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1.  Wstęp 

 

 

Powiat Strzelecki pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych samorządów 

powiatowych w województwie opolskim systematycznym realizowaniem ustawowo 

zleconych zadań z zakresu ochrony zabytków, co ma odbicie w kolejno 

opracowywanych Programach Opieki nad Zabytkami, sporządzanych w cyklu 2-letnim 

sprawozdaniach z jego realizacji, a także udzielanych corocznie dotacjach dla właścicieli 

obiektów zabytkowych.  

Poprzedni Program, uchwalony przez Radę Powiatu Strzeleckiego w 2011 r. 

zakładał realizację celu nadrzędnego jakim była ochrona i zarządzanie materialnym 

dziedzictwem kulturowym, poprawa stanu zabytków, ich rewitalizacja, poprzez szereg 

priorytetów związanych m.in. z realizowaniem zadań samorządowych, wykorzystaniem 

walorów zabytkowych w promocji powiatu i rozwoju turystyki. 

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018 

wyznacza najważniejsze kierunki działań na kolejne cztery lata, z uwzględnieniem 

źródeł finansowania prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych. Wychodzi naprzeciw 

nowym wyzwaniom, co w połączeniu z rozpoczętą już perspektywą finansowania                       

ze środków europejskich na lata 2014-2020 daje wielką szansę na pozyskiwanie 

niezbędnych funduszy na realizację zadań związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 

Szanse są tym większe, iż powiat strzelecki w skali regionu opolskiego a nawet 

całego Śląska posiada niezwykle cenne historycznie i przyrodniczo obszary, na czele            

z Pomnikiem Historii na Górze Św. Anny jako jego wizytówką. 
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2.  Podstawa prawna opracowania Programu 

 

 

Obowiązek opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego 

wynika z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), która w katalogu zadań publicznych o charakterze 

ponadgminnym wśród obszarów działalności samorządu powiatowego wymienia 

również zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami                

(art. 4, ust. 1, pkt. 7), oraz bezpośrednio z zapisów art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm., 

ostatnio nowelizowana w 2010 r. – Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474 oraz Nr 130, poz. 

871) mówiące, że Zarząd Powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki 

nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(dalej: WKZ) w formie uchwały przyjmuje Rada Powiatu. Następnie Program ogłaszany 

jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu Zarząd Powiatu 

sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Powiatu. 

Szczegółowe cele opracowania określa art. 87, ust. 2. cytowanej Ustawy. 

Powiat Strzelecki w ostatnich latach realizował powyższe ustawowe obowiązki 

poprzez uchwalenie „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 

2011-2014” (Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 

2011 r. – Dz.U.W.O. z 2011 r., nr 61, poz. 787) a następnie sporządzanie sprawozdań             

z realizacji tego Programu: 

– sprawozdanie za lata 2011-2012 (uchwała Nr XXXVII/389/13 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 30 października 2013 r.); 

– sprawozdanie za lata 2013-2014 (uchwała Nr VI/58/15 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 r.). 
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3.  System ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce 

 

 

3.1.  Uwarunkowania prawne 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)  

Ustawa zasadnicza stanowi fundament m.in. systemu ochrony dziedzictwa 

kulturowego w Polsce: „Rzeczpospolita Polska […] strzeże dziedzictwa narodowego 

oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju              

(art. 5), […] stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 

będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (art. 6. ust. 1), 

oraz że każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 

odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej 

odpowiedzialności określa ustawa (art. 86)”. 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 tj., z późn. zm.) 

Ustawa stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, 

określa politykę zarządzania zabytkami oraz wyznacza główne zadnia państwa oraz 

obywateli (właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych). Szczegółowe zapisy 

określają  przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady 

tworzenia krajowego programu ochrony zabytków oraz finansowania prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także 

organizację organów ochrony zabytków. Wprowadza pojęcia ochrony i opieki. 

 Ochrona zabytków (art. 4) polega w szczególności na podejmowaniu 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; 

 udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

 przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków               

za granicę; 

 kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

 uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska. 

  Natomiast opieka nad zabytkami (art. 5) sprawowana przez jego właściciela lub 

posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 

 naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytku; 
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 zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

 korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

  Opiece i ochronie podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki 

nieruchome, ruchome oraz archeologiczne (art. 6). Ochronie ustawodawczej mogą 

podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

  Ustawa wskazuje formy ochrony zabytków (art. 7), do których należą: 

 wpis do rejestru zabytków (prowadzonego przez WKZ). Do rejestru wpisuje się 

zabytek na podstawie decyzji wydanej przez WKZ z urzędu bądź na wniosek 

właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się 

zabytek nieruchomy); 

 uznanie za pomnik historii (przez Prezydenta RP, na wniosek ministra właściwego do 

spraw kultury i dziedzictwa narodowego); 

 utworzenie parku kulturowego (przez Radę Gminy na podstawie uchwały); 

 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. 

 

Pozostałe akty prawne zawierające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:  

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) 

 Ustawa w katalogu zadań publicznych o charakterze ponadgminnym wśród 

obszarów działalności samorządu wymienia również zadania z zakresu kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 4). Ponadto część pozostałych zadań 

własnych Powiatu, m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami, administracji 

architektoniczno-budowlanej, geodezji, kartografii i katastru, ochrony środowiska                 

i przyrody, a także turystyki, promocji powiatu czy edukacji publicznej wpisuje się                

w szeroko pojmowano ochronę dziedzictwa kulturowego na poziomie ponadlokalnym.  

 

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

(Dz.U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) 

Ustawa, obok ogólnych zapisów mówiących o uwzględnianiu w planowaniu 

przestrzennym wymagań „ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej” (art. 1), precyzuje zakres rzeczowy oraz tryb sporządzania 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (art. 10 i n.), 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 15 i nn.), planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39), koncepcji przestrzennego 
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zagospodarowania kraju (art. 47), a także ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (art. 50 i nn.). 

W odniesieniu do zadań własnych powiatu ustawa nakłada obowiązek 

prowadzenia, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień 

jego rozwoju (art. 3). Ponadto przy Starostach powiatów mogą być powoływane 

powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne jako organy doradcze tychże 

Starostów oraz, na podstawie stosownych porozumień, organy doradcze wójtów, 

burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tych powiatów, które 

nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego 

komisji powołanej w innej gminie (art. 8 ust. 5). 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  

Ustawa traktuje zabytki w sposób szczególny, podkreślając, iż obiekt budowlany 

należy projektować i budować, zapewniając: „ochronę obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską” (art. 5). Wymienione są 

rodzaje czynności w procesie budowlanym, również w kontekście obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 

obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie m.p.z.p., a także 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Budynki podlegające takiej ochronie prawnej 

nie wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na remont tych obiektów lub ich rozbiórkę (ale w tym wypadku 

dopiero po skreśleniu obiektu z rejestru zabytków przez Generalnego Konserwatora 

Zabytków). Podobnie jest w przypadku chęci zainstalowania na takim obiekcie tablic             

i urządzeń reklamowych. Ustawa nakazuje wprost wymóg uzyskania pozwolenia WKZ 

na prowadzenie robót budowlanych przed wydaniem pozwolenia na budowę, 

natomiast w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków pozwolenie 

na budowę wydaję się w uzgodnieniu z WKZ (art. 39). 

Starosta ponadto jest organem administracji architektoniczno-budowlanej                

(art. 80), powołującym powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, którego 

zadania i kompetencje nadzoru budowlanego określa art. 83 i nn. 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)  

 Jednym z wymienionych celów publicznych jest „opieka nad nieruchomościami 

stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami” (art. 6). Kolejne zapisy precyzują, jakie działania wymagają pozwolenia WKZ 

(art. 13). Są to sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu 
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Państwa (tu wyjątkiem są nieruchomości będące we władaniu ANR) lub j.s.t. oraz 

wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek, podział 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (art. 96). 

 Ponadto dopuszczono możliwość nałożenia na nabywcę nieruchomości 

gruntowej, oddawanej w użytkowanie wieczyste, obowiązku (zapisanego w umowie) 

odbudowy lub remontu położonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych             

(art. 29). Taki sam obowiązek można nałożyć w decyzji o ustanowieniu trwałego 

zarządu (art. 45). 

 Ważne dla właściciela zabytku i zarządcy nieruchomości będącej w trwałym 

zarządzie są zapisy mówiące o obniżce o 50 % ceny nieruchomości lub jej części 

wpisanej do rejestru zabytków, chociaż dopuszczono tu także możliwość podwyższenia 

lub obniżenia tej bonifikaty (art. 68) oraz o obniżce o 50 % opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego oraz trwałego zarządu, która to bonifikata również może być podwyższona 

lub obniżona (art. 73 i 84). Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku 

sprzedaży „nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania 

wieczystego takiej nieruchomości”.  

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) 

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji obszarów miejskich, w szczególności zdegradowanych. Przy sporządzaniu 

gminnych programów rewitalizacji w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką 

obszaru rewitalizacji występuje się o zaopiniowanie dokumentu do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków – w zakresie form ochrony zabytków (art. 17 ust. 2). 

Rada gminy ustanawia na obszarze rewitalizacji Specjalną Strefę Rewitalizacji 

(art. 25). W przypadku nieruchomości położonych na obszarze Strefy gmina może 

udzielić ich właścicielom lub użytkownikom wieczystym dotacji w wysokości 

nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie: robót budowlanych 

polegających na remoncie lub przebudowie, prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków 

– jeżeli działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (art. 35 ust 1). 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) 

 Ustawa definiuje pojęcia związane z krajobrazem kulturowym (art. 5): tereny 

zieleni, walory krajobrazowe, a także wartości historyczne i kulturowe, które są  

ważnymi czynnikami przy tworzeniu parków narodowych i krajobrazowych, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ustanawianiu pomników przyrody 

i innych czynnościach. Ponadto ustawa precyzuje, że zezwolenie na usunięcie drzew 

lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje WKZ            

(art. 83) – dotyczy to również drzew owocowych.  
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)  

Ustawa obecnie zahacza jedynie o problematykę ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Na wstępie uznano, że „polityki, strategie, plany lub programy dotyczące 

w szczególności […] gospodarki przestrzennej, […] turystyki i wykorzystywania terenu 

powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (art. 8). 

Określono, że ochrona powierzchni ziemi polega również na „zachowaniu wartości 

kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych (art. 101).  

Niezwykle istotny jest również zapis mówiący o tym, że „finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej obejmuje działania […] związane z utrzymaniem                    

i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 400a ust. 26). 

 

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

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774, z późn. zm.) 

Tzw. ustawa krajobrazowa stanowi dodatkowe narzędzie samorządów                     

w porządkowaniu przestrzeni publicznej, ochronie ładu przestrzennego i krajobrazu, 

reguluje obecność reklam oraz kary za ich nielegalne sytuowanie. Ustawa definiuje 

pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu kulturowego oraz priorytetowego. Nakłada też 

m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego,            

w którym mają być zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. 

Ustawa zmienia zapisy m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy                          

o ochronie przyrody oraz ustaw: Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska. 

 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) 

W treści zapisów Ustawy, za grunty rolne nie uważa się gruntów znajdujących 

się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków (art. 2), natomiast                    

w stosunku do gruntów, na których znajdują się zabytki archeologiczne, WKZ może 

określić, w drodze decyzji, zakres i sposób eksploatacji takich gruntów (art. 34).  

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) 

W ustawie zwalnia się:  

 od podatku od nieruchomości „grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru 

zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami                       

o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej (art. 7); 

 od podatku od środków transportowych pojazdy zabytkowe, w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym (art. 12).  
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Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.)  

 Ustawa stanowi fundament prowadzenia działalności kulturalnej w Polsce oraz 

funkcjonowania instytucji kultury (w tym samorządowych); państwo, również organy 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie swoich właściwości, sprawują mecenat 

nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji                

i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, przy 

czym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może wspomóc finansowo realizację 

planowanych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, 

prowadzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nienależące do sektora 

finansów publicznych (art. 1). 

W Ustawie zapisano, że „prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem 

własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym” (art. 9), 

ponadto mogą one przyznawać stypendia (o charakterze finansowym) osobom 

zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 

zabytkami (art. 7b). 

 

Do aktów wykonawczych dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami należy także: 

 

   Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27.07.2011 r. ws. 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 

165, poz. 987); 

   Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26.05.2011 r. ws. 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 

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

   Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 6.06.2005 r. ws. udzielania dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2014 r. poz. 399 tj.); 

   Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 10.01.2014 r. ws. 

dotacji na badania archeologiczne (Dz.U. 2014 r. poz. 110);  

   Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 9.02.2004 r. ws. wzoru znaku 

informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz.U. 2004 r. nr 30 poz. 259); 

   Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 25.08.2004 r. ws. organizacji i sposobu 

ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 

2004 r. nr 212 poz. 2153); 

   Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 18.04.2011 r. ws. 

wywozu zabytków za granicę (Dz.U. 2011 nr 89 poz. 510). 
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3.2.  Zapisy dotyczące samorządu powiatowego 

 

Ochrona zabytków znajdujących się na terenie powiatu należy do jednych                       

z obowiązków i kompetencji samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami 

administracji publicznej (m.in. zarządami powiatów), precyzuje wymieniony już art. 4. 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Realizacji tych zadań, obok 

sporządzenia powiatowego programu opieki nad zabytkami (art. 87), ma służyć m.in.:  

 umieszczanie przez Starostę (w uzgodnieniu z WKZ) na zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru, znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega 

ochronie (art. 12); 

 

 

 

 

 

Wzór znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

 

 

 w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego                   

do rejestru, polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia, 

Starosta, na wniosek WKZ, może wydać decyzję o zabezpieczeniu tego zabytku              

w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia. 

Natomiast, jeżeli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia, zabytek może być na 

wniosek WKZ wywłaszczony przez Starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy,             

w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami (art. 50); 

 udzielanie przez organ stanowiący powiatu (Radę Powiatu) dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale (art. 81); 

 powierzenie przez Wojewodę, na wniosek WKZ, w drodze porozumienia, 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie 

decyzji administracyjnych powiatom, a także związkom powiatów, położonym              

na terenie województwa (art. 96); 

 ustanowienie przez Starostę społecznego opiekuna zabytków, który współdziała               

z WKZ i Starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami, 

podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem 

ich w jak najlepszym stanie, upowszechnia wiedzę o zabytkach (art. 102 i 103). 
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3.3.  Organizacja organów ochrony zabytków 

 

 Organami ochrony zabytków są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,             

w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny 

Konserwator Zabytków oraz wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje,               

w tym zakresie, wykonuje WKZ, który kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków (art. 89). 

 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje wojewoda,               

za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy zakres zadań 

wykonywanych przez WKZ określa art. 91 Ustawy. 

Kolejnym stopniem systemu ochrony zabytków w regionie byłoby powołanie 

powiatowego konserwatora zabytków (na podstawie porozumienia Wojewody 

Opolskiego ze Starostą Strzeleckim), któremu zostałoby powierzone prowadzenie 

niektórych spraw z zakresu właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, co w znacznym stopniu poprawiłoby jakość zarządzania dziedzictwem                  

w powiecie, a także w województwie. 

 Obecnie na poziomie Powiatu Strzeleckiego sprawami związanymi z ochroną 

zabytków, jak również z promocją regionalnego dziedzictwa kulturowego zajmuje się 

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym                

w Strzelcach Opolskich. Natomiast w poszczególnych gminach powiatu strzeleckiego 

zadania te przydzielone są różnym komórkom organizacyjnym w Urzędach Gmin                

(np. odpowiedzialnym za infrastrukturę, budownictwo, architekturę, urbanistykę, 

rozwój gospodarczy, ochronę środowiska, kulturę, sport, promocję czy zamówienia 

publiczne). 
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4. Spójność Programu z dokumentami strategicznymi w Polsce w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego 

 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego jest jednym ze 

strategicznych elementów budujących wielosektorową politykę regionalną. By nie 

dopuścić do kolizji prawnych oraz zoptymalizować efekty realizacji niniejszego 

dokumentu, Program uwzględnia wcześniejsze ustalenia dokumentów strategicznych 

wszystkich szczebli – krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych i gminnych. Pozwala 

to na sprawną i pełnej realizację Programu oraz na unikanie sytuacji konfliktowych                   

w sferze planowania strategicznego. 

 

4.1.  Uwarunkowania na szczeblu krajowym 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, 

Sprawne państwo (uchwała Rady Ministrów z dn. 25.09.2012 r.) 

 Jest to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje 

strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest 

niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe.  

W Strategii pojawiają się zapisy mówiące o wprowadzeniu obowiązku 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych 

obejmujących obszary miejskie, a w szczególności metropolitalne, tereny wrażliwe 

rozwojowo, związane z ochroną m.in. dziedzictwa kulturowego. Drugim ważnym, 

podkreślonym przez Strategię obszarem jest digitalizacja zasobów dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnienie właściwego ich przechowywania. 

 Ponadto wspierany będzie rozwój infrastruktury społecznej – w tym 

infrastruktury kulturalnej – oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, 

co stanowi ważny czynnik rozwoju i podnoszenia atrakcyjności miast. 

 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 i Uzupełnienie NSRK na lata 

2004-2020 (dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów)   

 Tworzy ramy dla mecenatu państwa w sferze kultury. Głównym celem Strategii 

jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturowego regionów w Polsce.              

Do priorytetów zaliczono:  

• aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe 

celem poprawy stanu zachowania zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz 

zwiększenie dostępności do mieszkańców, turystów i inwestorów, 

•  edukację i administrację na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

 Dokumentem służącym wdrożeniu Strategii w sferze materialnej spuścizny 

kulturowej Polski jest Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa 

kulturowego”, w którym wytyczone zostały strategiczne cele polityki państwa w sferze 

ochrony zabytków. 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

(uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13.12.2011 r. (M.P. 2012, poz. 252). 

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. KPZK 2030 formułuje zasady i działania 

służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu 

bezpieczeństwa, w tym powodziowego. 

W dokumencie został wyznaczony następujący cel strategiczny: 

„Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych –

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz 

spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie”. 

 Ponadto wyznaczono cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju               

w horyzoncie roku 2030. 

 

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017 

(uchwała Rady Ministrów z dn. 24.06.2014 r.). 

 Krajowy Program jest kluczowym instrumentem planowania strategicznego             

w dziedzinie ochrony zabytków, pozwala na ujednolicenie polityki konserwatorskiej,  

ułatwia koordynowanie działań wielu podmiotów skoncentrowanych na zagadnieniach 

ochrony zabytków: organów konserwatorskich, instytucji kultury oraz osób prywatnych 

zaangażowanych w społeczną opiekę nad zabytkami. Adresatami Krajowego Programu 

są organy administracji rządowej, przede wszystkim MKiDN, wojewodowie                             

i wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz podległe im instytucje kultury. Odbiorcami 

Krajowego Programu są natomiast podmioty publiczne i prywatne, zainteresowane 

zamierzeniami rządu w dziedzinie polityki konserwatorskiej.  

Cele i kierunki określone w Krajowym Programie będą realizowane poprzez 

tworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego oraz podejmowanie długofalowych 

działań. Na szczeblu lokalnym i regionalnym analogiczną rolę pełnią gminne, 

powiatowe i wojewódzkie programy opieki nad zabytkami.  

Podstawowe zadania Krajowego Programu to:  

- określenie głównych problemów ochrony zabytków w Polsce i ocena, jakie są 

możliwości ich rozwiązania; 

- określenie celów polityki rządu z zakresie ochrony zabytków, sposobów jej 

realizowania oraz podstaw finansowania; 

- wskazanie koniecznych zmian w warstwie regulacyjnej, których wprowadzenie 

umożliwi osiągnięcie zakładanych celów.  

