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1.  Wstęp  

 

Materialne dziedzictwo gminy Kolonowskie wraz bogatymi zasobami przyrodniczymi tworzą 

harmonijny obraz krajobrazu kulturowego, dlatego ważne jest opracowanie systemowej metody jego 

ochrony. Lokalne zabytki są cennym elementem kultury, śladem przeszłości sięgającej XVIII wieku oraz 

jednym z elementów kształtującym otoczenie przyjazne człowiekowi. Zabytki gminy Kolonowskie                        

w niezaprzeczalny sposób kształtują świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców. 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolonowskie poprzez budowanie polityki ochrony 

powinien pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. 

Przedmiotem opracowania są pojedyncze obiekty zabytkowe, całe założenia wiejskie oraz osie widokowe 

i panoramy. Natomiast głównym celem opracowania jest wyznaczenie podstawowych kierunków działań 

i określenie konkretnych zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz szerzej nad całym 

środowiskiem kulturowym gminy w okresie najbliższych 4 lat. Program powinien służyć przy 

podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac 

dotyczących ochrony, upowszechniania i promowania zabytków oraz przy planowaniu działań z zakresu 

innych dziedzin m.in. planowania przestrzennego, turystyki czy ochrony środowiska. Program ma służyć 
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szeroko pojętemu rozwojowi gminy poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków, 

eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, 

gospodarcze i edukacyjne. 

 Głównymi adresatami Programu jest społeczność lokalna, bezpośrednio zainteresowana 

polepszeniem stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to przede wszystkim 

obecnych oraz przyszłych właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, animatorów życia 

kulturalnego, lokalnych wspólnot, jak również władz samorządowych gminy, posiadających rzeczywiste 

instrumenty ochrony zabytków.  

 

 

 

 

 

 

2.  Podstawa prawna opracowania Programu 

 

Podstawę prawną opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kolonowskie stanowią 

zapisy  art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, 

poz. 1568 z późn. zm.), mówiące, że Burmistrz Miasta sporządza na okres 4 lat gminny program opieki 

nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie uchwały 

przyjmuje Rada Miejska. Następnie Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z 

realizacji programu Burmistrz Miasta sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie 

Miejskiej. 

 

Szczegółowe cele opracowania wymienione są w art. 87, ust. 2. cytowanej Ustawy:  

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  

 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego               i 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody                        i równowagi 

ekologicznej,   

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania,  

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych 

na opiekę nad zabytkami,   

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków; 
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 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami. 

 Ustalenia gminnego program opieki nad zabytkami uwzględnienia się następnie  w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz                             w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego (art. 19 ust. 2).  

 

3.  System prawny ochrony zabytków w Polsce 

 

3.1.  Główne uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami 

 

Fundamentem systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz wspomniana już Ustawa z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 

późn. zm., ostatnio nowelizowana               18 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474)) . Określają 

one politykę zarządzania zabytkami oraz wyznaczają główne zadnia państwa oraz obywateli (właścicieli                      

i użytkowników obiektów zabytkowych).  

 

Konstytucja RP mówi, że „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)”. 

 

Szczegółowe zapisy znajdują się w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która 

jest podstawą prawną ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Określa ona przedmiot, zakres i formy 

ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. Wprowadza pojęcia ochrony i opieki. 

Ustawa określa zabytek jako „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową”.  

  

 

 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; 
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 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; 

 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 (art. 6): 

 zabytki nieruchome – krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne i ruralistyczne              i zespoły 

budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, 

cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia 

historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji,  

 zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcje 

stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych                                        i uporządkowanych, numizmaty 

oraz pamiątki historyczne, wytwory techniki, materiały biblioteczne, wytwory sztuki ludowej, rękodzieła 

oraz inne obiekty etnograficzne, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji,  

 zabytki archeologiczne – pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej                      i artystycznej. 

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 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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 
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na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 

3.1.1.  Zapisy dotyczące samorządu gminnego 

 

Ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków                      i 

kompetencji samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. 

zarządami gmin), precyzuje art. 4. Gminy są zobowiązane m.in. do: 

 zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

 zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków 

 uwzględniania zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 

kształtowaniu środowiska. 

