieżących konserwacji. Niezależnie od zapisów 

legislacyjnych władze powiatu powinny dołożyć wszelkich starań, aby stan zabytków, jak 

i całej przestrzeni publicznej, wpływał pozytywnie na jakość życia mieszkańców, a turystów 

zachęcać do dłuższych pobytów. 

Tabela nr 10. Obiekty zabytkowe, których powiat strzelecki jest właścicielem 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 

1 Kadłub, gmina Leśnica dwór, ob. Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 5 

2 Leśnica Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Zespół Placówek 

Oświatowych, ul. Kozielska 20, dom, internaty, budynek gosp., 

magazyn, pawilon ogrodowy 

3 Leśnica szpital, ob. Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 20 

4 Strzelce Opolskie budynek Starostwa Powiatowego, ul. Jordanowska 2 

5 Strzelce Opolskie Powiatowe Centrum Kultury, d. kasyno, ul. Dworcowa 23 

6 Strzelce Opolskie dom, ob. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  

ul. Piłsudskiego 20 

7 Strzelce Opolskie szkoła, ob. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Krakowska 38 

8 Strzelce Opolskie Szpital Powiatowy, ul. Opolska 36 

9 Strzelce Opolskie kamienica, ob. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
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 ul. Bolesława Chrobrego 5 

10 Szymiszów,  

gmina Strzelce Opolskie 

zespół pałacowo-parkowy (XVII-XX): 

- pałac przy ul. Strzeleckiej 2, 

- park 

11 Zawadzkie, 

gm. Zawadzkie 

pałacyk myśliwski przy ul. Czarnej 2 (XIX/XX) 

ob. Dom Pomocy Społecznej 

* obiekty zaznaczone na niebiesko wpisane są do rejestru zabytków 

 Wyrazem świadomej polityki powiatu w zakresie ochrony zabytków są działania 

aktywizujące właścicieli obiektów zabytkowych. Cel ten jest realizowany w drodze 

przydzielania dotacji z budżetu powiatu, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ten sposób powiat 

realizuje zadanie własne rozumiane, jako dbałość o stan zachowania materialnego 

dziedzictwa kulturowego oraz tworzy podstawy partnerstwa publiczno - prywatnego, w 

zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Jest to działanie, które stawia powiat 

strzelecki wśród aktywnych i wyróżniających się jednostek samorządu terytorialnego 

zaangażowanych w ochronę dziedzictwa historii i kultury regionu. Zasady udzielania dotacji 

określa uchwała nr XLVI/400/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010 r. 

udzielało dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 Ważne jest, aby finansowe wsparcie powiatu w latach 2019 - 2022 przy zadaniach 

z zakresu opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego, w miarę możliwości, z każdym kolejnym 

rokiem systematycznie wzrastało do pewnego, stałego poziomu finansowania (np. 

procentowego udziału w corocznie uchwalanym budżecie). Pozwoli to potencjalnym 

beneficjentom na zaplanowanie inwestycji w perspektywie kilkuletniej (np. gdy w ciągu 

jednego roku nie jest możliwe zakończenie prac). 

 W ostatnich latach (2015 - 2017) na dotacje realizowane przy obiektach zabytkowych 

wydano 133 000,00 zł (Tabela nr 11). Wszystkie prace dotyczyły obiektów sakralnych. 

Tabela nr 11. Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2017 

PODMIOT  2015 r. 2016 r.  2017 r. RAZEM 

Parafia 
Rzymskokatolicka  

Wniebowzięcia 
NMP  

w Jemielnicy 

Prace konserwatorskie, 
restauratorskie przy 

zabytku - zespole 
malowideł ściennych 

aut. J.G. Wolff'a (około 
połowy XVIII w.) w 

arkadzie wejściowej 
Kaplicy Św. Józefa w 

kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP w 

Jemielnicy                                      
18 000,00 zł 

Wykonanie prac w 
zakresie konserwacji i 

restauracji przy 
zabytku: Obraz z życia 

Marii z kościoła 
parafialnego pw. 

Wniebowzięcia NMP 
w Jemielnicy  
15 000,00 zł 

Renowacja portalu w 
nawie południowej 

kościoła parafialnego 
p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Jemielnicy 

20 000,00 zł 

53 000,00 zł 

Prowincja 
Zgromadzenia 

Braci Szkół 

Rozbiórka rynien 
obiektu; wymiana okien 
dachowych i elewacji; 

Wymiana pokrycia 
dachu: roboty 
rozbiórkowe i 

Etap 5 remontu dachu - 
Wymiana pokrycia 

dachowego w obiekcie 
80 000,00 zł 
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Chrześcijańskich 
 w Kopcu 

wymiana pokrycia dachu 
- na dachówkę 

karpiówkę; wymiana 
uszkodzonych 

elementów konstrukcji 
dachu; impregnacja 

drewnianej konstrukcji 
dachu w obiekcie 
Pałacyk Myśliwski  

w Zawadzkiem                                                                                                                     
30 000,00 zł 

przygotowawcze, 
remont konstrukcji 

dachu, roboty 
pokrywcze w obiekcie 
Pałacyk Myśliwski w 

Zawadzkiem 
20 000,00 zł 

zabytkowym Zameczek 
w części pn. dachu - 

połać pd., zach. i 
wieżyczka wejścia  

30 000,00 zł  

Razem 48 000,00 zł 30,000,00 zł 50 000,00 zł 133 000,00 zł 

PODSUMOWANIE 

Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 - 2022 

wytycza kierunki polityki władz samorządowych w tak ważnych kwestiach jak ochrona 

i promocja lokalnych cech kulturowych.  