Sformułowano także cel główny: Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego             

i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.  
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4.2.  Uwarunkowania na szczeblu wojewódzkim 

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020  

(uchwała nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 28.12.2012 r.). 

Strategia jest najważniejszym regionalnym dokumentem strategicznym,                       

w którym przyjęto hierarchiczny układ pięciu poziomów planowania, obejmujący: 

wizję, wyzwania, cele strategiczne, cele operacyjne i działania. W dokumencie 

określono wizję rozwoju: 

>> Województwo opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych                     

i aktywnych mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz                             

z przyjaznym środowiskiem życia <<. 

 Szeroko pojęta ochrona dziedzictwa kulturowego została zapisana w Celu 

operacyjnym 2.2. – Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości 

regionalnej (Wyzwanie 1. – Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo,             

Cel strategiczny 2. – Aktywna społeczność regionalna) oraz w Celu operacyjnym 5.3. – 

Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury (Wyzwanie 3. – 

Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku, Cel strategiczny 5. – 

Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna). 

Do działań służących realizacji obu celów operacyjnych zaliczono m.in.: 

 propagowanie i zachowanie wielokulturowego dziedzictwa materialnego                           

i niematerialnego regionu oraz tradycji różnych narodowości, 

 wspieranie rozwoju edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, 

 wspieranie rozwoju regionalnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 

 promowanie materialnej i niematerialnej kultury ludowej jako elementu rozwoju 

turystyki wiejskiej, kulturalnej i agroturystyki, 

 rozwijanie i promocja wielokulturowości regionu, 

 rozwój i promocja oferty turystycznej, kulturalnej i sportowej regionu, 

 inicjowanie i wspieranie współpracy organizacji pozarządowych oraz tworzenie 

sieci kooperacyjnych, wpływających na rozwój oferty kulturalnej, turystycznej i 

sportowej regionu, 

 inicjowanie i wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności 

fizycznej, turystycznej, kulturalnej w różnych środowiskach i grupach społecznych, 

 współpraca międzyregionalna w zakresie kreowania produktów turystycznych, 

 budowa, rozbudowa i poprawa stanu oraz dostępności infrastruktury kulturalnej, 

w tym dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej, 

rekreacyjnej i sportowej, 

 tworzenie spójnego wizerunku województwa opolskiego jako zbioru kierunków 

turystycznych wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

 wspieranie wykorzystania potencjału turystycznego rzeki Odry. 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego  

(uchwała nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 28.09.2010 r.)  

Wg PZPWO „celem polityki przestrzennej jest ochrona dóbr kultury materialnej 

i niematerialnej a kształtowanie środowiska kulturowego powinno generować rozwój 

innych dziedzin życia regionu. Obiekty kultury materialnej winny być wykorzystane                

i użytkowane z zapewnieniem opieki konserwatorskiej, rewaloryzacji i nadania im 

odpowiednich funkcji użytkowych”. W zakresie dziedzictwa kulturowego za główne 

zasady zagospodarowania przestrzennego uznano: 

1)  zachowanie ładu przestrzennego na terenach zabudowy historycznej, 

2) obejmowanie prawną ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez opracowywanie 

m.p.z.p. z określeniem stref ochrony konserwatorskiej, 

3) nadawanie mocy prawnej GEZ poprzez umieszczanie ich w m.p.z.p., 

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 woj. opolskiego, 

10) inicjowanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie 

pomników historii i parków kulturowych. 

Do kierunków polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa PZPWO 

zalicza ochronę zabytkowego krajobrazu kulturowego, historycznych układów 

przestrzennych, obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego, w tym dóbr kultury 

współczesnej, dziedzictwa archeologicznego, materialnych i niematerialnych 

przejawów tradycji kultury ludowej, miejsc pamięci narodowej i świadectw przeszłości 

historycznej oraz wykorzystanie tych elementów dla rozwoju regionu. 

  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020  

(zatwierdzony przez Komisję Europejską w dn. 18.12.2014 r.) 

 RPO WO 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji głównych dokumentów 

strategicznych dla regionu, w tym przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego do 2020 roku. Dokument określa najważniejsze dla rozwoju społeczno-

gospodarczego woj. opolskiego obszary wsparcia, które będą współfinansowane                      

z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W RPO WO 2014-2020 zostały określone cele szczegółowe 

przyporządkowane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym. Projekty związane                

z ochroną zabytków będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej V – „Ochrona 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. 
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Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 

(uchwała Nr V/76/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 29.03.2011 r.) 

Dokument o charakterze strategicznym dla efektywnego zarządzania, 

zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego w województwie opolskim. Okres jego 

obowiązywania minął w 2014 roku. Zakładał trzy główne cele strategiczne ze 

szczegółowymi priorytetami: 

  

 Cel strategiczny I – Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa 

kulturowego.  

Priorytet I:  Realizacja zadań własnych samorządu wojewódzkiego.  

Priorytet II: Odnowa wsi w kontekście poprawy stanu zachowania krajobrazu                     

i dziedzictwa regionalnego. 

Priorytet III:  Rewaloryzacja 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 oraz inicjatyw na 

rzecz tworzenia nowych szlaków obejmujących charakterystyczne dla województwa 

cenne zespoły i obiekty zabytkowe.  

 

 Cel strategiczny III – Rozwój turystyki związanej z regionalnym dziedzictwem 

kulturowym i rozwój tożsamości regionalnej.  

Priorytet I: Podniesienie poziomu edukacji i wiedzy nt. regionalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

Priorytet II: Powołanie nowych instytucji do spraw dziedzictwa kulturowego                     

i współpraca z instytucjami już istniejącymi.  

Priorytet III:  Współpraca między regionami. 
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4.3. Uwarunkowania na szczeblu lokalnym: powiatowym i gminnym 

 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 oraz 

Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na lata 2014-2020 (dokumenty opracowywane w 2015 r.) 

Powiat Strzelecki jest członkiem Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego 

Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), którego celem strategicznym jest wzmocnienie jego 

zdolności do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy 

jakości życia mieszkańców. W obecnym kształcie składa się z 13 jednostek samorządu 

terytorialnego z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego (Gmina Jemielnica, 

Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie), które w celu przygotowania wspólnej, 

atrakcyjnej oferty oraz łączenia potencjałów podpisały porozumienie o współpracy 

partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

Celem porozumienia jest:  

- wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między 

Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem dla równomiernego i zrównoważonego 

rozwoju sygnatariuszy i Województwa Opolskiego; 

- wypracowywanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego 

podmioty wewnątrz subregionu; 

-  przygotowywanie wspólnych projektów rozwojowych; 

- wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych (…) oraz 

przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia; 

- wdrażanie założeń dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych wnikających 

z regulacji prawnych; 

-   wzmacnianie współpracy gmin miejskich i wiejskich; 

- wsparcie społeczności w kreowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań 

służących rozwojowi subregionu; 

-   ciągłe, harmonijne rozwijanie współpracy z otoczeniem subregionu; 

-   rozwój i promocja  współpracy na linii nauka – biznes – administracja. 

Obszary współpracy dotyczą zagadnień z zakresu: ochrona środowiska                      

i ochrona przeciwpowodziowa, turystyka i rekreacja, ochrona dziedzictwa 

kulturowego, infrastruktura społeczna i infrastruktura techniczna, gospodarka, 

osadnictwo, komunikacja i nowoczesne technologie, rynek pracy i problemy 

demograficzne. 

Zakres tematyczny przewidzianych do realizacji zadań wewnątrz obszaru jest 

zgodny z wstępną diagnozą potrzeb i dotyczy m.in.: rewitalizacji zdegradowanej tkanki 

miejskiej, kształtowanie przestrzeni publicznych. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020  

(uchwała Nr XLVIII/487/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn. 29.10.2014 r.) 

 Strategia określa najważniejsze kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata.           

Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych, operacyjnych, zadań 

strategicznych i ewentualnie projektów, których realizacja w określonym horyzoncie 

czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu. 

W dokumencie sformułowano wizję Powiatu, który „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”. 

Określono również misję: „Powiat strzelecki miejscem atrakcyjnym do życia i 

funkcjonowania”. 

 W Strategii zagadnienia związane z ochroną zabytków zintegrowano z ofertą 

turystyczną regionu oraz wykorzystaniem czasu wolnego: 

 Pole operacyjne 1.5. Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna  

Planowane kierunki działania: 

1.   Kierunek działania 1.5.1. Opracowanie spójnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. 

2.   Kierunek działania 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych. 

3. Kierunek działania 1.5.3. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. 

 Pole operacyjne 2.4. Rozwój kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego  

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. 

Do najcenniejszych zabytków powiatu strzeleckiego zaliczono: 

a. Park Krajobrazowy Góra Św. Anny wraz z zespołem klasztornym, 

b. pocysterski zespół klasztorny z zabytkowym układem ruralistycznym w Jemielnicy, 

c. historyczne układy ruralistyczne w Leśnicy, Strzelcach Opolskich i Ujeździe, 

d. historyczny układ przestrzenny wsi: Rozmierz, Jemielnica i Gąsiorowice, 

e. ratusz w Strzelcach Opolskich, 

f. zespół pałacowo-folwarczno-parkowy w Izbicku, 

g. zespoły zabytkowej zieleni: park miejski w Strzelcach Opolskich, ogrody klasztorne   

w Górze Św. Anny, kalwarie – Góra Św. Anny – Poręba, 

h. zabytki architektury obronnej w Strzelcach Opolskich, 

i. drewniany kościół w Zimnej Wódce, 

j. zespół pieców wapienniczych (Góra Św. Anny), 

k. Pomnik Powstańców Śląskich na Górze Św. Anny. 
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2012-2015                         

z perspektywą 2016-2019 (uchwała Nr XXVIII/260/12 Rady Powiatu z dn. 28.12.2012r.)  

 W Programie wyznaczono cele ekologiczne dla Powiatu Strzeleckiego z zakresu 

ochrony środowiska z perspektywą średniookresową do 2019 roku: 

- 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. 

Program w odniesieniu do ochrony krajobrazu kulturowego przewiduje 

następujące zadania własne i koordynowane: 

 rewaloryzacja parków, w tym podworskich i przypałacowych; 

 wzmacnianie znaczenia ochrony krajobrazu w planowaniu przestrzennym; 

 rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych; 

 opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę 

obiektów wrażliwych (np. terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych). 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina św. Anny”  

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” 

 Na terenie pow. 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.  

 

Wieloletni program współpracy Pow. Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi           

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-

2016 (uchwała Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn. 26.06.2013 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 określenie zasad w zakresie wspierania przez Powiat 

działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom 

ustawowych zadań Powiatu, służącym poprawie jakości życia jego mieszkańców.  

Wśród priorytetów zadań publicznych znalazła się m.in. edukacja kulturalna 

oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego  w Powiecie Strzeleckim. 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2015-2018 

 

   21 

Gminne Programy Opieki nad Zabytkami w powiecie strzeleckim 

 Obecnie na 7 gmin powiatu strzeleckiego cztery samorządy – Gmina Jemielnica,  

Leśnica, Strzelce Opolskie oraz Ujazd – posiadają uchwalony Gminny Program Opieki 

nad Zabytkami, natomiast trzy gminy w przyszłości planują opracować (ew. 

aktualizować) analogiczne dokumenty: Izbicko, Kolonowskie i Zawadzkie. Wszystkie 

gminy powiatu strzeleckiego posiadają opracowane Gminne Ewidencje Zabytków, 

będące podstawowym materiałem wyjściowym przy opracowywaniu Programów. 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015  

(uchwała Nr XIV/88/12 Rady Gminy Jemielnica z dn. 9.02.2012 r.)  

Podstawowe założenia Programu realizowane będą w ramach pięciu 

priorytetów: 

Priorytet 1 – Zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny gminy; 

Priorytet 2 – Utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców; 

Priorytet 3 – Promocja walorów kulturowych gminy Jemielnica; 

Priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa archeologicznego; 

Priorytet 5 – Rozwój muzealnictwa. 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016  

(uchwała Nr XXX/151/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 25.02.2013 r.)  

Realizacji głównego celu Programu służą następujące działania: 

–   aktualizacja gminnej ewidencji zabytków; 

– włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy; 

– wykorzystanie zasobów zabytkowych i walorów kulturowo-przyrodniczo-

historycznych gminy; 

– podejmowanie rozwiązań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i inwestycyjnych; 

–  zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

–  wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami; 

–   określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków; 

–   monitoring stanu zachowania i sposobu wykorzystania zabytków; 

–   dotacje z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy najcenniejszych zabytkach; 

–   promocja dziedzictwa kulturowego zwłaszcza zabytków w rozwoju turystyki; 

–   prowadzenie edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa. 
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Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012-2015 

(uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dn. 31.01.2012 r.)  

 Realizacji Programu służą trzy Priorytety do których przyporządkowano 

kierunki działań.  

Priorytet 1:  Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym: 

- Zahamowanie procesu degradacji lokalnych zabytków 

- Rewaloryzacja zabytkowego centrum Strzelec Opolskich 

- Poprawa stanu zachowania krajobrazu kulturowego terenów wiejskich 

- Rozwój muzealnictwa 

Priorytet 2:  Kształtowanie krajobrazu kulturowego: 

- Rozwój gospodarki i turystyki z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego jako 

czynnika stymulującego  

- Podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych 

Priorytet 3: Edukacja w zakresie ochrony zabytków oraz promocja dziedzictwa 

kulturowego: 

- Podnoszenie poziomu edukacji i wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa 

kulturowego 

- Promocja lokalnych walorów zabytkowych i przyrodniczych oraz szlaków 

turystycznych  

- Działania zwiększające atrakcyjność zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i 

edukacyjne 

 

Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ujazd na lata 2015-2018  

(uchwała Nr X.53.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dn. 31.08.2015 r.)  

Priorytet 1: Ochrona krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich   

Kierunki działań: 

- Zachowanie historycznych układów ruralistycznych 

- Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej na terenach wiejskich  

- Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem obiektów i terenów zabytkowych 

Priorytet 2: Rewitalizacja miasta Ujazd 

Kierunki działań: 

- Ochrona historycznego układu urbanistycznego Ujazdu 

- Zahamowanie procesu degradacji lokalnych zabytków  

- Rewitalizacja Placu 1 Maja oraz ruin zamku wraz z otoczeniem 

Priorytet 3: Edukacja historyczna  – promocja dziedzictwa niematerialnego 

Kierunki działań: 

- Wzrost poziomu edukacji historycznej nt. regionalnego dziedzictwa kulturowego 

- Promocja lokalnych walorów zabytkowych, tradycji i obrzędów śląskich 

- Zwiększanie atrakcyjności zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne                                       

i edukacyjne 

- Podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych. 
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Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

 Studium jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną 

miasta i gminy oraz planowany sposób zagospodarowania całego obszaru gminy, 

stanowi podstawę do opracowania przez wójta lub burmistrza miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie Gminy powiatu strzeleckiego mają 

uchwalone aktualne dokumenty: 

- Izbicko – uchwała Nr VI.30.2015 Rady Gminy Izbicko z dn. 30.03.2015 r.; 

- Jemielnica – uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Jemielnica z dn. 7.11.2012 r.; 

- Kolonowskie – uchwała Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dn. 

12.09.2011 r.;  

- Leśnica – uchwała Nr XXXIII/168/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 27.05.2013r.;             

- Strzelce Opolskie – uchwała Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dn. 22.12.2008 r. (zm. uchwałą Nr III/6/2014 z dn. 17.12.2014 r.); 

- Ujazd – uchwała Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dn. 24.04.2014 r.; 

- Zawadzkie – uchwała Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dn. 

27.10.2014 r. (zm. uchwałą Nr III/12/14 z dn. 29.12.2014 r.). 

 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

 M.P.Z.P. – akty prawa miejscowego – stanowią podstawę planowania 

przestrzennego oraz ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu                  

w gminie. Zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w m.p.z.p. 

powinny sprzyjać ochronie otoczenia zabytków przed zbyt intensywną działalnością 

gospodarczą oraz uniemożliwiać inwestycje zubożające krajobraz kulturowy. 

 W powiecie strzeleckim większość samorządów gminnych posiada m.p.z.p. 

opracowane dla przeważających bądź całych obszarów. W dokumentach tych zawarte 

są zapisy określające zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej (ustalenia konserwatorskie dotyczące ochrony poszczególnych 

obiektów, stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, stref obserwacji 

archeologicznej, stref ochrony ekspozycji zabytku oraz krajobrazu kulturowego). 

 

 Gmina Izbicko – uchwały Rady Gminy Izbicko: 

- Nr XXXIV-172-05 z 17.01.2005 r. – Izbicko i Grabów; 

- Nr XXXVI-191-05 z 21.03.2005 r. – teren górniczy „Izbicko II”; 

- Nr XLI-220-05 z 29.08.2005 r. – Otmice; 

- Nr III-11-06 z 18.12.2006 r. – Krośnica i Borycz; 

- Nr XIX-107-08 z 21.01.2008 r. – Ligota Czamborowa; 

- Nr XLIX-249-10 z 18.01.2010 r. – Suchodaniec; 

- Nr XII.52.2011 z 26.09.2011 r. – Siedlce; 

- Nr XXXIX.172.2013 z 16.12.2013 r. – Poznowice i Sprzęcice. 
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 Gmina Jemielnica – uchwały Rady Gminy Jemielnica: 

- Nr XII/126/12 z 28.11.2012 r. – Barut; 

- Nr XXIV/150/13 z 22.01.2013 r. – Centawa; 

- Nr XXXVI/236/10 z 26.04.2010 r. – Gąsiorowice; 

- Nr XVII/126/08 z 22.07.2008 r. – Jemielnica; 

- Nr XXXVI/238/10 z 26.04.2010 r. – Łaziska; 

- Nr XXXVII/248/10 z 23.06.2010 r. – Piotrówka; 

- Nr XXXVI/237/10 z 26.04.2010 r. – Wierchlesie. 

 

 Gmina Kolonowskie – uchwały Rady Miejskiej w Kolonowskiem:  

- Nr XXXII/171/97 z 29.08.1997 r. (z późn. zm.) – część miasta i gminy Kolonowskie; 

- Nr III/18/99 z 30.12.1998 r. (z późn. zm.) – część miasta i gminy Kolonowskie; 

- Nr VII/29/99 z 9.03.1999 r. (z późn. zm.) – część miasta Kolonowskie; 

- Nr XVII/106/2000 z 18.05.2000 r. (z późn. zm.) – teren górniczy „Krasiejów”;  

- Nr VII/41/03 z 16.06.2003 r. – Spórok, ul. Guznera; 

- Nr X/60/2003 z 27.11.2003 r. (z późn. zm.) – część miasta Kolonowskie – os. Fosowskie; 

- Nr XVIII/96/04 z 8.06.2004 r. (z późn. zm.) – Staniszcze Małe; 

- Nr XXI/160/08 z 24.10.2008 r. – część miasta Kolonowskie. 

 

 Gmina Leśnica – uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy: 

- Nr XLIV/227/14 z 14.04.2014 r. – Leśnica; 

- Nr XI/52/03 z 8.09.2003 r. – Dolna; 

- Nr XV/73/03 z 30.12.2003 r. – Dolna; 

- Nr XXIII/114/04 z 18.08.2004 r. – Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka; 

- Nr XXIII/115/04 z 18.08.2004 r. – Lichynia, Zalesie Śląskie, Czarnocin; 

- Nr XXXIII/213/01 z 10.09.2001 r. – Raszowa; 

- Nr XIV/88/07 z 29.10.2007 r. – Raszowa; 

- Nr XXXIII/215/01 z 10.09.2001 r. – Łąki Kozielskie; 

- Nr II/11/06 z 4.12.2006 r. – Łąki Kozielskie, tereny przemysłowe; 

- Nr VII/36/11 z 9.05.2011 r. – Łąki Kozielskie; 

- Nr XXXIII/214/01 z 10.09.2001 r. – Krasowa; 

- Nr II/10/06 z 4.12.2006 r. – Krasowa, tereny przemysłowe. 