Realizacji tych zadań ma służyć m.in. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, o której jest 

mowa w art. 22, ust. 4 cytowanej Ustawy: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną 

ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych 

wojewódzką ewidencją zabytków”. Stanowi ona podstawę do sporządzenia gminnego programu opieki 

nad zabytkami.  

Ujęcie zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków nie stanowi jeszcze formy jego 

ochrony, jednakże stanowi podstawę do objęcia tych zabytków          (nie wpisanych do rejestru zabytków 

i nie będących parkami kulturowymi) ochroną            w formie zapisu w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

Ustawa ponadto upoważnia Radę Gminy, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, do utworzenia parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (Art. 16.). W celu realizacji zadań związanych z ochroną 

parku kulturowego Rada Gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem. 

 Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie 

zgodnych uchwał Rad Gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być utworzony. 

 

3.2.  Organizacja organów ochrony zabytków 

 

 Organami ochrony zabytków są (art. 89): minister właściwy do spraw kultury              i ochrony 

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 wojewódzki konserwator zabytków, który kieruje wojewódzkim urzędem ochrony zabytków. 
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 Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda,               za zgodą 

Generalnego Konserwatora Zabytków (art. 91). Do zadań wykonywanych przez WKZ należy w 

szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami; 

3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym 

zakresie; 

4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych; 

5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, 

architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych                       i innych 

działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych; 

6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów; 

8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach; 

9) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków. 

 Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć, w drodze 

porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych, gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów, położonym na terenie 

województwa. 

 

3.3. Pozostałe uwarunkowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

 Ustawa reguluje szczegółowy zakres zadań związanych z ochroną zabytków na poziomie 

lokalnym. Do zadań własnych gminy należy wykonywanie zadań w zakresie m.in. kultury, ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami a także ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.  

  Warto zwrócić uwagę, że zakres dotyczący szeroko pojętej ochrony zabytków, mieści w sobie 

zarówno zapisy ściśle mówiące o ochronie zabytków, jak również pozostałe, dotyczące ochrony 

środowiska, przyrody, turystyki, zieleni gminnej                           i zadrzewień a także promocji gminy. 

Takie całościowe, wielostronne podejście pozwala skuteczniej chronić oraz lepiej wykorzystywać zasoby 

zabytkowe gminy co pozytywnie wpływa na pozostałe dziedziny działalności. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

W Ustawie zapisano, iż prognoza oddziaływania na środowisko, sporządzana przy okazji 

opracowywania polityk, strategii, planów lub programów powinna „określać, analizować i oceniać 

przewidywane znaczące oddziaływania, [...] na środowisko, a w szczególności na […] zabytki, jak 
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również w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, Ustawa nakłada obowiązek sprawdzenia, czy decyzja o odstąpieniu uwzględnia: […] „cechy 

obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności obszaru                             o 

szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego 

wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne 

wykorzystywanie terenu. 

Niezwykle ważne są przepisy dotyczące planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzenia „raportu                         o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko”. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego przepis ten jest istotny w 

kontekście budowy wież telefonii komórkowej oraz stosunkowo nowej inicjatywy, jaką jest budowa farm 

wiatrowych i ich oddziaływanie na krajobraz kulturowy, a więc przestrzeń historycznie ukształtowaną               

w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. 

 

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

Ustawa, obok ogólnych zapisów mówiących o uwzględnianiu w planowaniu przestrzennym 

wymagań „ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”, precyzuje, co 

powinno być uwzględniane podczas sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy.   Uwzględniać należy uwarunkowania wynikające ze: […] 

„stanu  środowiska,              w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, stanu 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”. 

Studium oraz  plany zagospodarowania przestrzennego winny określać […] „obszary oraz 

zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, 

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”. 

Wyznaczanie obszarów chronionych odbywa się poprzez określenie,                                    w 

uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, granic stref ochrony konserwatorskiej, 

oznaczonych literami: „A”, „B”, „E”, „K”, „OW”, „W”. 