Ważnym elementem PPOnZ jest rozwój i promocja walorów turystycznych powiatu, 

z wykorzystaniem w tym celu obiektów zabytkowych, bogactwa przyrody oraz regionalnej 

tradycji.  

PPOnZ akcentuje rolę powiatu w zachowaniu unikatowych cech obiektów 

zabytkowych oraz lokalnej specyfiki budowlanej poprzez uwzględnianie w planach 

zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych z ochroną zabytków. 

PPOnZ podkreśla rolę całej społeczności lokalnej - właścicieli i użytkowników 

obiektów zabytkowych, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych powiatu, 

władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców w zachowaniu miejscowego 

dziedzictwa kulturowego.  
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7. Tabela nr 5. Stan opracowanych gminnych ewidencji zabytków oraz Gminnych 

programów opieki nad zabytkami na terenie powiatu strzeleckiego; 

8. Tabela nr 6. Analiza SWOT; 

9. Tabela nr 7. Zadania w ramach Priorytetu nr I; 

10. Tabela nr 8. Zadania w ramach Priorytetu nr II; 

11. Tabela nr 9. Zadania w ramach Priorytetu nr III; 

12. Tabela nr 10. Obiekty zabytkowe, których powiat strzelecki jest właścicielem; 

13. Tabela nr 11. Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2017; 

14. Zdjęcie nr 1. Widok z lotu ptaka rynku w Strzelcach Opolskich; 

15. Zdjęcie nr 2. Widok centrum Leśnicy, źródło: 

http://bip.lesnica.pl/download//5728/zalacznik-do-uchwaly-nr-xli-261-09-rady-miejskiej-

w-lesnicy-z-dnia-28-grudnia-2009-r.pdf; 

16. Zdjęcie nr 3. Widok z lotu ptaka na rynek w Ujeździe, źródło: Program opieki nad 

zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018; 

17. Zdjęcie nr 4. Widok na rynek w Leśnicy; 

18. Zdjęcie nr 5. Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Dolna (gmina Leśnica); 

19. Zdjęcie nr 6. Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskim (gmina Leśnica); 

20. Zdjęcie nr 7. Kościół pw. Najświętszej Panny Maryi w Centawie (gmina Jemielnica); 

21. Zdjęcie nr 7. Kościół pw. Najświętszej Panny Maryi w Centawie (gmina Jemielnica); 

22. Zdjęcia nr 8, 9. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich; 

23. Zdjęcia nr 10, 11. Kościół par. pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich (gmina 

Kolonowskie), źródło: http://parafia-staniszczewielkie.pl/galeria0.html; 

24. Zdjęcie nr 12. Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu (gmina Ujazd); 

25. Zdjęcie nr 13. Kościół cmentarny pw. św. Barbary w Strzelcach Opolskich; 

26. Zdjęcie nr 14. Kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP w Szczepanku (gmina Strzelce 

Opolskie); 
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27. Zdjęcie nr 15. Góra Świętej Anny (gmina Leśnica), źródło: http://swanna.com.pl/ 

28. Zdjęcie nr 16. Zespół zabudowań klasztornych w Jemielnicy; 

29. Zdjęcia nr 17, 18. Zespół zabudowy dawnego zamku wraz z parkiem krajobrazowym, ob. 

Parkiem Miejskim, Strzelce Opolskie; 

30. Zdjęcie nr 19. Pałac w zespole zabudowy pałacowo - folwarcznej z parkiem 

krajobrazowym w Szymiszowie (gmina Strzelce Opolskie); 

31. Zdjęcie nr 20. Pałac w Izbicku, źródło: http://www.palacizbicko.pl/; 

32. Zdjęcie nr 21. Pałac w zespole zabudowy pałacowo - folwarcznej z parkiem 

krajobrazowym w Błotnicy Strzeleckiej (gmina Strzelce Opolskie); 

33. Zdjęcie nr 22. Dwór w Kadłubie (gmina Strzelce Opolskie); 

34. Zdjęcie nr 23. Dwór w Płóżnicy Wielkiej (gmina Strzelce Opolskie); 

35. Zdjęcie nr 24. Dwór w Rozrmiece (gmina Strzelce Opolskie); 

36. Zdjęcie nr 25. Pałacyk Myśliwski w Zawadzkie, źródło: 

http://sokoliszlak.cba.pl/?page_id=14034; 

37. Zdjęcie nr 26. Ratusz miejski w Strzelcach Opolskich; 

38. Zdjęcie nr 27. Góra św. Anny - widok z lotu ptaka, źródło: http://swanna.com.pl/ (data 

dostępu 27.08.2018 r.). 