 

 Gmina Strzelce Opolskie – uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich: 

- Nr LVI/348/98 z 28.05.1998 r. – Strzelce Opolskie, centrum; 

- Nr LVI/350/98 z 28.05.1998 r. – Strzelce Opolskie, zach. część oraz Rożniątów; 

- Nr XL/267/01 z 25.04.2001 r. – Strzelce Opolskie, teren górniczego złoża wapieni i margli;  

- Nr XLI/275/01 z 23.05.2001 r. – Strzelce Opolskie, (zm. Nr XLVIII/420/06 z 30.08.2006 r.);   

- Nr XLV/321/01 z 24.10.2001 r. – Strzelce Opolskie, teren cementowni;  

- Nr VIII/114/03 z 26.03.2003 r. – Strzelce Opolskie (zm. Nr XLIX/427/06 z 27.09.2006 r.);  

- Nr X/139/03 z 28.05.2003 r. – Strzelce Opolskie, ul. Sosnowa;  

- Nr XII/148/03 z 23.07.2003 r. – Strzelce Opolskie, teren bazy zieleni miejskiej;  

- Nr XXXI/280/05 z 26.01.2005 r. – Strzelce Opolskie, Nowa Wieś;  

- Nr XXXV/318/05 z 1.06.2005 r. – Strzelce Opolskie, ul. Szpitalna;  
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- Nr XXXVIII/349/05 z 28.09.2005 r. – Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa;  

- Nr XXXVIII/350/05 z 28.09.2005 r. – Strzelce Opolskie, ul. Strzelców Bytomskich;  

- Nr XXXIX/356/05 z 9.11.2005 r. – Strzelce Opolskie, os. Piastów Śląskich;  

- Nr XLVIII/419/06 z 30.08.2006 r. – Strzelce Opolskie, płd. obwodnica miasta (DK nr 94);  

- Nr L/433/06 z 25.10.2006 r. – Strzelce Opolskie, ul. Dziewkowicka; 

- Nr L/439/06 z 25.10.2006 r. – Strzelce Opolskie, Mokre Łany;  

- Nr IV/20/07 z 31.01.2007 r. – Strzelce Opolskie, Rybaczówka;  

- Nr IV/21/07 z 31.01.2007 r. – Strzelce Opolskie, Suche Łany,  

- Nr LIV/374/02 z 25.04.2002 r. – Szczepanek;  

- Nr LVI/395/02 z 19.06.2002 r. – Sucha; 

- Nr V/23/03 z 22.01.2003 r. – Osiek, Warmątowice, Grodzisko, Kalinów, Kalinowice;   

- Nr IX/127/03 z 23.04.2003 r. – Kadłub;  

- Nr IX/128/03 z 23.04.2003 r. – Rozmierz, Rożniątów, Kalinów, Kalinowice;  

- Nr XXVII/249/04 z 27.10.2004 r. – Błotnica Strzelecka;  

- Nr XXXI/279/05 z 26.01.2005 r. – Dziewkowice; 

- Nr XXXV/217/05 z 1.06.2005 r. – Brzezina;  

- Nr XV/131/07 z 19.12.2007 r. – Kadłub-Piec;  

- Nr XXXI/257/09 z 28.01.2009 r. – Szymiszów-Osiedle;  

- Nr XXXI/258/09 z 28.01.2009 r. – Szymiszów-Wieś;  

- Nr XLIII/371/10 z 27.01.2010 r. – Warmątowice;  

- Nr XLIII/372/10 z 27.01.2010 r. – Błotnica Strzelecka, ul. Polna;  

- Nr LIV/425/10 z 27.10.2010 r. – Grodzisko;  

- Nr XXXII/264/09 z 25.02.2009 r. – teren górniczy „Strzelce Opolskie A”;  

- Nr X/42/2011 z 25.05.2011 r. – Rozmierka; 

- Nr X/43/2011 z 25.05.2011 r. – Rożniątów;  

- Nr X/46/2011 z 25.05.2011r. – Rozmierz; 

- Nr XV/82/2011 z 26.10.2011 r. – Strzelce Opolskie oraz Rożniątów; 

- Nr XXII/142/2012 z 25.04.2012 r. – Strzelce Opolskie, rejon Adamowic,  

- Nr XXIV/157/2012 z 20.06.2012 r. – Brzezina; 

- Nr XXVI/175/2012 z 26.09.2012 r. – Kalinowice; 

- Nr XXIX/216/2012 z 19.12.2012 r. – Kadłub (zmiana); 

- Nr XXXVII/284/2013 z 11.09.2013 r. – Warmątowice;  

- Nr XXXVIII/285/2013 z 25.09.2013 r. – Osiek; 

- Nr XL/302/2013 z 27.11.2013 r. – zachodnia część Strzelec Opolskich;  

- Nr XLIV/333/2014 z 19.02.2014 r. – Ligota Górna;  

- Nr L/379/2014 z 24.09.2014 r. – Strzelce Opolskie, centrum; 

- Nr V/20/15 z 28.01.2015 r. – Strzelce Opolskie, centrum; 

- Nr VI/29/15 z 25.02.2015 r. – Kalinów; 

- Nr IX/56/15 z 26.05.2015 r. teren górniczy „Strzelce Opolskie I”; 

- Nr XII/82/15 z 26.08.2015 r. – Strzelce Opolskie, ul. Henryka Pobożnego; 

- Nr XIII/89/15 z 30.09.2015 r. – Strzelce Opolskie, ul. Kazimierza Wielkiego. 
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 Gmina Ujazd – uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe: 

- Nr XLIV/241/2002 z 25.02.2002 r. – obszary stref aktywności gospodarczej; 

- Nr VII/27/2003 z 25.02.2003 r. – os. Piaski, Ujazd; 

- Nr XXIII/100/2004 z 6.07.2004 r. – Nogowczyce; 

- Nr XXIII/101/2004 z 6.072004 r. – Zimna Wódka; 

- Nr XXIII/102/2004 z 6.07.2004 r. – Sieroniowice; 

- Nr XXIII/103/2004 z 6.07.2004 r. – Olszowa;  

- Nr XXV/107/2004 z 31.08.2004 r. – Klucz; 

- Nr XXVI/109/2004 z 28.09.2004 r. – Ujazd; 

- Nr XXVI/110/2004 z 28.09.2004 r. – Balcarzowice; 

- Nr L/235/2006 z 1.08.2006 r. – obszary stref aktywności gospodarczej (zmiana); 

- Nr XIV/78/2007 z 9.11.2007 r. – obszary stref aktywności gospodarczej (zmiana); 

- Nr XVIII/104/2008 z 31.01.2008 r. – Olszowa (zmiana); 

- Nr XXVII/155/08 z 28.10.2008 r. – Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice; 

- Nr XXXVI/203/2009 z 28 .05.2009 r. – Niezdrowice; 

- Nr XXXVIII/217/2009 z 3.07.2009 r. – Sieroniowice i Zimna Wódka; 

- Nr XLII/233/2009 z 27.10.2009 r. – Jaryszów; 

- Nr XLIX/265/2010 z 27.04.2010 r. – Ujazd; 

- Nr LIV/292/2010 z 28.10.2010 r. – Stary Ujazd; 

- Nr XVIII.93.2012 z 26.04.2012 r. – os. Piaski, Ujazd; 

- Nr XX.103.2012 z 27.06.2012 r. – Olszowa; 

- Nr XX.104.2012 z 27.06.2012 r. – Nogowczyce (zmiana); 

- Nr XXIV.125.2012 z dn. 30.11.2012 r. – Olszowa, Księży Las; 

- Nr XLIV.251.2014 z 11.09.2014 r. – Olszowa; 

 

 Gmina Zawadzkie – uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem: 

- Nr VII/62/2003 z 28.08.2003 r. – teren Nadleśnictwa Zawadzkie oraz DPS;  

- Nr XIII/87/07 z 20.12.2007 r. - miasto i gmina Zawadzkie. 
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5. Charakterystyka zasobów i analiza stanu zachowania dziedzictwa kulturowego 

powiatu strzeleckiego 

 

5.1. Krajobraz kulturowy powiatu 

 

 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 administracyjnym i kulturalnym centrum powiatu. Pozostałe miasta to 

Kolonowskie, Leśnica, Ujazd i Zawadzkie. 

 

 

 

 

 

 

 

Podział pow. strzeleckiego na gminy 
Źródło: www.bip.powiatstrzelecki.pl  

 

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. 

http://www.bip.powiatstrzelecki.pl/
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Powiat strzelecki posiada charakter przemysłowo-rolniczy, przy czym występuje 

wyraźne zróżnicowane pod względem uwarunkowań naturalnych i zagospodarowania 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa pow. strzeleckiego. Źródło: www.powiatstrzelecki.pl 

 

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.  

http://www.powiatstrzelecki.pl/
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W tak ukształtowaną przez naturę oraz działalność ludzką przestrzeń 

wkomponowane są zabytki – ślady nawarstwień kulturowych kolejnych pokoleń. 

Powiat na tle regionu wyróżnia się dwoma dużymi centrami kultu religijnego (Góra Św. 

Anny, Jemielnica) i dobrze zachowaną architekturą wiejską z czytelnymi historycznymi 

założeniami ruralistycznymi. Dodając do tego liczne założenia pałacowo-folwarczno-

parkowe, otrzymujemy harmonijny obraz terenów wiejskich o znacznym potencjale 

turystycznym, w którym północne, nizinne tereny kontrastują ze zróżnicowaną rzeźbą 

terenu wokół Góry Św. Anny. Bogata fauna i flora, malownicze położenie miejscowości 

w rejonie Masywu Chełmu, tworzą wraz z zachowanymi obiektami zabytkowymi 

podstawę do rozwoju agroturystyki, kreślenia sieci szlaków turystycznych oraz 

promocji regionu w oparciu o szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe.   

 

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: 

1) krajobraz leśny 

2) krajobraz wiejski 

3) krajobraz okolic Góry św. Anny 

4) krajobraz miejski 

 

1)  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 siedliskowym i gatunkowym (przewaga borów sosnowych z płatami 

grądu środkowoeuropejskiego i łęgami występującymi w dolinach rzecznych).  
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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 występują również 

pomniki przyrody a 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.  

 

 

2)  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. 
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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.  

Do najcenniejszych układów ruralistycznych należy układ przestrzenny wsi 

Jemielnica, który jako jedyny w powiecie wpisany jest do rejestru zabytków (nr 133/57 

z 12.09.1957 r.). 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. 
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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. 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. 
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Kielcza, centrum wsi 

 

 
Rozmierka, gospoda w centrum wsi 

 

  
Zimna Wódka, dworzec 
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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. 

 

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, III m. w 1999, Siedlec;  

 gm. Jemielnica: Centawa – III m. w 2013, Gąsiorowice – III m. w 2010, 

Jemielnica – I m. w 2013 (Wieś Dziedzictwa), Łaziska; 

 gm. Kolonowskie: Spórok i Staniszcze Wielkie; 

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

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

II m. w 2006), Sucha, Grodzisko, Rozmierka; 

 gm. Ujazd: Niezdrowice – II m. w 2007, Jaryszów – II m. w 2010, Zimna Wódka, 

Olszowa. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2015-2018 

 

   35 

3)  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 Chełmu1. 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 

z 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. 

 

4)  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 wieku, 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 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.  

                                                           
1
 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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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.  
 

 Strzelce Opolskie, rynek z ratuszem 
 

 Ujazd, zabudowa ul. Sienkiewicza 
 

 Leśnica, widok na Plac Targowy 
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5.2.  Dziedzictwo niematerialne2 

 

W 2011 r. Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO z 2003 r. ws. ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tym samym przyjmując na siebie obowiązek 

stworzenia warunków zapewniających ochronę niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, polegających w szczególności na: 

 prowadzeniu działań mających na celu identyfikację przejawów niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego oraz inwentaryzację tego dziedzictwa w formie spisów, 

 możliwie jak najpełniejsze zaangażowanie w działania identyfikacyjne, 

inwentaryzacyjne i ochronne grup, wspólnot i osób związanych z danych 

dziedzictwem, za ich uprzednią, świadomą i dobrowolną zgodą oraz we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Za realizację założeń konwencji odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury                                   

i Dziedzictwa Narodowego, znaczna część zadań została przekazana do realizacji 

Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Na terenie województwa opolskiego 

koordynacji działań związanych z dziedzictwem niematerialnym podjęło się Muzeum 

Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach.  

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe to wg definicji zawartej w Konwencji 

„praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności – jak również związane z nimi 

instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturowa – które grupy uznają za 

część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo, przekazywane 

z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich 

otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie 

tożsamości i ciągłości, przyczyniając się do wzrostu poszanowania dla różnorodności 

kulturowej oraz ludzkiej kreatywności […]”. Jego ochrona oznacza „środki mające na 

celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego 

identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, 

wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez edukację formalną                              

i nieformalną, jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa”. 

Najważniejszą rolą NDK jest budowanie tożsamości oraz wzmacnianie 

międzypokoleniowych więzi społecznych. Pozytywnie odbierane i uznawane za 

wartościowe dziedzictwo niematerialne może być powodem dumy, cechą 

charakteryzującą i wyróżniającą. Żywe, kultywowane z wewnętrznej potrzeby 

dziedzictwo niematerialne może być także istotnym czynnikiem zwiększającym 

atrakcyjność turystyczną regionu, generując jednocześnie nowe miejsca pracy. Należy 

mieć jednak na uwadze, że skomercjalizowane, agresywne działania, prowadzące do 

niekontrolowanej turystyki i nastawione na osiągnięcie maksymalnego zysku, nie tylko 

nie są oczekiwanym efektem, ale wręcz stanowią zagrożenie dla autentycznego                     

i żywego dziedzictwa kulturowego.  

Dziedzinami, w których może się ono przejawiać są m.in.:  

                                                           
2
 Wg materiałów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
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 -  tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa, 

 -  sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, 

 -  praktyki społeczno-kulturowe, 

 -  wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, 

 -  wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym. 

Planowane jest utworzenie w każdym województwie Regionalnego Inwentarza 

Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Identyfikacja i inwentaryzacja NDK musi 

być dokonywana przez osoby należące do społeczności depozytariuszy lub przez 

organizacje zewnętrzne, ale w ścisłej współpracy i za zgodą danej wspólnoty. W trakcie 

tworzenia jest Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, będąca spisem 

przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego. Proces naboru wniosków jest ciągły          

a wzór wniosku i wskazówki dot. jego wypełnienia znajdują się na stronie: 

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/ 

Decyzja o tym, który element dziedzictwa powinien zostać szczególnie 

wyeksponowany i objęty ochroną (np. poprzez promowanie, wzmacnianie tego 

elementu), powinna należeć do lokalnej społeczności depozytariuszy i nie może być 

podejmowana odgórnie. W tym zakresie 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.  

Szczególnie warte podkreślenia są zwyczaje i obrzędy, które wyróżniają powiat 

strzelecki na kulturalnej mapie Śląska. Należą do nich: 

 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.  

 

 

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/
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5.3.  Pomnik Historii – Góra św. Anny 

 

 Uznanie obiektu zabytkowego za Pomnik Historii jest najwyższą 

formą ochrony zabytku w Polsce. Ustawa nie określa szczegółowych zasad 

ochrony prawnej dla pomnika historii – wyróżnienie w ten sposób 

zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego jest 

kwestią głównie prestiżową, która jednakże może mieć zwiększać szanse              

w pozyskiwaniu środków wojewódzkich, krajowych oraz funduszy unijnych. Pomnik 

Historii zwiększa również atrakcyjność i potencjał turystyczny regionu.  

 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 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.  

 

Góra Świętej Anny, Pomnik Historii z lotu ptaka (fot. www.swanna.pl) 

http://www.swanna.pl/
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 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.  

Rejon Góry Świętej Anny od 1988 r. podlega ochronie także jako Park 

Krajobrazowy3,  na terenie którego znajduje się „Rezerwat przyrody Góra Św. Anny”. 

Większa część Parku objęta jest statusem „Geoparku Krajowego”(od 1.06.2010). 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”.  

 

                                                           
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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Granice Pomnika Historii „Góra Świętej Anny”, załącznik do Rozporządzenia Prezydenta RP 
 

 
Góra Świętej Anny, mapa rezerwatu geologicznego (źródło: www.geopark-goraswanny.pl) 

http://www.geopark-goraswanny.pl/
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5.4.  Zabytki w rejestrze zabytków 

 

5.4.1.   Zabytki nieruchome  

 

Według art. 7. Ustawy o ochronie zabytków podstawowymi formami ochrony 

zabytków są: uznanie za Pomnik Historii (5.3.), wpis do rejestru zabytków (5.4), 

utworzenie Parku Kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego (5.5.), a także w decyzjach administracyjnych. 

Na terenie powiatu strzeleckiego znajduje się ok. 150 zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków OWKZ i tym samym objętych ochroną prawną. 

Najwięcej obiektów znajduje się w gminie Leśnica oraz Strzelce Opolskie, najmniej            

w gminie Kolonowskie i Zawadzkie. W stosunku do poprzedniego okresu lista ta 

zmniejszyła się o 2 obiekty, tzn. wpisano do rejestru tzw. kuźnię w zespole klasztornym 

na Górze św. Anny, natomiast 3 obiekty wykreślono: dom, Rynek 11 w Górze św. Anny, 

nieistniejący dom nr 20 w Wysokiej oraz drewniany spichlerz w Strzelcach Opolskich, 

zniszczony podczas pożaru w 1999 r. Ponadto nie istnieje dom przy ul. Młyńskiej 2            

w Leśnicy i dom nr 46 w Wysokiej. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków w podziale na poszczególne gminy (stan na 30 września 2015 r.): 

 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
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 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 
zabytków 

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 pocysterski, ob. par. pw. Wniebowzięcia Marii, 
XIII/XIV, XVIII 

128/54 z 
20.09.1954 

4. Jemielnica klasztor, ob. 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 cmentarzu rzym.-
kat., 1921 

203/89 z 
7.02.1989 

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 dziedziniec krużgankowy, XVIII/XIX 1/50 z 
21.11.1950 

7. Góra Św. Anny zespół 26 kaplic Drogi Męki Pańskiej i Dróżek Matki Boskiej, 
XVIII 

2010/74 z 
29.04.1974 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 
zabytków 

8. Góra Św. Anny zespół 6 kaplic Maryjnych, XVIII 2010/74 z 
29.04.1974 

9. Góra Św. Anny kaplica pw. św. Józefa, 1 poł. XVIII 2010/74 z 
29.04.1974  

10. Góra Św. Anny budynek gospodarczy, tzw. kuźnia w zespole klasztoru  
oo. Franciszkanów 

208/2013 z 
14.10.2013 

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 Pielgrzyma, ul. Jana Pawła II, 1929-1939 A-26/04 z 
27.01.2004 

14. Góra Św. Anny dawna karczma, ob. dom mieszkalny, ul. Leśnicka, XVIII/XIX 1776/66 z 
7.10.1966 

15. Góra Św. Anny dom Związku Polaków w Niemczech, ob. 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 15, 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 1, 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 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 
zabytków 

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 (d. ul. Strzelecka 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 spichlerz, ob. 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 

44. Wysoka dom nr 46 (d. 26), 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 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 
zabytków 

10. Kalinów spichrz 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 spichrz dworski, 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 elżbietanek, 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 budynek więzienia wraz z murem i wieżyczkami, ul. Karola 
Miarki 1, 1885-1889 

A-2360/96 z 
29.7.96 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 
zabytków 

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 

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 (d. pl. Przyjaźni 1), 1 poł. XIX 1388/66 z 
2.05.1966 

37. Strzelce Opolskie dom, Rynek 16 (d. pl. Przyjaźni 2), 1 poł. XIX 1389/66 z 
2.05.1966 

38. Strzelce Opolskie dom, Rynek 17 (d. pl. Przyjaźni 4), 1 poł. XIX 1390/66 z 
2.05.1966 

39. Strzelce Opolskie dom, Rynek 18 (d. ul. Przyjaźni 5), 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 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 
zabytków 

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 ruina zamku, 1580-XIX 884/64 z 
15.05.1964 

14. Ujazd dom, ul. 3 Maja 16, poł. XIX 1905/67 z 
18.10.1967 

15. Ujazd dom, ul. Powstańców Śląskich 2, 1 poł. XIX 1907/67 z 
18.10.1967 

16. Ujazd dom, ul. Sienkiewicza 3, 1 poł. XIX 1908/67 z 
18.10.1967 

17. Ujazd dom, ul. Traugutta 34, 1 poł. XIX 1909/67 z 
18.10.1967 

18. Zimna Wódka kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny, drewn., 1748 100/54 z 
10.06.1954 

19. Zimna Wódka zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-
kat., 1921 

164/88 z 
25.02.1988 

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. Zawadzkie mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na cmentarzu rzym.-
kat., 1921 

194/88 z 
3.10.1988 

5. Zawadzkie dawny pałacyk myśliwski, ul. Czarna, XIX 2119/86 z 
25.02.1986 

6. Żędowice 
 

zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat., 
1921 

166/88 z 
26.02.1988 
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A. Wpisy obszarowe 
 

 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 

zabytków 

1. Jemielnica układ przestrzenny wsi 
133/57 z 

12.9.1957 

2. Leśnica 
osiedle zabytkowe w ramach średniowiecznego 

założenia 

155/57 z 

12.09.1957 

3. Strzelce Opolskie stare miasto 
39/49 z 

10.06.1949 

4. Ujazd osiedle zabytkowe 
154/57 z 

12.09.1957 

W powiecie strzeleckim wpisem obszarowym objęte są trzy układy 

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

Wpis obszarowy niesie ze sobą konsekwencje odmienne od wpisu pojedynczego 

zabytku – chroni historyczne rozplanowanie miejscowości, układ ulic i poszczególnych 

działek, rozplanowanie pierzei, a także historyczne nawierzchnie i nawarstwienia 

kulturowe. Pozwolenia konserwatorskiego wymagają między innymi prace przy 

elewacjach budynków czy wprowadzanie nowych obiektów kubaturowych.  