Istotne jest nałożenie na wójtów obowiązków zarówno zawiadomienia m.in. wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o przystąpieniu do sporządzania studiów, planów zagospodarowania 

przestrzennego i występowania o opinie i wnioski,                    jak również opiniowania (studia) lub 

uzgadniania. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 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”. 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 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
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 W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę na remont tych obiektów, ich rozbiórkę (ale 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 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

 Budynki „podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków              i opiece 

nad zabytkami”, nie wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

 Jednym z wymienionych celów publicznych jest „opieka nad nieruchomościami stanowiącymi 

zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Kolejne zapisy precyzują, 

jakie działania wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to sprzedaż, zamiana, 

darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

stanowiących własność Skarbu Państwa (tu wyjątkiem są nieruchomości będące we władaniu Agencji 

Nieruchomości Rolnych) lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wnoszenie tych nieruchomości jako 

wkładów niepieniężnych do spółek, podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

 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.                Taki sam obowiązek można nałożyć w decyzji o 

ustanowieniu trwałego zarządu. 

 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 oraz o obniżce o 50% opłat z 

tytułu trwałego zarządu, która to bonifikata również może być podwyższona lub obniżona. Gminie 

przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży „nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.”  

 

Ustawa o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

 Ustawa określenie „tereny zieleni” definiuje się jako „tereny wraz                               z 

infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące 

się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne 

lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 

jordanowskie                          i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, 

zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowymi 

przemysłowym” 

 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków; dotyczy to również drzew owocowych. 

Ustawodawca posłużył się również pojęciem „wartości historycznych”, „kulturowych”, które są jednym z 

czynników ważnych przy tworzeniu parków krajobrazowych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 

ustanawianiu pomników przyrody i innych czynnościach. 
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Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej   

 W Ustawie zapisano że „prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek 

samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym”, natomiast państwo, jako mecenas, wspiera tę 

działalność, a minister właściwy do spraw kultury              i ochrony dziedzictwa narodowego może 

wspomóc finansowo realizację planowanych na dany rok zadań. 

 Sprawowanie opieki nad zabytkami jest jednym z podstawowych zadań instytucji kultury, 

szczególnie tych wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami (których celem statutowym jest 

sprawowanie opieki nad zabytkami).  

 Zatem szeroko pojęta opieka nad zabytkami niekoniecznie musi oznaczać bezpośrednie 

czynności przy zabytku, ale również gromadzenie wiedzy o zabytkach, jej udostępnianie poprzez np. 

organizację wystaw, edukację społeczeństwa dotyczącą ochrony zabytków, uświadomienie istnienia 

odziedziczonych po dawnych mieszkańcach dóbr kultury, uwrażliwienie na wyjątkowy charakter tego 

dziedzictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Spójność Programu z krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi dokumentami strategicznymi. 

 

Aby Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolonowskie funkcjonował sprawnie i mógł być w 

pełni realizowany, musi uwzględniać wcześniejsze zapisy dokumentów strategicznych szczebla 

krajowego, wojewódzkiego i powiatowego, o ile nie są sprzeczne z lokalnym interesem ochrony 

dziedzictwa kulturowego gminy Kolonowskie. 

  

4.1. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu krajowym 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 (dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego w 2006 r.) 
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 Strategia jest „podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele                i 

priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić 

oraz nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 

stanowiącym odniesienie dla innych strategii                            i programów rządowych, jak i 

opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego”. 

 W Strategii zwrócono uwagę na walory środowiska naturalnego, potencjał kulturowy oraz 

korzystne położenie na kontynencie Polski. W rozbudowie infrastruktury turystycznej niezbędne jest 

wsparcie inicjatyw lokalnych przez władze publiczne. Położenie nacisku na rozwój turystyki zgodne jest 

także z „Wizją Polski                do roku 2015”. 