 

Strzelce Opolskie 

 Data lokowania miasta nie jest pewna – być może pierwsza lokacja miała 

miejsce już w 1290 r. Podawane są także daty 1305, 1320, 1362, w którym to roku 

Strzelce miały otrzymać prawa miejskie po raz drugi. Teren na którym założono miasto 

teren był wyżej położony, osłonięty  bagnami od północnego wschodu (ob. obszar pl. 

Żeromskiego), południa (park zamkowy) i południowego zachodu. Miasto otoczono 

murami obronnymi z fosą,  wzmiankowanymi w 1327 r., zachowanymi szczątkowo przy 

ul. Zamkowej i przy kościele parafialnym. Brama Opolska znajdowała się ok. 10 m za 

kościołem protestanckim (dziś pw. Bożego Ciała), Brama Krakowska – przy dzisiejszej 

drodze wylotowej z miasta w kierunku wschodnim. Mury miejskie biegły od Bramy 

Krakowskiej do wieży – dzwonnicy, dalej wzdłuż muru otaczającego kościół parafialny, 

przez przykościelny ogród do Bramy Opolskiej, następnie przez plac kościoła pw. 

Bożego Ciała do zamku. Miasto miało owalny, zwężający się z jednej strony kształt. 

Układ ulic miał regularny, szachownicowy charakter, z czworobocznym placem 

rynkowym wytyczonym pośrodku. Do 1 poł. XVI w. w rozwoju przestrzennymi miasta 

nie zaszły większe zmiany, zabudowania jedynie nieznacznie wykroczyły poza linię 

murów obronnych.  

 Miasto było własnością kolejno książąt piastowskich, następnie od 2. połowy 

XVI w. rodu Redern, w XVII i XVIII w. – Promnitzów, Colonnów i Castellich. Niszczone 

podczas wojen szwedzkich i podczas kolejnych pożarów w latach 1754, 1826, 1827. 

Pod koniec XVIII w. wraz z rozwojem handlu i rzemiosła w mieście poprawiły się 
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warunki bytowe, domy zaczęto kryć dachówką, rozbudowywały się przedmieścia. 

Kolejny etap rozbudowy miasta łączy się z rozwojem przemysłu wapienniczego                      

i maszynowego i miał miejsce w drugiej połowie XIX w. Powstały wówczas liczne 

zakłady przemysłowe – fabryka maszyn rolniczych i odlewnia żelaza, tartak, młyn 

parowy, cegielnie, gorzelnie, browary, piece wapiennicze itp. Przez miasto 

poprowadzono linie kolejowe, powstał dworzec i towarzysząca mu infrastruktura.              

W tym czasie wyróżnić można dwie fazy rozbudowy miasta – rozwój Nowego Rynku            

i zabudowa ul. Wałowej (1850-1870) oraz lata 1870-1914, kiedy powstawała zabudowa 

od centrum do zburzonego w 1874 r. kościoła Św. Krzyża przy drodze na Lubliniec.             

Od 1871 r. przebiegało włączenie w granice miasta sąsiednich Adamowic. Na przełomie 

XIX i XX w. rozwijało się budownictwo użyteczności publicznej. Na początku XX w. 

miasto nie ulegało większym przemianom. 

Podczas działań wojennych w 1945 r. spaleniu uległa duża część zabudowy 

rynku, sąsiednich ulic i zamku, co nieco zatarło pierwotny układ miasta, obecnie 

niekorzystnie przeciętego drogą krajową nr 94. Głównymi zmianami w historycznym 

układzie są m.in. brak zabudowy we wschodniej części rynku (wyburzona, ob. plac                

i zieleń), zniszczenie zamku, zmiana przebiegu dawnego traktu handlowego (zachodni 

wlot przesunięty na południe). W miejscu historycznej zabudowy przyrynkowej 

powstała współczesna zabudowa mieszkaniowa (bloki). Dużym zagrożeniem jest 

intensywny ruch tranzytowy wzdłuż boku rynku.  

 Niewielka liczba wpisów do rejestru zabytków (25 decyzji, ok. 32 obiektów)  

szeroko reprezentuje różne kategorie zabytków: kościoły murowane (parafialny)                   

i drewniane (cmentarny), dom zakonny elżbietanek (ul. Powstańców Śląskich 8)                     

i przydrożna kapliczka (róg ul. Ujazdowskiej i Świerzego), zamek z ujeżdżalnią koni                 

i otaczającym go parkiem, zabudowa mieszkaniowa i budynki użyteczności publicznej 

(ratusz), zabytki techniki (browar). Ewenementem są aż dwa wpisy na terenie miasta 

obejmujące zespoły architektury penitencjarnej. Większość z wymienionych obiektów 

pochodzi z XIX i XX wieku. 

 

Jemielnica  

 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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           Strzelce Opolskie 
 

                Ujazd 

           Jemielnica 
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Ujazd  

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

Śląsku, wzmiankowane w bulli papieskiej z 1155  r., a 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 roku 

1740 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.  

 

Leśnica 

 Osada targowa wzmiankowana była w 1217 roku 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. 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2015-2018 

 

   53 

 

 
Leśnica, widok rynku.  

 

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 

wieku 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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B. Architektura sakralna: zespoły klasztorne, kościoły, kaplice. Mogiły, cmentarze 

 

Zespoły klasztorne: 

 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 
Nr rejestru 
zabytków 

Gmina Leśnica 

1. 3
. 

Góra Św. Anny obszar na Górze Św. Anny R 185/49 z 
18.07.1949 

2. 4
. 

Góra Św. Anny kościół pw. św. Anny, 1490, 1665, XVIII 1/50 z 
21.11.1950 

3. 5
. 

Góra Św. Anny klasztor, 1730-1749, 1905 1/50 z 
21.11.1950 

4. 6
. 

Góra Św. Anny dziedziniec krużgankowy, XVIII/XIX 1/50 z 
21.11.1950 

5. 7
. 

Góra Św. Anny zespół 26 kaplic Drogi Męki Pańskiej i Dróżek Matki 
Boskiej, XVIII 

2010/74 z 
29.04.1974 

6. 8
. 

Góra Św. Anny zespół 6 kaplic Maryjnych, XVIII 2010/74 z 
29.04.1974 

7. 9
. 

Góra Św. Anny kaplica pw. św. Józefa, 1 poł. XVIII 2010/74 z 
29.04.1974  

8. 1
0
. 

Góra Św. Anny budynek gospodarczy, tzw. kuźnia w zespole 
klasztoru oo. Franciszkanów 

208/2013 z 
14.10.2013 

Gmina Jemielnica 

9. 3
. 

Jemielnica kościół pocysterski, ob. par. pw. Wniebowzięcia 
Marii, XIII/XIV, XVIII 

128/54 z 
20.09.1954 

10. 4
. 

Jemielnica klasztor, ob. plebania, 1733, XIX 2011/74 z 
29.04.1974 

11. 5
. 

Jemielnica kaplica w ogrodzie klasztornym, XVIII 2011/74 z 
29.04.1974 

12. 6
. 

Jemielnica ogrodzenie z 2 bramkami, XVIII 2011/74 z 
29.04.1974 

13. 7
. 

Jemielnica dom mieszkalny ze spichrzem, XVIII/XIX 2011/74 z 
29.04.1974 

14. 8
. 

Jemielnica dawny młyn, 1834 2011/74 z 
29.04.1974 

15. 9
. 

Jemielnica 2 mostki na rzece, XVIII 2011/74 z 
29.04.1974 
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Góra Świętej Anny  

             W 1657 r. rozpoczęto budowę pierwszego, drewnianego klasztoru oraz 

rozbudowę kościoła, ufundowanego w 1480 r. Prace zakończono w 1659 roku. Zespół 

kaplic kalwaryjskich powstawał w latach 1700-09 i 1756-64, a w latach 1733 – 1749 

budowano murowany klasztor, rozbudowywany w latach 1889 i 1905. W 1768 roku 

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, zwana Ludzką 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 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.   
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Góra Świętej Anny, kompleks klasztorny z lotu ptaka (fot. www.swanna.pl) 

 

 
Jemielnica, zespół klasztorny oraz fragment wsi z lotu ptaka (fot. www.jemielnica.pl) 

 

 

 

 

http://www.swanna.pl/
http://www.jemielnica.pl/
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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 roku 1733, 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.  

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.  
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Kościoły, kaplice 

 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rej. zab. 

Gmina Izbicko 

1. Borycz kapliczka z dzwonnicą, 1poł. XIX w. 
(murowana, na planie prostokąta, z wieżą od frontu, 
otwory zamknięte łukiem pełnym) 

1774/66 z 
7.10.1966 

2. Poznowice kościół par. pw. św. Michała Archanioła, ok. 1800r. 
(odnowiony w 1947 r., mur. z kamienia i cegły, tynkowany) 

880/64 z 
15.06.1964 

3. Poznowice kaplica cmentarna, poł. XIX w. 
(murowana z kamienia, tynkowana) 

1956/72 z 
9.02.1972 

Gmina Jemielnica 

4. Centawa kościół par. pw. Najświętszej Panny Marii  
(z  XV lub XVI wieku, w 1872 r. zamknięty z powodu złego 
stanu technicznego, 1886-7 odnowiony i przeb. przez arch. 
Möbiusa. Murowany z kamienia łamanego, wnętrze kryte 
kasetonowym stropem z polichromią renesansową (1586). 

879/64 z 
14.05.1964 

5. Jemielnica 
kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych, XIII/XIV, 1655 

129/54 z 
20.09.1954 

Gmina Kolonowskie 

6. Staniszcze 
Wielkie 

kościół par. pw. św. Karola Boromeusza, 1883, neogotycki 
125/10 z 
17.09.2010 

Gmina Leśnica 

7. Dolna kościół par. pw. ŚŚ. Piotra i Pawła   (zbudowany  w XV w., 
przeb. w 1856-60, w 1880 r. dobudowana wieża; 
murowany z kamienia łamanego, z ceglanymi 
obramieniami otworów)  

1131/66 z 
9.02.1966 

8. Leśnica kościół par. pw. Świętej Trójcy, 1717, 1843   
(zbudowany w 2 poł. XV w., przebudowany i na nowo 
sklepiony w 1717, po pożarze w 1843 – gruntownie 
przebudowany. W XX w. dobudowana północna nawa i 
nowa zakrystia. Barokowy, murowany z kamienia) 

1135/66 z 
10.02.1966 

9. Leśnica kościół cmentarny pw. Najśw. Marii Panny, XVI/XVII, XIX 
(zbudowany jako kaplica, w początkach XVIII w. 
przekształcony na kościół, ok. poł. XIX w. dobudowana 
wieża. Murowany z kamienia łamanego, tynkowany, 
gotycki przebudowany) 

1136/66 z 
10.02.1966 

10. Raszowa kościół par. pw. Wszystkich Świętych, XV/XVI 
(przebudowany w stylistyce barokowej, po przebudowie w 
1882 r. ponownie konsekrowany) 

142/54 z 
27.12.1954 

11. Wysoka kościół par. pw. św. Floriana, XV/XVI, 1933-1934 r.  
(przebudowany w 1598, odnawiany 1920. W 1934 
rozbudowany przez wzniesienie od południa nowego 
neobarokowego kościoła centralnego, stary kościół 
użytkowany jako kruchta z kaplicą. Murowany z kamienia 
łamanego, otynkowany) 

141/54 z 
27.12.1954 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rej. zab. 

12. Zalesie Śląskie kościół par. pw. św. Jadwigi, 2 poł. XIV/XV w.,  
(rozb. w latach 1812-25 o nawę i wieżę przez arch. 
K.Heintze. Murowany z kamienia i cegły, tynkowany. W 
prezbiterium sklepienie krzyżowo – żebrowe z żebrami 
spływającymi na wsporniki, po stronie wschodniej w 
formie masek) 

885/64 z 
15.05.1964 

Gmina Strzelce Opolskie 

13. Grodzisko kościół par. pw. św. Katarzyny 
(zbudowany w 1812 r. na miejscu drewnianego, w 1924 r. 
dobudowana kaplica i nowa zakrystia. Murowany z 
kamienia łamanego, otynkowany) 

1132/66 z 
9.02.1966 

14. Kalinów kościół fil. pw. Narodzenia NMP  
(zbudowany w XV w., przebudowany w XVIII, odnawiany w 
1935 r. Gotycki z zatartymi cechami stylowymi, murowany 
z kamienia łamanego i cegieł, tynkowany) 

944/65 z 
9.01.1965 

15. Płużnica Wielka kościół par. pw. Nawiedzenia NMP 
(zbudowany zapewne w XVI w., z wieżą XVIII/XIX w. 
Otoczony starym murem z kamienia łamanego, być może z 
czasów pierwszego, wzmiankowanego w 1335 r. kościoła) 

1137/66 z 
10.02.1966 

16. Rozmierz kościół par. pw. św. Michała 
(zbudowany w XV w., powiększony w XVIII w., 
rozbudowany w 1900 r. z zatarciem cech stylowych. Z 
pierwotnego kościoła zachowane częściowo mury nawy i 
zakrystii oraz wieża od zachodu) 

130/54 z 
13.09.1954 

17. Strzelce 
Opolskie 

kościół par. pw. św. Wawrzyńca, ul. Kołłątaja 9 
(wzniesiony w 1904-1907 r. wg planów Jerzego 
Güldenpfenniga, murowany, neobarokowy) 

51/07 z 
29.03.2007 

18. Strzelce 
Opolskie 

kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Bożego 
Ciała,  ul. Opolska, (1825-26, wieża przed 1888. 
murowany, bezstylowy. Wewnątrz drewniany chór.) 

1138/66 z 
12.02.1966 

19. Strzelce 
Opolskie 

kościół cmentarny pw. św. Barbary, ul. Opolska, drewn. 
(wzmiankowany w 1505, wybudowany lub odnowiony w 
1683-90 przez cieślę Jana Brychcego z fundacji Floriana i 
Fryderyka Weisera) 

97/54 z 
8.05.1954 

20. Strzelce 
Opolskie 

kapliczka przydrożna, ul. Ujazdowska 27 2239/90 z 
31.10.1990 

21. Sucha kościół fil. pw. św. Bartłomieja  (zbudowany w XVI w., 
odnowiony w 1682, przebudowany 1820 r.  przez arch. 
Ernesta Samuela Friebla. Rozbudowany 1959. Z dawnego 
kościoła zachowane częściowo ściany nawy,  z dwiema 
półkolistymi, barokowymi kaplicami od pn. i pd. oraz 
kwadratowa wieża) 

1139/66 z 
12.02.1966  

22. Szczepanek kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP, drewn., 1668, 1962 
(przeniesiony w 1962 r. z Polskiej Nowej Wsi) 
 

109/54 z 1954 
883/64 z 
19.05.1964 

23. Szymiszów kościół par. pw. ŚŚ. Szymona i Judy (zbudowany w 1607 r. 
jako protestancki, z fundacji Jana Krzydłowskiego i jego 
żony Ludmiły. Powiększony w 1909-11 r. przez dodanie 

131/54 z 
13.09.1954 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rej. zab. 

transeptu i prezbiterium z zakrystią. Późnorenesansowy, 
murowany z kamienia) 

Gmina Ujazd 

24. Jaryszów kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP (zbudowany w XV 
w., powiększony w 1922 r., odnowiony w 1956. Gotycki, 
zniekształcony rozbudowami. Z pierwotnego kościoła 
zachowana trójprzęsłowa, prostokątna nawa z dawną 
kruchtą (ob. kaplica) i fragm.  przedłużonego  w 1922 r. 
prezbiterium. Wieża – 1922) 

1133/66 z 
10.02.1966 

25. Klucz kościół par. pw. św. Elżbiety, drewniany, 1748 
(na wzniesieniu pośrodku wsi, drewniany, zrębowy, z 
wieżą w konstrukcji słupowej) 

98/54 z 
13.05.1954 

26. Olszowa kościół fil. pw. MB Śnieżnej, drewniany 
(1679, przebudowany w 1748 r., zrębowy na 
podmurowaniu kamienno-ceglanym, wewnątrz stropy 
belkowe. Nad nawą – sześcioboczna wieżyczka z latarnią) 

99/54 z 
13.05.1954 

27 Ujazd kościół par. pw. św. Andrzeja 
(zbudowany w 1613 r., w 1647 dobudowa dwóch 
drewnianych wież, w 2 poł. XIX w. zamienionych na 
murowane, neogotyckie. Całość przebudowana w XVIII w.) 

1140/66 z 
12.02.1966 

28. Ujazd kościół pątniczy pw. Nawiedzenia NMP, 1858-62 
( arch. Karol Heintze. Neogotycki, witraże w kaplicy z 1861 
r.) 

1141/66 z 
12.02.1966 

29. Zimna Wódka kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny, drewniany, 1748 
(w konstrukcji zrębowej, oszalowany, z wieżą w 
konstrukcji słupowej, kryty gontem) 

100/54 z 
10.06.1954 

Gmina Zawadzkie 

30. Kielcza kościół par. pw. św. Bartłomieja   (zbudowany w 1779 r., 
przebudowany w 1 poł. XIX w. i 1889 r. Późnobarokowy, 
na wzniesieniu otoczonym z trzech stron rzeczką. 
Murowany, otynkowany. W płd. kruchcie żeliwny próg z 
datą 1826) 

1134/66 z 
10.02.1966 

 

 

 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.  
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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,  

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.  

Pozostałe drewniane świątynie to kościół cmentarny św. Barbary w Strzelcach 

Opolskich, wybudowany lub odnowiony w latach 1683-90 oraz kościół w Szczepanku, 

wybudowany w latach 1666-88 w Polskiej Nowej Wsi, translokowany w 1960 r.                    

na obecne miejsce.  

 Większość kościołów w powiecie jest w dobrym stanie technicznym. Obiektem 

zagrożonym, wymagającym podjęcia prac remontowych jest drewniany kościół św. 

Barbary w Strzelcach Opolskich.  
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Mogiły, cmentarze: 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rej. zab. 

1.  Izbicko 2 mogiły na cmentarzu rzym.-kat. 
200/88 z 

29.12.1988 

2.  Poznowice mogiła rodziny Błania (powstańców śląskich), 1921 
I-176/88 z 

17.06.1988 

3.  Jemielnica mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu katolickim,    
246/90 z 

9.04.1990 

4.  Kolonowskie 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu 
katolickim, ul. ks. Gajdy 

175/88 z 
17.06.1989 

5.  Dolna  mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat. 
203/89 z 

7.02.1989 

6.  Leśnica mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na cm. par., 1981 204/89 z 1989 

7.  Kalinów zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat. 
198/88 z 

6.10.1988 

8.  Rozmierz 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat., 
1921 

195/88 z 
6.10.1988 

9.  Szymiszów 
mogiła powstańca śląskiego Franciszka Waloszka na cm. 
rzym.-kat. 

248/90 z 
2.05.1990 

10.  Olszowa zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat. 
165/88 z 

25.02.1988 

11.  Zimna Wódka 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat., 
1921 

164/88 z 
25.02.1988 

12.  Kielcza zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat. 
193/88 z 

3.10.1988 

13.  Zawadzkie 
mogiła zbiorowa powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat., 
1921 

194/88 z 
3.10.1988 

14.  

 

Żędowice 

 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich, na cm. rzym.-kat., 
1921 

166/88 z 
26.02.1988 

15.  
Góra Świętej 

Anny 

–  zbiorowa mogiła powstańców śląskich 
232/89 z 

30.12.1989 

16.  – 2 mogiły żołnierskie 
233/89 z 

30.12.1989 

17.  Strzelce 

Opolskie 

grób lotników z kampanii wrześniowej 1939 na 

cmentarzu 

241/90 z 
14.03.1990 

 

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. 
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 Mogiła w Poznowicach, pierwotnie znajdująca się przy kościele parafialnym, 

przeniesiona została na pobliski cmentarz4. 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 (A - 240/90 z 2.1990). 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.  

 

    Zawadzkie, mogiła 

   Kalinów, mogiła powstańcza 

 

                                                           
4
 Lub przeniesiono tylko kamienny nagrobek. 
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Klucz, kościół par. pw. św. Elżbiety  Olszowa, kościół fil. pw. MB Śnieżnej 

  

       

Zimna Wódka, kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny     
Szczepanek, kościół fil. pw. Nawiedzenia NMP 
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Strzelce Opolskie, kościół cm. pw. św. Barbary      Ujazd, kościół pątniczy pw. Nawiedzenia NMP 

      

Borycz, kapliczka z dzwonnicą Poznowice, kaplica cmentarna oraz  na 
pierwszym planie – mogiła rodziny Błania
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            Centawa, kościół par. pw. Najświętszej Panny Marii       Grodzisko, kościół par. pw. św. Katarzyny 

  

Jaryszów, kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP     Poznowice, kościół par. pw. św. Michała Archanioła 
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Kielcza, kościół par. pw. św. Bartłomieja            Leśnica, kościół par. pw. Świętej Trójcy 

  
         Poznowice, kościół par. pw. św. Michała Archanioła                           Leśnica, kościół cmentarny 

 
          L 
L 
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Rozmierz, kościół par. pw. św. Michała    Sucha, kościół fil. pw. św. Bartłomieja 

 

  
Szymiszów, kościół par. pw. ŚŚ. Szymona i Judy    Ujazd, kościół par. pw. św. Andrzeja



 

 

C. Architektura rezydencjonalna 
 
 

Gmina Miejscowość Obiekt Nr rej. 

Izbicko Izbicko Pałac, XVIII, XIX, XX 1044/67 z 25.06.1967 

Park 113/84 z 31.08.1984 

Otmice Zabudowania folwarczne: obora, 1 
poł. XIX, wozownia i spichlerz, 1 poł. 
XIX, budynek gosp., 1 poł. XIX 

1917/67 z 21.10.1967 

Leśnica Raszowa Spichlerz, ob. dom mieszkalny,             
ul. Kościelna 4, 1802 

2072/82 z 18.02.1982 

Strzelce 
Opolskie 

Błotnica Strzelecka Pałac, XIX 2037/78 z 31.07.1978 

Park 136/86 z 6.06.1986 

Dziewkowice Spichrz dworski, XVIII/XIX 1775/66 z 7.10.1966 

Kadłub Dwór, 1 poł. XIX, 1045/65 z 2.06.1965 

Zabudowania folwarczne:  
2 czworaki 

1045/65 z 2.06.1965 

Kalinowice Park dworski, 1 poł. XIX w. 138/86 z 1986 

Kalinów Park dworski, 2 poł. XVIII – XIX  186/88 z 7.11.1988 

Spichrz dworski, XIX 1783/66 z 8.10.1966 

Płużnica Pałac, k. XIX 2124/86 z 23.06.1986 

Park, k. XIX w.  137/86 z 13.06.1986 

Rozmierka 
 

Dwór, 1800 1046/65 z 2.06.1965 

Spichrz dworski, 1800 881/64 z 15.05.1964 

Strzelce Opolskie 
 

Ruina zamku, XIV, 1562, XIX 973/65 z 28.01.1965 

zagroda dawnej bażanciarni poza 
zagrodą bud. mieszkalny, ul. 
Parkowa 11, 1 poł. XIX 

2065/81 z 27.04.1981 

Ujeżdżalnia 2044/80 z 28.01.1980 

Park  22/48 z 28.1.1949  
104/84 z 6.02.1984 

Szymiszów Zespół pałacowy: pałac, XVII-XX 1047/65 z 25.06.1965 

Zespół pałacowy: spichlerz, poł. XIX 1047/65 z 25.06.1965 

Park 185/88 z 7.11.1988 

Ujazd 
 

Ujazd Ruina zamku, XIII, 1580 - XIX 884/64 z 15.05.1964 

Olszowa Spichlerz, k. XIX 2132/86 z 25.08.1986 

Budynek stajni, 1912 2133/86 z 25.08.1986 

Zawadzkie Zawadzkie Pałacyk myśliwski, XIX/XX 2119/86 z 25.02.1986 
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a) 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 (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 

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 (1366-75), 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 (2065/81 z 27.04.1981)                    

i ujeżdżalnia koni (2044/80 z 28.01.1980).  
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 Strzelce Opolskie, ruiny zamku 
 

  Ujazd, ruiny zamku 
 

  Szymiszów, pałac 
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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. 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 

roku obiektu.  

 

Szymiszów 

 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 drugiej 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  

 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).   
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Izbicko, pałac.  
 

   Błotnica Strzelecka, pałac  

 

   Rozmierka, dwór 
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Błotnica Strzelecka   

 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. 

 

Kadłub 

 Dwór wzniesiono w pierwszej 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  

 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 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.   
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Rozmierka  

 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 

 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.  

 

 

 

 
 Zawadzkie, pałacyk myśliwski.  
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b) parki 
 

Gmina Miejscowość Obiekt Nr rejestru 

Izbicko Izbicko Park 113/84 z 31.08.1984 

Strzelce 

Opolskie 
Błotnica Strzelecka Park 136/86 z 6.06.1986 

Kalinowice  Park dworski,   1 poł. XIX w. 138/86 z 1986 

Kalinów  Park dworski, 2 poł. XVIII – XIX 186/88 z 7.11.1988 

Płużnica Park, k. XIX w. 137/86 z 13.06.1986 

Strzelce Opolskie  Park 
22/48 z 28.1.1949  

104/84 z 6.02.1984 

Szymiszów  Park 185/88 z 7.11.1988 

 

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. 2ha) 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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Izbicko, park 

 
Szymiszów, park 

 
Kalinowice, park. 
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c) zabudowania folwarczne  

Gmina Miejscowość Obiekt Nr rejestru 

Izbicko Otmice 

zabudowania folwarczne: obora, 1 poł. XIX  1917/67 z 21.10.1967 

zabudowania folwarczne: wozownia i 

spichlerz, 1 poł. XIX 
1917/67 z 21.10.1967 

zabudowania folwarczne: budynek 

gospodarczy, 1 poł. XIX 
1917/67 z 21.10.1967 

Leśnica Raszowa 
spichlerz, ob. dom mieszkalny,  

ul. Kościelna 4, 1802 
2072/82 z 18.02.1982 

Strzelce 

Opolskie 

Dziewkowice  spichrz dworski, XVIII/XIX 1775/66 z 7.10.1966 

Kadłub zabudowania folwarczne: 2 czworaki 1045/65 z 2.06.1965 

Kalinów spichrz dworski, XIX 1783/66 z 8.10.1966 

Rozmierka spichrz dworski, 1800 881/64 z 15.05.1964 

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 

Szymiszów zespół pałacowy: spichlerz, poł. XIX 1047/65 z 25.06.1965 

Ujazd Olszowa 
spichlerz, k. XIX 2132/86 z 25.08.1986 

budynek stajni, 1912 2133/86 z 25.08.1986 

 

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 (gm. Leśnica) oraz w Dziewkowicach, Kalinowie 

i Rozmierce (gm. Strzelce Opolskie)  
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Otmice, część zabudowy folwarcznej (spichlerz z wozownią) 

 

 
Olszowa, część zabudowy folwarcznej (spichlerz, obora) 

 

 
Kalinów, spichlerz w zespole folwarcznym 
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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.  
 

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), 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 (gorzelnia, 

2134/86 z 25.08.1986), 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.   
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  Rozmierka, spichlerz dworski 

  Szymiszów, spichlerz 

  Księży Las, gorzelnia 
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Podział obiektów ze względu na stan zachowania: 

 

 Bardzo dobry stan zachowania: 

- zespół pałacowy w Izbicku (pałac, park)  

- dwór w Rozmierce 

- park w Strzelcach Opolskich 

- zespół w Olszowej (spichlerz, stajnia) 

 Dobry stan zachowania (brak zagrożeń dla elementów konstrukcyjnych) 

- zespół w Błotnicy Strzeleckiej (pałac, park) 

- zespół w Płużnicy (pałac, park) 

- spichlerz w Rozmierce  

- zagroda bażanciarnia w Strzelcach Opolskich 

- ujeżdżalnia w Strzelcach Opolskich 

- zespół w Szymiszowie (pałac, park) 

- pałacyk myśliwski w Zawadzkiem 

Obiekty zagrożone (budynki nieużytkowane lub o znacznym stopniu zużycia 

substancji i wymagające kompleksowych remontów, budynki zmodernizowane                

w stopniu powodującym częściową utratę wartości zabytkowych) 

- zabudowania folwarczne w Otmicach (obora, wozownia i spichlerz, bud. gosp.)  

- spichlerz w Dziewkowicach  

- zespół w Kadłubie (dwór, czworaki) 

- ruina zamku w Strzelcach Opolskich 

- spichlerz w Szymiszowie 

Zły stan zachowania  

- park dworski w Kalinowicach 

- park dworski w Kalinowie  

- ruina zamku w Ujeździe 
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D. Budynki użyteczności publicznej    
 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rej. 

1. Góra Św. Anny Dom Pielgrzyma, ul. Jana Pawła II, 1929-1939 
A-26/04 z 

27.01.2004 

2. Góra Św. Anny karczma, ob. dom, ul. Leśnicka, XVIII/XIX 
1776/66 z 
7.10.1966 

3. Góra Św. Anny 
dom  Związku Polaków w Niemczech, ob. Muzeum Czynu 
Powstańczego, pocz. XX 

2276/91 z 
8.07.1991 

4. Leśnica dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 20-22, 1933-36 
81/09 z 

11.02.2009 

5. 
Strzelce Opolskie ratusz, XVI, 1844 r. 

1381/66 z 
2.05.1966 

6. 
Strzelce Opolskie 

budynek więzienia wraz z murem i wieżyczkami, ul. Karola 
Miarki 1, 1885-1889 

A-2360/96 z 
29.7.1996 

7. 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 

 

 Spośród budynków użyteczności publicznej w powiecie w rejestrze zabytków 

nieruchomych ujęte są jedynie: ratusz w Strzelcach Opolskich (1381/66 z 2.05.1966), 

budynek więzienia przy ul. K. Miarki (A-2360/96 z 29.7.96) i zakład karny nr 2 przy                     

ul. Świerczewskiego 3 (A-2379 z 30.03.1998), oba w Strzelcach Opolskich oraz dworzec 

kolejowy w Leśnicy (A-81/09 z 11.02.2009), co nie oddaje bogactwa zasobu zabytków 

związanych z kolejnictwem.  

 Obecny ratusz w Strzelcach Opolskich został zbudowany w latach 1844-46.                

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.  

 Zakład karny nr 1 w Strzelcach Opolskich (1885-89) 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                     

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.  
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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.  

 

  Strzelce Opolskie, ratusz 

 

 
Góra Świętej Anny, Dom Pielgrzyma 
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E. 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. 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rej.  

Gmina Kolonowskie 

1. Kolonowskie dom, biura huty, ul. Leśna 8, drewn., 1780 2359/96 z 9.04.1996 

Gmina Leśnica 

2. Leśnica dom, ul. Bolesława Chrobrego 11, 1 poł. XIX 1889/67 z 12.10.1967  

3. Leśnica dom, ul. Bolesława Chrobrego 15, 1 poł. XIX 1891/67 z 12.10.1967 

4. Leśnica dom, ul. Ligonia 2, pocz. XIX 1892/67 z 12.10.1967 

5.  Leśnica dom, ul. Ludowa 1, 1 poł. XIX 1893/67 z 12.10.1967 

6. Leśnica dom, ul. Ludowa 3, 1 poł. XIX 1894/67 z 12.10.1967 

7. Leśnica dom, ul. Ludowa 5, 1 poł. XIX 1895/67 z 12.10.1967 

8. Leśnica dom, ul. Ludowa 7, 1 poł. XIX 1896/67 z 12.10.1967 

9. Leśnica dom, ul. Ludowa 9, 1 poł. XIX 1897/67 z 12.10.1967 

10. Leśnica dom, ul. Młyńska 2, 1 poł. XIX (nie istnieje)  1898/67 z 12.10.1967 

11. Leśnica dom, Rynek 4, XIX 1880/67 z 1.06.1967 

12. Leśnica dom, Rynek 7, XVIII/XIX 1881/67 z 1.06.1967 

13. Leśnica dom, Rynek 8, XIX 1882/67 z 2.06.1967 

14. Leśnica dom, Rynek 12, poł. XIX 1883/67 z 2.06.1967 

15. Leśnica dom, Rynek 22, 1 poł. XIX  1884/67 z 2.06.1967  

16. Leśnica dom, Rynek 23, poł. XIX 1885/67 z 2.06.1967 

17. Leśnica dom, Rynek 24, poł. XIX 1887/67 z 11.10.1967 

18. Leśnica dom, Rynek 25, poł. XIX 1888/67 z 11.10.1967 

19. Leśnica dom, ul. 1 Maja 3 (d. ul. Strzelecka 3), pocz. XIX 1899/67 z 12.10.1967  

20. Wysoka dom nr 46 (d. 26), XIX (nie istnieje)  1918/67 z 21.10.1967 

Gmina Strzelce Opolskie 

21. Strzelce 
Opolskie 

dom zakonny elżbietanek, ul. Powstańców 
Śląskich 8, 1879 

67/08 z 14.07.2008 

22. Strzelce 
Opolskie 

dom, ul. Karola Lange 3, 1 poł. XIX 
1385/66 z 2.05.1966 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rej.  

23. Strzelce 
Opolskie 

dom, ul. Karola Lange 5, poł. XIX 
1386/66 z 2.05.1966 

24. Strzelce 
Opolskie 

kamienica, ul. Parafialna 1, 1875 
A-41/05 z 19.05.2005 

25. Strzelce 
Opolskie 

plebania, ob. dom mieszkalny,  ul. Parafialna 2, 
XVIII 

1387/66 z 2.05.1966 

26. Strzelce 
Opolskie 

dom, Rynek 15 (d. pl. Przyjaźni 1), 1 poł. XIX 
1388/66 z 2.05.1966 

27. Strzelce 
Opolskie 

dom, Rynek 16 (d. pl. Przyjaźni 2), 1 poł. XIX 
1389/66 z 2.05.1966 

28. Strzelce 
Opolskie 

dom, Rynek 17 (d. pl. Przyjaźni 4), 1 poł. XIX 
1390/66 z 2.05.1966 

29. Strzelce 
Opolskie 

dom, Rynek 18 (d. ul. Przyjaźni 5), 1 poł. XIX 
1391/66 z 2.05.1966 

30. Strzelce 
Opolskie 

dom, ul. Zamkowa 4, k. XIX 
2240/90 z 31.10.1990 

Gmina Ujazd 

31. Klucz plebania, 1 poł. XIX 1969/72 z 17.11.1972 

32. Ujazd dom, ul. 3 Maja 16, poł. XIX 1905/67 z 18.10.1967 

33. Ujazd dom, ul. Powstańców Śląskich 2, 1 poł. XIX  1907/67 z 18.10.1967 

34. Ujazd dom, ul. Sienkiewicza 3, 1 poł. XIX 1908/67 z 18.10.1967 

35. Ujazd dom, ul. Traugutta 31 (w dec. 34), 1 poł. XIX 1909/67 z 18.10.1967 

Gmina Zawadzkie 

36. Kielcza dom, ul. Dobrego Pasterza 35, drewn., 1831 1784/66 z 8.10.1966 

 

-  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.  
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 Strzelce Opolskie, wschodnia część ob. rynku 

 

              
             Strzelce Opolskie, Zamkowa 4          Leśnica, Rynek 12 
 

       Leśnica, ul. B Chrobrego 15 
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- 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 

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.  
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                                Ujazd, ul. R. Traugutta 31 

 

              Kolonowskie, ul. Leśna 8 

 

   Kielcza, ul. Dobrego Pasterza 35 
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F. 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, 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.  

 
  

 
Strzelce Opolskie, browar 
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5.4.2.  Zabytki archeologiczne 

 

Stanowiska archeologiczne są to wszelkie ślady materialnej działalności 

człowieka w przeszłości. Zajmują wydzielone wycinki przestrzeni, w obrębie której 

występują źródła archeologiczne, czyli dawne obiekty, przedmioty i szczątki. 

Stanowiska można podzielić na kilka typów, np. ze względu na ich położenie, 

obszar występowania i pełnione funkcje. Wyróżnić można stanowiska posiadające 

własną formę terenową (grodziska, kurhany itp.) i płaskie, częściej spotykane  

(cmentarzyska, osady, obozowiska), stanowiska jedno- lub wielowarstwowe, otwarte            

i zamknięte, osadnicze, kultowe i cmentarne, itp.  

 

     
Grodziska stożkowate z XIII-XIV wieku w Izbicku (z lewej) i w Kielczy (z prawej).  

Oba widoki od strony wschodniej. 

 

Na terenie powiatu strzeleckiego zlokalizowanych jest 709 stanowisk 

archeologicznych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                  

w Opolu. Do rejestru zabytków wpisana jest stosunkowo niewielka liczba 34 stanowisk, 

z czego 9 posiada własną formę terenową (tab. 1). 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.   