 Zasada zrównoważonego rozwoju oraz pielęgnowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

pozwolą również na osiągnięcie głównego celu Strategii, jakim jest podniesienie poziomu i jakości życia 

mieszkańców Polski. Wśród priorytetów „Strategii ważnych dla dziedzictwa kulturowego znajdujemy: 

wzrost konkurencyjności                               i innowacyjności gospodarki, poprawę stanu infrastruktury 

technicznej i społecznej (kultura, sport i turystyka), rozwój obszarów wiejskich (rozwój agroturystyki), 

rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 i Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju 

Kultury na lata 2004-2020 (dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów)   

 Tworzy ramy dla mecenatu państwa w sferze kultury, a przede wszystkim dla nowocześnie 

pojmowanej polityki kulturowej państwa, funkcjonującej w warunkach rynkowych, a także dla wspólnoty 

Polski z Unią Europejską. Głównym celem Strategii jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

kulturowego regionów w Polsce.              Do priorytetów zaliczamy:  

•   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:  

•  przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego wspierania ochrony                    i opieki nad 

zabytkami,  

•     podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa,  

• poszukiwania instrumentów wzmacniających efekty działalności służby konserwatorskiej, 

• ograniczenia uznaniowości konserwatorów poprzez nałożenie na nich odpowiedzialności za niezgodne z 

prawem postępowania, 

•   intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa 

poprawa stanu zabytków nieruchomych.  

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (aktualizacja Koncepcji polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, opracowanej przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, przyjętej w dniu 

17.11.2000 r. przez Sejm RP (M.P. Nr 26, poz. 432)). 
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 Dokument określa „uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz 

działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności: […] wymagania           z zakresu ochrony 

środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie”.  

 W Koncepcji zaznaczono, iż „głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest 

osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego                                i umożliwieniu obecnym  i przyszłym mieszkańcom kraju 

równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury.” 

 Przedstawiono „zasady wynikające z założeń zrównoważonego rozwoju”, wśród których 

najważniejsze dla szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego są: 

 przestrzeń, ze względu na jej wysoką wartość przyrodniczą i kulturową, winna być użytkowana 

bardzo oszczędnie, 

 uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe terenu powinny stanowić podstawę              do 

kształtowania funkcji rozwojowych struktur przestrzennych, 

 zajmowanie wartościowej z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego                      i 

kulturowego przestrzeni winno odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dotyczy 

to przede wszystkim rozwoju infrastruktury transportowej                    i rozbudowy miast. 

 W Koncepcji podkreślono występowanie złej tendencji, jaką jest suburbanizacja. Zjawisko to 

polega na niekontrolowanym „rozlewaniu się” dużych miast i ma zły wpływ na noworealizowaną 

zabudowę wsi zlokalizowanych w pobliżu tych miast: obserwuje się zatracenie stylowych cech i 

pomieszanie form zabudowy a co za tym idzie utratę cennego komponentu ładu przestrzennego.  

 Sformułowano również zasadę, iż „rozwój systemu [osadniczego] powinien zmierzać w 

kierunku […] dążenia do komasacji osadnictwa na terenach wiejskich, ponieważ jego rozproszenie 

poważnie utrudnia racjonalną obsługę siedlisk przez sieci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.” 

 Aktualnie trwają prace nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-

2033. 

 

 

 

 

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (w trakcie opracowywania) 

 Program określi cele i kierunki działań oraz zadania, które powinny być podjęte w szczególności 

przez organy i jednostki administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Celem programu krajowego jest wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami. Jego ramy wyznaczają 

tezy opracowane przez zespół powołany przez Ministra Kultury. Wśród nich na szczególną uwagę 

zasługują zapisy odnoszące się odpowiednio do działań o charakterze systemowym, dokumentowania, 

monitorowania i standaryzacji metod działania oraz kształcenia i edukacji.  