 Obszar stanowiska może być przeznaczony pod inwestycje dopiero po 

przebadaniu i udokumentowaniu znalezisk, a także po uzyskaniu zgody Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Bez zgody OWKZ nie wolno w obrębie 

stanowiska ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie prowadzić żadnego rodzaju prac 

ziemnych (tj. budowy, roboty instalacyjne, melioracja, zakładanie wybierzysk kruszywa 

i wysypisk śmieci). Konserwator powinien być niezwłocznie informowany                                 

o każdorazowym odkryciu archeologicznym. 
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Ze względu na potencjał turystyczny grodzisk, znajdujących się często                          

w atrakcyjnej okolicy i w pobliżu tras turystycznych, korzystne byłoby oznakowanie 

tych obiektów oraz wykonanie tablic informacyjnych. Przekazanie nadzoru nad 

oznakowaniem w ręce jednej odpowiedzialnej instytucji pozwoliłby na ujednolicenie 

formy graficznej oraz kontrolę merytorycznej poprawności umieszczonych treści. 

 

 

 

Lp. Miejscowość 
Stanowisko Nr rejestru 

zabytków Nr Typ – chronologia 

Gmina Izbicko 

1. 

Izbicko 
 

1 Grodzisko stożkowate – średniowiecze (XIII-XIV w.) A – 392/75 

2. 2 Cmentarzysko kurhanowe – późny okres rzymski, 
wczesne średniowiecze 

 A – 278/70 

3. 22 Osada – kultura przeworska (późny okres wpływów 
rzymskich), średniowiecze 

A – 705/86 

4. 23 Osada – kultura przeworska (późny okres wpływów 
rzymskich), średniowiecze 

A – 732/86 

5. 3 Cmentarzysko ciałopalne – kultura przeworska A – 703/86 

6. 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. 11 Osada hutnicza – wczesne średniowiecze  
(X – 1. poł. XI) 

A – 1078/98 

4. 12 Osada – wczesne średniowiecze (XI – XII), późne 
średniowiecze (XIV) 

A – 1080/98 

Gmina Leśnica 

1. Wysoka 1 Grodzisko – średniowiecze (XIV) A – 344/72 

2. 
Zalesie Śląskie 

1 Osada – okres wpływów rzymskich A – 11/65 

3. 8 Osada – okres wpływów rzymskich A – 418/75 
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Lp. Miejscowość 
Stanowisko Nr rejestru 

zabytków Nr Typ – chronologia 

Gmina Strzelce Opolskie 

1. Błotnica 
Strzelecka 

A 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) A – 1085/98 

4. 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 – 1 poł. XI) A – 1079/98 

7. Płużnica Wielka – Grodzisko – średniowiecze (XIV – XV) A – 343/72 

8. 

Rozmierka 

1 Osada – kultura łużycka (późny okres epoki brązu / 
halsztat) 

A – 856/89 

9. 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) A – 143/68 

12. 

Rożniątów 

14 Osada – kultura łużycka (V okres epoki brązu / 
halsztat), wczesne średniowiecze,  średniowiecze 
(XIII-XIV) 

A – 792/88 

13. 16 Osada – kultura przeworska (okres wpływów 
rzymskich), średniowiecze 

A – 794/88 

14. 

Strzelce 
Opolskie 

22 Cmentarzysko kurhanowe – okres wpływów 
rzymskich ? 

A – 813/88 

15. 5 Osada – kultura łużycka, wczesne średniowiecze A – 839/89 

16. 60 Osada produkcyjna – kultura przeworska (faza C) A – 874/90 

Gmina Ujazd 

1. Balcarzowice 1 Grodzisko – średniowiecze A – 362/73 

Gmina Zawadzkie 

1. Kielcza – Grodzisko – średniowiecze (XIII – XIV) A – 341/72 

2. 
Kielcza 5 

Punkt osadniczy, osada – epoka kamienia, kultura 
łużycka 

A – 1102/98 

 

Tab. 1. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego 

znajdujące się na terenie powiatu strzeleckiego. Kolorem szarym wyróżniono stanowiska 

posiadające formę terenową.  
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5.4.3.  Zabytki ruchome 

 

 

Na terenie powiatu strzeleckiego znajduje się prawie 40 zespołów zabytków 

ruchomych i obiektów wolnostojących wpisanych do rejestru zabytków OWKZ i tym 

samym objętych ochroną prawną. 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. 

 

 

Wykaz zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków OWKZ z terenu powiatu 

strzeleckiego. 

 

Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną 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 
06.01.1988 

5. Jemielnica Rzeźba – św. Jan Nepomucen Ks.B.t.I-192/60 
z 03.03.1960 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rejestru zabytków 

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. 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 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rejestru zabytków 

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 

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 
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Lp. Miejscowość Obiekt objęty ochroną Nr rejestru zabytków 

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 

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 
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Na katalog zabytków ruchomych objętych ochroną prawną w powiecie 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) 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 (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 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. Zabytki te w połączeniu z pozostałym wystrojem (m.in. malowidłami                   
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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) oraz klasycystyczne obiekty wykonane w warsztacie Bernarda Kutzera            

(ok. 1826): 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).  

 

Zabytki ruchome to również zbiory i kolekcje muzealne. 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. 
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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. 

 

   

Sala ekspozycyjna Regionalnej Izby Tradycji (źródło: http://centrum-kultury.eu/) 

 

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.  

     

    

Sala wystawiennicza Galerii „III Filary” (źródło: http://centrum-kultury.eu/) 

 

 

 

http://centrum-kultury.eu/
http://centrum-kultury.eu/
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5.5. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – zabytki w Gminnych 

Ewidencjach Zabytków (GEZ) 

 

Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego w Miejscowych Planach 

Zagospodarowania Przestrzennego (a także w decyzjach administracyjnych) są jedną                

z czterech głównych form ochrony zabytków, o której mówi Ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Miejscowe Plany są aktami prawa miejscowego i stanowią podstawę 

planowania przestrzennego oraz ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu w gminie. Zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu            

w tych dokumentach powinny sprzyjać ochronie otoczenia zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków przed zbyt intensywną działalnością gospodarczą oraz uniemożliwiać 

inwestycje zubożające krajobraz kulturowy – ustanawiając m.in. strefy ochrony 

konserwatorskiej. 

Zadaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie 

dziedzictwa kulturowego jest również ochrona obiektów nie wpisanych do rejestru 

zabytków, a posiadających wartości zabytkowe. Podstawę do ustalania odpowiednich 

zapisów stanowią Gminne Ewidencje Zabytków, opracowywane przez gminne 

samorządy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi5. 

Do 2010 r. Ewidencje te traktowane były jako materiał informacyjno-

dokumentacyjny, a ujęcie zabytku nieruchomego w Gminnej Ewidencji Zabytków             

nie powodowało określonych skutków prawnych, co uległo zmianie po nowelizacji 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Gminne Ewidencje 

zostały uzupełnione o zabytki nieruchome ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

W odniesieniu do wskazanych wyżej zabytków do czasu złożenia Ewidencji, decyzje                

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy 

wydaje się po uzgodnieniu z WKZ. Natomiast decyzje o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, ustaleniu lokalizacji kolejowej oraz inwestycji w zakresie lotniska 

publicznego wydaje się po uzyskaniu opinii WKZ. 

Nie są to dokumenty zamknięte i powinny podlegać okresowej aktualizacji, 

polegającej m.in. na uzupełnianiu jej o kolejne budynki i inne zabytki nieruchome, oraz 

na wykreśleniu z Ewidencji obiektów nieistniejących oraz obiektów, które przestały być 

zabytkiem. Zmiany w Gminnych Ewidencjach Zabytków nie powodują nieważności 

ustaleń zawartych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Przy 

obiektach ujętych w Ewidencjach oraz posiadających zapisy w M.P.Z.P. ochronie 

najczęściej podlega forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysokościowe, forma 

dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej                          

i drzwiowej).  

                                                           
5
  Por. rozdział: 3.1. Uwarunkowania prawne. 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2015-2018 

 

   102 

Gminne Ewidencje Zabytków są również materiałem wyjściowym do 

sporządzania Programów Opieki nad Zabytkami przez gminy, powiaty i województwa 

oraz do ustalania zapisów formy ochrony zabytków w Studiach Uwarunkowań                           

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Wszystkie gminy powiatu 

strzeleckiego posiadają opracowane i aktualne Gminne Ewidencje Zabytków. 

 

 

 

Zestawienie form ochrony zabytków oraz dokumentów strategicznych  
w gminach powiatu strzeleckiego 

 

GMINA 

Planowanie przestrzenne 

GPOnZ 

Rejestr zabytków 

P
o

m
n

ik
  H

is
to

ri
i 

Studium 
ochrona 

konserwatorska          
w M.P.Z.P. 

N
ie

ru
ch

o
m

e
 

R
u

ch
o

m
e

 

A
rc

h
eo

lo
gi

a 

Izbicko 2015 tak w planie 10 5 8 0 

Jemielnica 2012 tak 
2011 -
2015 

11 5 4 0 

Kolonowskie 2011 tak 
2011 -
2014 

3 0 0 0 

Leśnica 2013 tak 
2013 -
2016 

45 46 3 
„Góra św. 

Anny” 

Strzelce Opolskie 
2008 / 
2014 

tak 
2012 – 
2015 

51 7 16 0 

Ujazd 2014 tak 
2015 -
2018 

19 8 1 0 

Zawadzkie 2014 tak 
2006 -
2010 

6 1 2 0 
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6.  Analiza szans i zagrożeń dla środowiska kulturowego Powiatu Strzeleckiego 

 

 W celu sprecyzowania priorytetów i kierunków działań Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Strzeleckiego oraz określenia możliwości w zakresie ochrony                                  

i promocji zabytków powiatu przeprowadzono uproszczoną analizę SWOT (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). Poniższa analiza jest narzędziem pomocnym                     

do określenia mocnych i słabych stron środowiska kulturowego (czynników 

wewnętrznych) oraz szans i zagrożeń (czynników zewnętrznych) mających realny 

wpływ na jego stan oraz perspektywy ochrony zabytków. 

 

 

MOCNE STRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 

 Pomnik Historii „Góra Św. Anny”; 

 Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”; 

 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; 

 aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa 

kulturowego i jego promocji; 

 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); 

 aktywność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; 

 jednorodność zasobów zabytkowych; 

 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; 

 położenie w bliskim sąsiedztwie dużych aglomeracji, m.in. rozwijającego się 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego; 

 zachowany w znacznym stopniu historyczny układ wsi oraz tradycyjny układ 

zagrody; 

 opracowane przez większość Gmin Programy Opieki nad Zabytkami. 
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SŁABE STRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 

 niezadawalający stan zachowania części obiektów zabytkowych;  

 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; 

 niedostateczne oznaczenie miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie;  

 słabe wykorzystywanie walorów turystycznych powiatu; 

 znaczna utrata tkanki zabytkowej; 

 migracja młodszych pokoleń i związane z tym zatracanie więzi z regionem; 

 okresowe powodzie i podtopienia; 

 zdegradowana przestrzeń rynku w Ujeździe (obecnie Plac 1 Maja); 

 brak rozwiniętej bazy turystycznej. 

 

 

SZANSE DLA OCHRONY ZABYTKÓW 

 

 edukacja obecnych i przyszłych użytkowników w zakresie bieżącej pielęgnacji 

obiektów zabytkowych; 

 możliwość pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 

szczególnie w perspektywie unijnej 2014-2020; 

 rezerwacja w budżecie Powiatu środków przeznaczanych na ochronę zabytków; 

 wzrost znaczenia zabytków i lokalnych tradycji jako elementów rozwoju 

turystycznego, społeczno i gospodarczego; 

 zaangażowanie przedsiębiorców w wykorzystanie obiektów zabytkowych na cele 

komercyjne; 

 zaangażowanie więźniów strzeleckich zakładów karnych do prac pielęgnacyjnych     

i porządkowych przy obiektach zabytkowych (np. parkach przypałacowych); 

 rozwój współpracy transgranicznej, w tym z partnerskim niemieckim powiatem 

Soest (Nadrenia Północna-Westfalia), w dziedzinie kultury i edukacji; 

 jednolita promocja powiatu w regionie jako miejsca atrakcyjnego ze względu na 

ofertę kulturalną; 

 większa promocja „produktu turystycznego” Powiatu związanego z Górą św. Anny; 

 powiązanie w większym stopniu ochrony dziedzictwa z turystyką; 

 zwiększanie świadomości poprzez wydawane informatorów, folderów, publikacji; 

 oznakowanie tras turystycznych pod kątem zabytków i atrakcji turystycznych; 

 współpraca z lokalnymi samorządami w ramach Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. 
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ZAGROŻENIA DLA OCHRONY ZABYTKÓW 

 

 niespójność przepisów prawnych zapisanych w ustawach związanych pośrednio             

z ochroną zabytków; 

 brak realnych korzyści (np. ulg podatkowych) dla inwestorów prywatnych przy 

inwestowaniu w zabytki; 

 niska skuteczność egzekwowania prawa lokalnego (dot. planowania 

przestrzennego) i krajowego dot. ochrony i opieki nad zabytkami; 

 negatywne nastawienie części właścicieli do ochrony zabytków, postrzeganej                 

nie jako szansa na zachowanie wspólnego dziedzictwa, a źródło represji                          

i ograniczeń; 

 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; 

 postępująca modernizacja wsi, prowadzona bez poszanowania zabytkowej 

substancji; 

 brak profesjonalnej i ciągłej informacji o zabytkach oraz dostatecznego 

oznakowania zabytków. 

 

 

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 niewątpliwych 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. 

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).  
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7.  Założenia programowe dokumentu 

 

7.1. Priorytety i główne kierunki działań Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Strzeleckiego 

 

Główną ideą przyświecającą ochronie dziedzictwa kulturowego i opiece nad 

zabytkami w powiecie strzeleckim powinny być takie działania administracji 

państwowej i samorządowej oraz właściwych instytucji, które umożliwiałaby oraz 

ułatwiałyby właścicielom i użytkownikom obiektów zabytkowych systematyczną 

poprawę stanu technicznego poprzez bieżące remonty, adaptacje i rewitalizacje.  

W perspektywie wieloletniej polityka zarówno Powiatu jak i samorządów 

wszystkich szczebli powinna być przede wszystkim nakierowana na zachowanie w jak 

najlepszym stanie zabytków, ich ochronę przed degradacją, oraz na działania związane 

z edukacją kulturalną oraz promocją obiektów i terenów ważnych dla historii regionu. 

Termin i zakres realizacji przedstawionych poniżej działań uzależniony jest od 

czynników zewnętrznych (polityki państwa, sytuacji gospodarczej, obowiązującego 

prawa), efektywnego wykorzystania możliwych źródeł finansowania oraz planowych               

i sprawnych działań samorządów lokalnych w zakresie ochrony zabytków. 

 
 

PRIORYTET 1 

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 2 

KSZTAŁTOWANIE  I  OCHRONA  KRAJOBRAZU  KULTUROWEGO 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ : 

Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej na terenach wiejskich 

Rewitalizacja obszarów miejskich 

Rozwój turystyki z wykorzystaniem zabytkowych zasobów 

PRIORYTET 3 

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 



 

 

7.2. Propozycje zadań Programu w perspektywie długo- i krótkoterminowej 

 

Priorytet 1  –  Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

Zadania w perspektywie długoterminowej: 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

realizowanie zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami oraz prawa budowlanego 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu,  
środki krajowe i unijne 

monitoring realizacji Programu – powołanie Zespołu ds. monitoringu realizacji PPOnZ, 
sporządzanie w cyklu dwuletnim sprawozdań z realizacji Programu  

Starosta Strzelecki budżet Powiatu 

ścisła współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu Powiat Strzelecki budżet Powiatu,  
budżet OWKZ 

współpraca z samorządami gminnymi w zakresie ochrony zabytków JST: Powiat Strzelecki, 
Gminy 

budżety JST,                  
środki unijne 

utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektów zabytkowych należących do 
Powiatu Strzeleckiego (wpisanych do rejestru, ujętych w GEZ)    

Powiat Strzelecki budżet Powiatu, 
środki krajowe i unijne 

w razie występowania bieżących potrzeb współpraca z Powiatowym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu 

udział Starostwa Powiatowego jako partnera merytorycznego i finansowego                            
w projektach dot. rewitalizacji obiektów i obszarów zabytkowych 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu, 
środki unijne 

realizacja zapisów m.p.z.p. w zakresie ochrony zabytków JST: Gminy budżety Gmin 
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Priorytet 1  –  Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

Zadania w perspektywie krótkoterminowej: 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

coroczne rezerwowanie środków finansowych w budżecie Powiatu na ochronę 
zabytków i dziedzictwa kulturowego 

Rada Powiatu 
Strzeleckiego 

budżet Powiatu 

kontynuacja przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Rada Powiatu 
Strzeleckiego 

budżet Powiatu 

rezerwowanie w budżecie Powiatu, w miarę możliwości, środków finansowych na 
promocję i upowszechnianie kultury oraz dziedzictwa kulturowego regionu 

Rada Powiatu 
Strzeleckiego 

budżet Powiatu 

kontynuacja umieszczenia na zabytkach wpisanych do rejestru znaku informującego             
o ochronie prawnej (wzór wg rozporządzenia MKiDN) 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu 

ujednolicenie oznakowania mogił związanych z powstaniami śląskimi JST: Gminy,  
Powiat Strzelecki 

budżety JST, środki 
Wojewody Opolskiego 

prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy obiektach 
zabytkowych należących do Powiatu Strzeleckiego: 

-  pałacyku myśliwskim w Zawadzkiem, pałacu i parku w Szymiszowie; 
-  dworze w Kadłubie (ob. Dom Pomocy Społecznej), ul. Zamkowa 5 
-  budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich;  
-  Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich, d. szpitalu w Leśnicy (ob. DPS); 
-  szkołach w Strzelcach Opolskich (ZSO,  CKZiU) oraz w Leśnicy (SOS-W); 
-  domu (ob. PSS-E) i kamienicy (ob. PCPR) w Strzelcach Opolskich 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu, 
WFOSiGW,  

środki krajowe i unijne 

opracowanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych dla obiektów zabytkowych 
należących do Powiatu Strzeleckiego 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu 
WUOZ w Opolu 
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Priorytet 1  –  Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

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)  

Powiat Strzelecki budżet Powiatu, 
WFOSiGW,  

środki unijne 

zawarcie porozumienia z Wojewodą Opolskim ws. powierzenia Powiatowi 
Strzeleckiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej 
należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
w tym m.in. wydawania decyzji administracyjnych 

Powiat Strzelecki, 
Wojewoda Opolski, 

OWKZ 

Budżet Powiatu 
 

powołanie, na podstawie ww. porozumienia, Powiatowego Konserwatora Zabytków 
(komórki wydzielonej w strukturze Starostwa Powiatowego) współfinansowanego ze 
środków Wojewody Opolskiego 

Powiat Strzelecki, 
OWKZ 

budżet Powiatu,  
środki Wojewody 

Opolskiego 

szkolenia pracowników Starostwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych, 
sporządzania wniosków na prace konserwatorskie przy zabytkach oraz ich promocję 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu, 
środki unijne 

informowanie mieszkańców powiatu o możliwościach pozyskania środków 
finansowych, organizowanie szkoleń, spotkań, konsultacji społecznych 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu 

ustanawianie nowych Społecznych Opiekunów Zabytków Starosta Strzelecki, 
OWKZ 

budżet Powiatu 

opracowanie i uchwalenie Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla 
następujących gmin: Izbicko, Kolonowskie i Zawadzkie  

Wójtowie Gmin i 
Burmistrzowie Miast 

budżety Gmin 

promowanie i nagradzanie „dobrych praktyk” konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych (np. w postaci nagrody lub certyfikatu Starosty Strzeleckiego) 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu 
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Priorytet 1  –  Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Strzeleckiego jako przyjaznego ochronie 
własnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Pomnika Historii 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu 

promocja Pomnika Historii Prezydenta RP „Góra Świętej Anny – komponowany 
krajobraz kulturowo-przyrodniczy” 

Powiat Strzelecki, 
Gmina Leśnica, OROT 

budżety JST,  
środki unijne 

monitoring realizacji programu funkcjonalno-użytkowego pn. „Góra Św. Anny – 
Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego”  

Powiat Strzelecki 
 

budżet Powiatu 
 

utrzymanie w dobrym stanie Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, 
autorstwa Xawerego Dunikowskiego  

Wojewoda Opolski we 
współpracy z Powiatem 

Strzeleckim 

budżet Wojewody, 
budżet Powiatu, 
środki krajowe 

zabezpieczenie i rewitalizacja amfiteatru na Górze św. Anny  Wojewoda Opolski we 
współpracy z Powiatem 

Strzeleckim 

budżet Wojewody, 
budżet Powiatu, 

środki krajowe i unijne 

rozpoczęcie działań, prowadzących do ujęcia w rejestrze zabytków kamiennego 
amfiteatru na Górze św. Anny, 
 ujęcie obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Leśnica 

Powiat Strzelecki, 
Gmina Leśnica, OWKZ 

Powiat Strzelecki, 
OWKZ 

proponuje się ująć w rejestrze zabytków następujące obiekty:  
– budynek Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36,  
– budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38,   
– zespół budynków SOS-W w Leśnicy, ul. Kozielska 20, 
– kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Izbicku 

Powiat Strzelecki, 
Parafia Rzym.-Kat. pw. 

św. Jana Chrzciciela              
w Izbicku, OWKZ 

Powiat Strzelecki, 
OWKZ 

ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego jako elementu dziedzictwa 
kulturowego  

Powiat Strzelecki, 
OWKZ 

budżet Powiatu 
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Priorytet 2  –  Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego 

Zadania w perspektywie długoterminowej: 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

integracja ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu  w „Strategii 
Rozwoju Powiatu” oraz dokumentach planistycznych, realizacja postulatów w nich 
zawartych 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu 
 

uwzględnianie dziedzictwa kulturowego jako potencjału rozwojowego powiatu, 
ze szczególnym uwzględnieniem Pomnika Historii „Góra św. Anny” 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu, 
środki unijne 

rozwój gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych budynkach wiejskich, oparty na 
promocji tradycji i dziedzictwa kulturowego, z wykorzystaniem naturalnych zasobów 
przyrodniczych 

JST: Gminy, Powiat 
Strzelecki, 

Województwo 
Opolskie, OROT 

budżety JST 

wspieranie projektów pośrednio związanych z opieką nad zabytkami i 
zagospodarowaniem obiektów zabytkowych 

JST budżety JST, środki 
krajowe i unijne 

egzekwowanie zapisów tzw. Ustawy krajobrazowej oraz zapisów zawartych w m.p.z.p. 
przez samorządy gminne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 
 
 
 
 
 
 

JST: Gminy, 
Województwo Opolskie 

budżety Gmin i 
Województwa 

Opolskiego 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2015-2018 

 

   112 

Priorytet 2  –  Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego 

Zadania w perspektywie krótkoterminowej: 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

rewaloryzacja szczególnie wartościowych, zdegradowanych zabytkowych obszarów 
miejskich 

JST: Gminy budżet Gmin,  
RPO WO 

rewitalizacja centrów miejscowości powiatu (Ujazd, Kolonowskie, Zawadzkie)  Gmina Kolonowskie, 
Ujazd, Zawadzkie 

budżety Gmin,  
środki krajowe i unijne 

opracowanie projektu rewitalizacji zabudowy rynku w Strzelcach Opolskich Gmina Strzelce 
Opolskie 

budżet Gminy,  
środki krajowe i unijne 

przywrócenie historycznych relacji poszczególnych części Strzelec Opolskich, optyczne           
i funkcjonalne połączenie zamku z rynkiem 

Gmina Strzelce 
Opolskie 

budżet Gminy,  
środki krajowe i unijne 

opracowanie planów odnowy miejscowości na terenach wiejskich, uwzględniających 
historyczny układ i zabudowę 

JST: Gminy budżety Gmin,  
PROW 

zakładanie instalacji odgromowych i przeciwpożarowych w kościołach drewnianych 
oraz regularna impregnacja drewna 

Parafie Rzym.- Kat. budżety JST, środki 
krajowe i unijne 

współpraca z placówkami muzealnymi, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, 
organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi instytucjami w zakresie ochrony                   
i opieki nad zabytkami 

Powiat Strzelecki 
Gminy, Województwo 

Opolskie 

budżety JST,  
środki prywatne 

promowanie i wspieranie działań lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju 
kultury i ochrony zabytków 

Powiat Strzelecki, 
Gminy, Województwo 

Opolskie, instytucje 
kultury 

budżety JST 
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Priorytet 2  –  Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego 

promowanie „dobrych praktyk” przy pielęgnacji najbliższych otoczeń zabytkowych 
obiektów - dążenie w perspektywie wieloletniej do odtwarzania historycznych otoczeń 
przy jednoczesnym usuwaniu ahistorycznych materiałów niskiej jakości 

Powiat Strzelecki,  
właściciele obiektów 

zabytkowych 

budżet Powiatu 

remont drewnianego kościoła św. Barbary w Strzelcach Opolskich wraz z 
oznakowaniem  

Parafia pw. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich  

budżety JST, środki 
krajowe i unijne 

rewitalizacja zespołu folwarcznego w Otmicach właściciel obiektu środki krajowe i unijne 

prace konserwatorskie i porządkowe przy mogiłach związanych z Powstaniami Śląskimi 
w Żędowicach, Kielczy, Kalinowie i Rozmierzy   

Parafie Rzym.-Kat., 
Gminy 

budżety JST 

wykorzystanie naturalnych zasobów powiatu, w tym rzeki Mała Panew, Kłodnicy oraz 
Kanału Gliwickiego do promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu, 
środki unijne 

wspieranie projektów pośrednio związanych z opieką nad zabytkami i 
zagospodarowaniem obiektów zabytkowych 

Powiat Strzelecki budżet Powiatu,  
środki krajowe i unijne 

dalszy udział strzeleckich miejscowości w konkursie „Piękna Wieś Opolska”  sołectwa, Gminy  budżety Gmin, środki 
własne sołectw 

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  

Powiat Strzelecki, 
Powiatowy Urząd Pracy 

budżet Powiatu 
 

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  

Powiat Strzelecki, 
Zakład Karny nr 1 i 2         

w Strzelcach Opolskich 

budżet Powiatu 
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Priorytet 3  –  Pielęgnacja i promocja dziedzictwa niematerialnego 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 

Potencjalne źródła 

finansowania 

wykorzystanie walorów zabytkowych i kulturowych, bogatej śląskiej tradycji jako 

czynnika wpływającego na rozwój i promocję powiatu 

Powiat Strzelecki, 

Gminy, NGO 

budżety JST 

podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność powiatu oraz zabytków dla potrzeb 

edukacyjnych, społecznych i turystycznych 

Powiat Strzelecki, PCK,  

NGO, instytucje 

oświatowe 

budżet Powiatu 

 

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) 

Powiat Strzelecki, 

Gminy, Województwo 

Opolskie, OROT 

budżety JST 

zachęcanie mieszkańców do prowadzenia działalności agroturystycznej Powiat Strzelecki, JST budżet Powiatu,  

środki krajowe i unijne 

(PROW, PWT) 

wspieranie badań i dokumentacji dziedzictwa kulturowego powiatu Powiat Strzelecki, PCK, 

Gminy, Społeczni 

Opiekunowie Zabytków 

budżet Powiatu,  

środki krajowe 

rozwój regionalnego muzealnictwa: wspieranie tworzenia nowych izb tradycji, izb 

regionalnych, adaptacja budynków przemysłowych na „żywe” muzea techniki; 

promocja już istniejących 

PCK, JST, NGO, 

Społeczni Opiekunowie 

Zabytków, lokalni 

liderzy społeczni 

budżety JST, środki 

krajowe i unijne 
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Priorytet 3  –  Pielęgnacja i promocja dziedzictwa niematerialnego 

Zadania w perspektywie krótkoterminowej Podmiot realizujący 

zadanie 

Potencjalne źródła 

finansowania 

działania na rzecz wpisu na Listę Krajowego Dziedzictwa Niematerialnego „Tradycji 

układania kwietnych dywanów w okresie Bożego Ciała” (szczegółowe materiały i 

informacje dostępne na stronie: www.niematerialne.nid.pl) 

społeczność lokalna, 

NGO, instytucje kultury, 

pomoc merytoryczna: 

NID,  

upowszechnianie idei: 

Powiat Strzelecki, PCK  

budżety JST 

udostępnianie zabytków dla zwiedzających w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,  

Nocy w Muzeum, itp. 

właściciele i 

administratorzy 

obiektów zabytkowych 

środki prywatne, 

budżety JST 

 

działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne i wydawnicze zwiększające 

zaangażowanie w tematykę zabytkową wśród mieszkańców i gości powiatu 

Powiat Strzelecki, PCK, 

społeczność lokalna, 

instytucje kultury, 

UMWO 

budżety JST, środki 

krajowe i unijne 

 

opracowanie publikacji albumowych – katalogu zabytków powiatu strzeleckiego oraz 

przewodnika po głównych zabytkach (połączonego z atrakcjami turystycznymi, 

szlakami, tradycjami i legendami lokalnymi itp.) 

Powiat Strzelecki, 

WUOZ 

budżet Powiatu 

 

udział Powiatu a także lokalnych społeczności w Międzynarodowym Dniu Ochrony 

Zabytków oraz Europejskich Dniach Dziedzictwa 

NGO, instytucje kultury, 

JST 

budżety JST 

 

udział Powiatu w targach turystycznych z ofertą kulturalną Powiat Strzelecki budżet Powiatu 

http://www.niematerialne.nid.pl/
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Priorytet 3  –  Pielęgnacja i promocja dziedzictwa niematerialnego 

aktywna współpraca z regionalnymi mediami w celu promocji zabytków                               

i upowszechnienia działań związanych z opieką nad zabytkami 

regionalne media, 

Powiat Strzelecki 

budżet Powiatu 

 

edukacja mieszkańców, począwszy od poziomu przedszkolnego i szkoły podstawowej, 

polegająca na pokazywaniu dziejów regionu na przykładzie zachowanych zabytków 

przedszkola i szkoły 

powiatu strzeleckiego, 

PCK, NGO 

budżet Powiatu 

 

organizacja wspólnych spotkań i warsztatów między społecznościami regionów 

partnerskich 

Powiat Strzelecki, 

powiaty partnerskie  

budżet Powiatu,  

środki unijne (PWT) 

 
 

JST   –   jednostki samorządu terytorialnego 

UMWO  –   Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

WUOZ   –   Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 

OWKZ   –   Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

NID   –   Narodowy Instytut Dziedzictwa 

OROT    –   Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

WFOSiGW  –   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

PUP   –   Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

NGO   –   organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, parafie) 

RPO WO  –   Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

PROW   –   Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 

PWT   –   Program Współpracy Transgranicznej 

PCK  –   Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 



 

 

8.  Narzędzia służące realizacji Programu 

  

 

 Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego. Do osiągnięcia celu i efektywnego wykonywania zadań w nim 

określonych służą pomocą następujące instrumenty: 

 

 instrumenty prawne – wynikające z przepisów prawnych (ustaw i przepisów 

wykonawczych), uchwał rad gminnych i rady powiatu, porozumień, np.: znakowanie 

obiektów zabytkowych, wydawanie zezwoleń na prace budowlane przy zabytkach, 

wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów będących własnością Powiatu, 

wykonywanie decyzji administracyjnych np. wojewódzkiego konserwatora zabytków 

czy uchwalanie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i budowlane przy zabytkach; 

 

 instrumenty finansowe – dotacje, subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty 

finansowe lub ulgi podatkowe dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, 

korzystanie z programów finansowanych z funduszy europejskich (z uwagi na 

rozpoczętą nową perspektywę finansowania konieczne jest bieżące śledzenie 

możliwości pozyskiwania środków na zachowanie dziedzictwa kulturowego); 

 

 instrumenty kontrolne – monitoring stanu zachowania zabytków i ich otoczenia,  

sporządzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji Programu oraz aktualizacja 

Programu związana z ustawowym czteroletnim okresem obowiązywania. Podmiotem 

koordynującym powyższe działania powinien być powołany przez starostę zespół ds. 

monitoringu realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami”, utworzony przy Starostwie 

Powiatowym w Strzelcach Opolskich, w skład którego wchodziłyby również osoby                 

z instytucji zewnętrznych; 

  

 instrumenty koordynacji – realizacje projektów i programów dotyczących ochrony 

dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca z ośrodkami naukowymi                   

i akademickimi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami 

wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami; 

 

 instrumenty społeczne – działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie                     

z organizacjami pozarządowymi, działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami, kulturą, turystyką, współpraca ze społecznymi 

opiekunami zabytków (powoływanie nowych). 
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9.  Źródła finansowania Programu 

  

 Integralnym elementem Programu są potencjalne źródła finansowania zadań             

z zakresu ochrony zabytków (rewitalizacji, konserwacji, restauracji, prac budowlanych, 

opracowywaniem dokumentacji). Środki z większości źródeł przeznaczane są wyłącznie 

na obiekty wpisane do rejestru zabytków, beneficjentami zaś są właściciele – mogą to 

być więc kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe lub osoby prywatne.                  

 Właściciele zabytków nie wpisanych do rejestru mogą korzystać z dotacji np. na 

remonty czy prace konserwatorskie w ramach funduszy lub programów związanych             

z obecną lub przyszłą funkcją budynków. Dotyczy to głównie placówek kulturalnych, 

oświatowych (szkoły, przedszkola, biblioteki), zdrowotnych (szpitale) lub związanych          

z turystyką i mających swoje siedziby w obiektach zabytkowych (np. ujętych w GEZ). 

 Środki przeznaczone na ochronę zabytków pochodzić mogą z budżetów 

jednostek samorządów terytorialnych, budżetu państwa, funduszy europejskich lub 

prywatnych. Dotacje samorządowe i ministerialne przeznaczane mogą być na prace 

wymienione w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na 

szczegółowych zasadach ustalonych przez podmioty dotujące. 

  

•  Środki samorządów gminnych 

Wszystkie Gminy powiatu strzeleckiego określiły w drodze uchwał tryby i zasady 

przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, 

z czego dwie z nich (Izbicko i Ujazd) w ostatnich latach nie udzielały dotacji: 

 Izbicko – Uchwała Nr XLV/310/06 Rady Gminy w Izbicku z dn. 29.09.2006 r. 

 Jemielnica – uchwała nr VIII/52/07 Rady Gminy Jemielnica z dn. 22.06.2007 r. 

 Kolonowskie – uchwała nr XXVIII/212/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dn. 

29.05.2009 r. (zm. uchwałą nr XXIX/227/09 z dn. 25.06.2009 r.) 

 Leśnica – uchwała nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 23.04.2007 r. 

 Strzelce Opolskie – uchwała nr XIII/104/07 RM w Strzelcach Op. z dn. 30.10.2007 r. 

 Ujazd – uchwała nr XLV/202/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dn. 27.02.2006 r. 

 Zawadzkie – uchwała nr XXVIII/227/09 RM w Zawadzkiem z dn. 27.04.2009 r. 

 

•  Środki Powiatu Strzeleckiego 

 Powiat Strzelecki udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane na mocy uchwały nr  XLVI/400/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn. 

17 września 2010 r.   

 Wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca roku (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 nie prowadzącego działalności finansowanej ze środków 

publicznych). 
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•  Środki Samorządu Województwa Opolskiego 

 Samorząd Województwa Opolskiego w ramach posiadanych środków, 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 dn. 26 maja 2009 r. (zm. uchwałą Nr XL/398/2009 SWO z dn. 17 grudnia 

2009 r.). Wniosek należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Zarząd Województwa 

Opolskiego (zazwyczaj I kwartał) w ramach ogłaszanego konkursu.  

 

•  Środki Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

Zasady udzielania dotacji określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 6 czerwca 2005 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (zmienione Rozporządzeniem 

MKiDN z dn. 1.07.2013 r.). 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 (refundacja).  

 

• Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              

w Opolu 

Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu można składać                         

w dowolnym terminie. Rada Nadzorcza w uchwale Nr 45/2007 z dn. 12.10.2007 r. 

określiła kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu, według 

których jednym z kryterium selekcji jest „Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo 

– zachowanie cennych elementów przyrody oraz krajobrazu przez przywracanie 

walorów zabytkowym założeniom parkowym, pałacowo-ogrodowym i ogrodom”. 

W 2015 r. priorytetem objęto przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów 

średniookresowych obejmujących m.in. „Ochronę przyrody i krajobrazu” (ochrona                 

i rozwój systemów obszarów chronionych, ochrona krajobrazu naturalnego                              

i  kulturowego). 

 

•  Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Programem Ministra dofinansowującym ochronę zabytków jest „Dziedzictwo 

kulturowe” Priorytet 1 „Ochrona zabytków”. W ostatnim roku wnioski należało         

złożyć w następujących terminach: do 31 października 2015 r. – wyłącznie dla prac                       

planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania; do 31 marca 

2016 roku – dla prac planowanych oraz przeprowadzonych w okresie trzech lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku. Prognozowany budżet Programu wynosił                

80 mln zł. Szczegółowe zasady określał Regulamin dostępny na stronie:  

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20150930Dziedzictwo_kulturowe_%E2

%80%93_priorytet_1_%E2%80%93_Ochrona_Zabytkow_2016.pdf  

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20150930Dziedzictwo_kulturowe_%E2%80%93_priorytet_1_%E2%80%93_Ochrona_Zabytkow_2016.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20150930Dziedzictwo_kulturowe_%E2%80%93_priorytet_1_%E2%80%93_Ochrona_Zabytkow_2016.pdf
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Drugim Programem wspierającym materialne dziedzictwo kulturowe jest 

Priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych” (Instytucja Zarządzająca – 

Narodowy Instytut Dziedzictwa). Prognozowany budżet Programu wynosił 2 mln zł. 

Szczegółowe zasady określa Regulamin dostępny na stronie:  

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20151008Dziedzictwo_kulturowe-

priorytet_5-Ochrona_zabytkow_archeologicznych_2016.pdf  

  

•  Środki Funduszu Kościelnego  

Fundusz, będący obecnie w dyspozycji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  

do 2010 roku przyznawał dotacje wyłącznie na remonty i konserwację zabytkowych 

obiektów sakralnych, wykonywanie podstawowych prac zabezpieczających sam obiekt 

(remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty 

i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, 

przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.). 

Obecnie dofinansowywanie remontów zabytkowych obiektów sakralnych 

zostało zawieszone. 

 

• Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 W najbliższych latach RPO WO 2014-2020 będzie jednym z głównych źródeł 

dofinansowujących ochronę zabytków oraz promocję dziedzictwa kulturowego. 

Dokument określa najważniejsze dla rozwoju społeczno-gospodarczego woj. 

opolskiego obszary wsparcia, które będą współfinansowane z dwóch funduszy: 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W RPO WO 2014-2020 zostały określone cele szczegółowe przyporządkowane 

poszczególnym priorytetom inwestycyjnym. Projekty związane z ochroną zabytków 

będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej V – „Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego”. 

 

•  Środki Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program „Leader” 

Działania w ramach Programu „Leader” zakładają możliwość wspierania 

dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej poprzez realizowanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju i sukcesywnie podpisywane przez Zarząd Województwa Opolskiego umów                              

z Lokalnymi Grupami Działania. 

 Środki na ochronę i promocję lokalnych zabytków w gminach powiatu 

strzeleckiego można pozyskiwać poprzez Stowarzyszenie LGD „Kraina św. Anny” (dla 

gmin Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie i Ujazd) oraz „Kraina Dinozaurów” 

(dla gminy Kolonowskie oraz Zawadzkie). Aktualności dotyczące Programu dostępne są 

na: www.prow.opolskie.pl.  

 

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20151008Dziedzictwo_kulturowe-priorytet_5-Ochrona_zabytkow_archeologicznych_2016.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20151008Dziedzictwo_kulturowe-priorytet_5-Ochrona_zabytkow_archeologicznych_2016.pdf
http://www.prow.opolskie.pl/
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• Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 

 W przyszłej perspektywie finansowej zostanie zachowany obszar wsparcia 

obecnego Programu. Struktura wdrażania Programu zostanie zachowana według 

modelu funkcjonującego w PWT 2007-2013. Najistotniejszą zmianą będzie zwiększenie 

roli Wspólnego Sekretariatu w kontroli współpracy i wpływu transgranicznego 

projektów w trakcie ich realizacji. 

Nowa edycja PWT CZ-PL skupi się wokół tematów takich jak: bezpieczeństwo, 

wykorzystanie potencjału pogranicza polsko czeskiego w dziedzinie dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego, dostępność komunikacyjna regionu, edukacja oraz 

współpraca instytucji rządowych i pozarządowych. Większość środków zostanie 

przeznaczona na działania związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym regionu 

pogranicza polsko-czeskiego oraz rozwojem infrastruktury drogowej. Szczegółowe 

informacje znajdują się na stronie: www.cz-pl.eu/pl. 

Również Fundusz Mikroprojektów będzie realizowany, podobnie jak 

dotychczas, przez 6 projektów parasolowych, z Partnerem Wiodącym po stronie 

czeskiej. Mikroprojekty, wybierane w ramach projektów parasolowych Euroregionów: 

Beskidy, Śląsk Cieszyński, Silesia, Pradziad, Glacensis i Nysa, będą dotyczyły głównie 

współpracy instytucji rządowych i pozarządowych oraz wykorzystania potencjału 

naturalnego i kulturowego pogranicza. W niektórych euroregionach wspierane będą 

również działania z zakresu edukacji. 

 

•  Środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator Programu 

„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłaszało nabory wniosków w trybie 

konkursowym o dofinansowanie projektów. Dotyczyć one mogły: 

 rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych 

obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem; 

 budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy instytucji kultury; 

 konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów; 

 digitalizacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, archiwaliów, 

zbiorów audiowizualnych i filmowych oraz tworzenia wirtualnych instytucji kultury. 

Całkowita alokacja środków w Programie wyniosła ponad 81,8 mln EUR.                    

W ramach Programu zrealizowano dwa nabory wniosków. W latach 2014-2016 nie są 

planowane kolejne nabory wniosków do Programu. Szczegóły dostępne są na stronie: 

www.eog2016.mkidn.gov.pl. 

 

 

 

http://www.cz-pl.eu/pl
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/
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•  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. 

Działalność Fundacji przede wszystkim skupia się na wspieraniu przedsięwzięć    

o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie:  

 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;   

 ochrony i promocji zdrowia;   

 pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;   

 pomocy społecznej oraz z szeroko pojętej dobroczynności.  

Fundacja przyznaje środki finansowe w ramach własnego programu 

grantowego. Szczegóły dostępne na stronie internetowej: www.aktywniwregionie.pl. 

 

•  Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. 

Program grantowy: „Tu mieszkam, tu zmieniam”.  

Kwoty grantów: od 4 000 zł do 10 000 zł, możliwe obszary wsparcia: 

- zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, 

funkcjonalności, 

-  poprawa jakości życia 

-  zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę 

-  ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, 

- upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne 

środowisko, 

-  ochrona środowiska naturalnego 

-  budowa wspólnot międzypokoleniowych 

-  współpraca między organizacjami 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fundacja.bzwbk.pl.   

 

 

 

 

 

 

http://www.aktywniwregionie.pl/
http://www.fundacja.bzwbk.pl/
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•  Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 

 Fundacja udziela wsparcia w ramach zadań dotyczących edukacji i rozwoju 

lokalnego. W zakresie edukacji i rozwoju lokalnego finansuje m.in. inicjatywy dotyczące 

dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.              

O dofinansowanie mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, 

biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra 

publicznego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji: 

www.citibank.com/poland/kronenberg/polish/index.htm. 

 

•  Fundacja Polska Miedź 

 KGHM Polska Miedź S.A. od 2003 r. prowadzi za pośrednictwem korporacyjnej 

Fundacji Polska Miedź działalność prospołeczną i wspiera różnorodne projekty 

regionalne, krajowe oraz międzynarodowe zgodnie z ustawą o pożytku publicznym                 

i wolontariacie. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność 

społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą m.in.: 

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

-    kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji; 

-    ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji: 

www.kghm.pl/?category_id=285  

 

•  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. 

 

•  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Jedną z dziedzin, będących w kręgu zainteresowania Fundacji jest ochrona                     

i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Od 2012 r. wnioski o dotację mogą 

być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW). 

Fundacja finansuje projekty, które są realizowane w ramach współpracy 

pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Jednym z priorytetów jest: „Kultura – 

Wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturę (w szczególności poprzez 

działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE) oraz działania na 

rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Fundacja jednak nie wspiera 

robót budowlanych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fwpn.org.pl.  

http://www.citibank.com/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://www.kghm.pl/?category_id=285
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.fwpn.org.pl/
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•  Środki prywatne  

 Sektor prywatny jest niestety dalej jeszcze mało wykorzystywanym źródłem 

wspomagania zadań publicznych sfery ochrony i opieki nad zabytkami, co jest 

uwarunkowane odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi. Do zwiększenia udziału 

środków prywatnych w tym zakresie mogą przyczynić się działania państwa 

realizowane za pomocą tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i pomocy 

publicznej (na podstawie Ustawy z dn. 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym).  

 Istotą PPP jest współdziałanie w uzgadnianiu wspólnych celów i w skutecznej  

ich realizacji. Wspieranie działań przedsiębiorców i osób prywatnych na rzecz ochrony  

i opieki nad zabytkami przez udzielenie pomocy ze środków publicznych jest 

dopuszczalna w Unii Europejskiej, lecz podlega zasadniczym ograniczeniom. Pomoc 

publiczna to określone zasady wsparcia podmiotu gospodarczego przez państwo, 

władze samorządowe lub np. organizacje, które oferują pomoc na podstawie zleceń 

pochodzących od organów państwowych w jakiejkolwiek formie (np. dotacji, 

rozłożenia spłaty podatku na raty, zwolnienia z zaległości podatkowych, udzielenia 

preferencyjnej pożyczki lub kredytu). 
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10.  Realizacja i finansowanie przez Powiat zadań z zakresu ochrony zabytków                      

i opieki nad zabytkami 

 

 

10.1.  Ochrona zabytków 

 

Ochrona zabytków znajdujących się na terenie powiatu strzeleckiego,                              

w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należy do jednych                     

z obowiązków i kompetencji samorządu powiatowego. Podstawowym narzędziem 

określającym kierunki działań oraz szczegółowe zadania jest niniejszy dokument –                

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego, określający perspektywę 

realizacji na lata 2015-2018. Warto pamiętać, iż okres ten przypada na pierwsze lata 

funkcjonowania nowych funduszy unijnych, stąd ważny jest bieżący monitoring 

wszystkich możliwych źródeł finansowania, by już na starcie optymalnie wykorzystać 

fundusze strukturalne. 

Ochrona zabytków w najbardziej dosłownym znaczeniu to określenie prawnych 

możliwości finansowania prac konserwatorskich oraz przekazywanie na te cele 

odpowiednich środków. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich w latach 2011-

2015 na mocy uchwały XLVI/400/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 

2010 r. udzielało dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane, a głównymi beneficjentami były Parafie Rzymskokatolickie. 

 

Rok Beneficjent Zadanie Kwota 

2011 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Trójcy Świętej                     
w Leśnicy 

Remont elewacji wraz z uzupełnieniem 
pokrycia dachu kościoła pw. Trójcy 
Świętej w Leśnicy 

10 000 zł 

Klasztor Zakonu Braci 
Mniejszych w Górze św. 
Anny  

Prace konserwatorskie oraz renowacja 
elewacji kaplicy kalwaryjskiej „Brama 
Wschodnia” 

5 000 zł 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Ujeździe 

Wymiana części elementów 
konstrukcyjnych drewnianej więźby 
dachu wraz z wymianą pokrycia dachu 
oraz odnowieniem elewacji kościoła pw. 
św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe 

15 000 zł 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Bartłomieja w 
Suchej  

Wymiana wewnętrznej instalacji 
elektrycznej w kościele pw. św. 
Bartłomieja w Suchej 

15 000 zł 

Łącznie w 2011 r. 45 000 zł 

2012 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i 
Pawła w Dolnej 

Demontaż starych i wykonanie nowych 
części wieży i pokrycie blachą kościoła 
pw. ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła w Dolnej 

8 000 zł 
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Rok Beneficjent Zadanie Kwota 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Karola 
Boromeusza w 
Staniszczach Wielkich 

Montaż akcesoriów do pokryć dachowych 
w postaci płotków przeciwśniegowych              
z blachy miedzianej w kościele pw. św. 
Karola Boromeusza w Staniszczach 
Wielkich   

14 000 zł 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Narodzenia NMP 
w Centawie 

Konserwacja wieży zabytkowego kościoła 
pw. Narodzenia NMP w Centawie  

8 000 zł 

Łącznie w 2012 r. 30 000 zł 

2013 

Zgromadzenie Braci Szkół 
Chrześcijańskich  w Kopcu 

Rozbudowa systemu sygnalizacji 
pożarowej w Pałacyku Myśliwskim                  
w Zawadzkiem 

20 000 zł 

Łącznie w 2013 r. 20 000 zł 

2014 

Parafia Rzymskokatolicka  
Wniebowzięcia NMP  
w Jemielnicy 

Prace konserwatorskie, restauratorskie 
przy zespole dwóch obrazów ze scenami   
z życia Marii (Narodzenie, Nawiedzenie)             
z Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy 

25 000 zł 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Wawrzyńca  
w Strzelcach Opolskich 

Zabudowa okien niskoemisyjnych  
w kościele par. pw. św. Wawrzyńca 
 w Strzelcach Opolskich 

35 000 zł 

Zgromadzenie Braci Szkół 
Chrześcijańskich w Kopcu 

Wymiana pokrycia dachowego w 
Pałacyku Myśliwskim w Zawadzkiem 

20 000 zł 

Łącznie w 2014 r. 80 000 zł 

2015 

Zgromadzenie Braci Szkół 
Chrześcijańskich w Kopcu 

Rozbiórka rynien, wymiana okien 
dachowych i na elewacji, wymiana 
pokrycia dachu na dachówkę karpiówkę, 
wymiana uszkodzonych elementów 
konstrukcji dachu i impregnacja 
drewnianej konstrukcji dachu w Pałacyku 
Myśliwskim w Zawadzkiem 

30 000 zł 

Parafia Rzymskokatolickiej 
pw. Wniebowzięcia NMP           
w Jemielnicy 

Prace konserwatorskie i restauratorskie 
przy zespole malowideł ściennych aut. 
J.G. Wolffa (ok. poł. XVIII w.) w arkadzie 
wejściowej Kaplicy Św. Józefa w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy 

18 000 zł 

 
Łącznie w 2015 r. 48 000 zł 

Łącznie w latach 2011-2015 223 000 zł 
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Jednym z postulatów niniejszego Programu jest kontynuacja udzielania dotacji 

właścicielom zabytków i w miarę finansowych możliwości rezerwowania w corocznej 

uchwale budżetowej środków przeznaczanych na ten cel. Dotacje celowe mogą                   

w pierwszej kolejności otrzymywać właściciele zabytków (wpisanych do rejestru) 

znajdujących się w złym stanie technicznym (np. dotkniętych pożarami lub 

powodziami) lub posiadających duże znaczenie dla lokalnej społeczności, promocji 

regionu (np. na zabezpieczenie drewnianych kościołów). Taka forma wsparcia może też 

częściowo pokryć wkład własny beneficjentów, którzy pozyskali dotacje z funduszy 

zewnętrznych na realizację większych projektów zakładających prace rewitalizacyjne          

i konserwatorskie. Takie działania oprócz poprawy stanu technicznego zabytków 

pozytywnie wpływają na lokalne społeczeństwo i mobilizują właścicieli zabytków do 

intensyfikacji działań zmierzających do poprawy stanu zachowania własnych zabytków. 

Kolejnym źródłem finansowania zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków                             

z budżetu Powiatu Strzeleckiego mogłyby być częściowo środki corocznie rezerwowane 

na podstawie Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego                                

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Podmioty te – stowarzyszenia, fundacje, parafie – mogą ubiegać 

się o środki na działalność kulturalną i społeczną, często odbywającą się w 

zabytkowych obiektach lub w ich bezpośrednim otoczeniu. 

Kolejne ustawowe kompetencje związane z ochroną zabytków należą do 

Starosty Strzeleckiego i nie wymagają dużych nakładów finansowych.  

Pierwszą jest umieszczanie (w uzgodnieniu z OWKZ) na zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru, znaku informującego o tym,                 

iż zabytek ten podlega ochronie prawnej. Forma graficzna tego znaku 

została określona w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dn. 9.02.2004 r. 

(Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259).  

Obecnie oznakowanie zabytków na terenie powiatu jest zrealizowane na 

bardzo niskim poziomie. Ponadto część obiektów posiada oznakowanie tablicami 

wynikającymi z nieobowiązujących juz przepisów prawa (tablice czerwone).  

Oznakowanie zabytków wymaga w najbliższym czasie aktualizacji, w zakresie 

sprawdzenia stanu zachowania tablic już zamontowanych na obiektach oraz stanu 

elewacji po wykonanych robotach remontowych. 

Drugą kompetencją Starosty jest ustanawianie (na wniosek OWKZ) Społecznych 

Opiekunów Zabytków. Osoby wpisane na taką listę (liderzy społeczni, animatorzy 

kultury, organizacje pozarządowe) współdziałają z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków i Starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami: 

podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków  i utrzymaniem ich          

w jak najlepszym stanie, upowszechniają wiedzę o zabytkach. W latach 2010-2014 

Starosta Strzelecki ustanowił jednego Społecznego Opiekuna Zabytków – p. Piotra 

Smykałę, historyka, pasjonata autora licznych publikacji dotyczących strzeleckich 

zabytków i lokalnej historii. 
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10.2.  Opieka nad zabytkami 

 

Drugim zadaniem Powiatu Strzeleckiego w rozumieniu ww. Ustawy jest opieka 

nad obiektami zabytkowymi, które są jego własnością. Łączy się to z obowiązkiem ich 

pielęgnowania i dbania o dobry stan techniczny, prowadzenie bieżących remontów, 

finansowanie prac konserwatorskich oraz pozyskiwanie na nie środków zewnętrznych. 

Powiat Strzelecki jest właścicielem trzech obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 
 

Lp. Miejscowość Obiekt Nr rejestru 

1. 
Szymiszów,  

gm. Strzelce Opolskie 

zespół pałacowo-parkowy (XVII-XX):  

- pałac przy ul. Strzeleckiej 2 A/1047/65               

z 25.06.1965 

 - park A/185/88                  

z 7.11.1988 

2. 
Zawadzkie, 

gm. Zawadzkie 

pałacyk myśliwski przy ul. Czarnej 2 (XIX/XX) 
ob. Dom Pomocy Społecznej 

A/2119/86               
z 25.02.1986 

 

Powiat Strzelecki jest ponadto właścicielem kilkunastu obiektów ujętych                   

w Gminnych Ewidencjach Zabytków: 
 

Lp. Miejscowość Obiekt 

1. Strzelce Opolskie budynek Starostwa Powiatowego, ul. Jordanowska 2 

2. Strzelce Opolskie Powiatowe Centrum Kultury, d. kasyno, ul. Dworcowa 23 

3. Strzelce Opolskie 
dom, ob. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  
ul. Piłsudskiego 20 

4. Strzelce Opolskie szkoła, ob. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Krakowska 38 

5. Strzelce Opolskie 
szkoła, ob. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
ul. Kościuszki 8 

6. Strzelce Opolskie Szpital Powiatowy, ul. Opolska 36 

7. Strzelce Opolskie 
kamienica, ob. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
 ul. Bolesława Chrobrego 5 

8. Kadłub dwór, ob. Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 5 

9. Leśnica 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Zespół Placówek 
Oświatowych, ul. Kozielska 20, dom, internaty, budynek gosp., 
magazyn, pawilon ogrodowy 

10. Leśnica szpital, ob. Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 20 
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10.3.  Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

 

Ważnym elementem szeroko pojętego zarządzania dziedzictwem kulturowym 

jest promocja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, historii i tradycjach regionu, 

które są ważnym elementem promocji turystycznej każdego regionu. Silną stroną 

działalności Powiatu Strzeleckiego są inicjatywy i działania związane właśnie                                   

z kulturalną i turystyczną promocją powiatu oraz gmin wchodzących w jego skład.  

W ostatnich latach Powiat Strzelecki realizował różne projekty 

upowszechniające kulturę, promujące zabytki i atrakcje turystyczne. Instytucją 

wspierającą Starostwo Powiatowe oraz realizującą część zadań Powiatu w zakresie 

kultury i dziedzictwa kulturowego jest nowoutworzone Powiatowe Centrum Kultury    

w Strzelcach Opolskich. Formalnie utworzone 27 lutego 2013 r. funkcjonuje                               

w wyremontowanym budynku dawnego kasyna. 

W ciągu trzech lat działalności Centrum spełniło zakładany cel powołania tej 

instytucji: stworzyło miejsce integrujące społeczność Regionu oraz promujące jego 

tradycje, historię i wszelkiego rodzaju przejawy działalności artystycznej i naukowej. 

Połączono tradycję kulturalną i intelektualną Śląska z nowoczesnym spojrzeniem na 

sztukę i rolę kultury w dniu dzisiejszym. W pięknie odrestaurowanych, przestronnych 

wnętrzach prowadzona jest szeroko zakrojona działalność wystawiennicza, edukacyjna, 

naukowa i konferencyjna. 

Uzupełnieniem działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących dziedzictwa 

kulturowego są tzw. działania „miękkie” mające na celu szeroko pojętą edukację 

kulturalną, popularyzację lokalnej tradycji i historii oraz szerokimi ramami edukację 

społeczeństwa. 

W ostatnich latach zrealizowano kilka projektów świadczących o dużej 

świadomości władz samorządowych. W 2012 roku Powiat Strzelecki wydał polsko- 

niemiecką publikację popularno-naukową „Strzelczan Album Rodzinny. Od kołyski aż 

po grób". Zawartość publikacji obejmowała rozdziały poświęcone fotografii na Śląsku, 

historii powiatu strzeleckiego, ze szczególnym uwzględnieniem XX w., okresu II wojny, 

wypędzeń, przesiedleń, migracji w ostatnich latach, ale również życiu codziennemu                      

w mieście i na wsi - z podrozdziałami o życiu rodzinnym, budownictwie na wsi                          

i w miastach, a także zmianach w modelu tradycyjnej rodziny. Ponadto wspomniani             

są również znani ludzie wywodzący się z terenu powiatu. Na powyższy cel pozyskano 

dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, z partnerskiego powiatu 

Soest oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wyżej wymienione działania, choć często nie są związane bezpośrednio                            

z zabytkami, stanowią najlepszą formę pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo       

i jego edukację, podejścia do regionalnej historii, co w przyszłości zaprocentuje zmianą 

podejścia do tematyki dziedzictwa i większym zaangażowaniem w ochronę                              

i pielęgnację zabytków. 