 Część zawartych tam celów i kierunków działań powinna być uwzględniona                       w 

lokalnych programach opieki nad zabytkami, co dotyczy w szczególności:  

1. integracji ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, krajobrazu oraz stosownych zasad 

zagospodarowania przestrzennego,  
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2. promocji wartości materialnych oraz wartości niematerialnych dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza 

zabytków w warunkach gospodarki rynkowej,  

3. wzmocnienia roli dziedzictwa, zwłaszcza zabytków, w rozwoju turystyki                                    i 

przedsiębiorczości,  

4. ustalenia czytelnych kryteriów priorytetów oraz usprawnienie systemu rozdziału środków, 

5. zorganizowania w skali kraju systemu i służb (również na poziomie j.s.t.) dla monitorowania stanu 

dziedzictwa kulturowego,  

6. kształcenia społeczeństwa w duchu poszanowania dla autentyzmu oraz wartości materialnych i 

niematerialnych wspólnego, wielokulturowego dziedzictwa,  

7. budowanie klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji dla idei ochrony i dawności zabytków 

odczytywanych jako źródło tożsamości, wiedzy i dumy z przeszłości, tradycji, wiedzy o sposobie życia i 

pracy przodków, poprzez m.in.: edukację na wszystkich poziomach szkół, również wśród kadr 

nauczycielskich i kadr samorządowych.  

  

 

 

 

 W założeniach Program ma również uporządkowanie działań w sferze ochrony poprzez 

wskazanie siedmiu podstawowych zasad konserwatorskich:  

1. zasada primum non nocere  

2. zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości 

(materialnych i niematerialnych), 

3. zasada minimalnej, niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań niekoniecznych)  

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

5. zasada czytelności i odróżnialności ingerencji, 

6. zasada odwracalności metod i materiałów,  

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

 

4.2. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu wojewódzkim 

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 (uchwała                            nr 

XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z 11 października 2005 r.). 

 W dokumencie w celu prawidłowego rozwoju regionu przyjęto następujące zasady:  

1. dbałości o instytucje kultury na terenie województwa opolskiego oraz konieczność stworzenia systemu 

ochrony dóbr kultury, 

2. ochrony dziedzictwa kulturowego, wielu obiektów zabytkowych przed zniszczeniem                  i 

dewaluacją jako obowiązek społeczności regionu i powinność wobec przyszłych pokoleń,  

3. w sferze kultury przyjęto zasadę kreowania dobrego wizerunku regionu,  

4. kultura jako czynnik integracji społecznej, musi znaleźć miejsce w planach rozwojowych,  
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5. tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację                 i ochronę 

środowiska.  

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa 

Opolskiego nr 57/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.) 

 Głównym celem RPO jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do 

inwestowania, pracy i zamieszkania.                          Z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa 

kulturowego przyjęto następujące cele:  

•   infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe – z rozwinięciem na rozwój kultury oraz ochrony 

dziedzictwa kulturowego,  

•   aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – rewitalizacja obszarów miejskich oraz 

zagospodarowanych terenów zdegradowanych. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr XLIX/357/2002 z dnia 24 września 2002 r.) 

 W sferze kulturowej obejmującej system ochrony dziedzictwa kulturowego przyjęto w Planie 

ogólne zasady kompleksowości działań ochronnych                                      i rewaloryzacyjnych, łączenia 

ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego oraz promowania regionalnych 

walorów dziedzictwa kulturowego. Wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego stanowi jeden z 

ważniejszych elementów strategii rozwoju województwa opolskiego. 

 Do podstawowych celów polityki przestrzennej związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego w 

Planie zaliczono: 

−   ochronę europejskiego dziedzictwa archeologicznego, 

−   ochronę i rewaloryzację obiektów i obszarów zabytkowych, 

−   ochronę krajobrazu kulturowego, 

− możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społecznego                              i 

gospodarczego rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej oraz działalności kulturowej. 

 W celu skuteczniejszej ochrony krajobrazu kulturowego Plan uwzględnił tworzenie parków 

kulturowych a wśród propozycji podaje krajobraz osiedleńczy Doliny Małej Panwi. Wytyczył również 

kierunki działań szczególnie ważnych dla regionalnego dziedzictwa wsi opolskiej: 

− ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez rozwój budownictwa na zasadzie dogęszczania 

istniejących jednostek osadniczych, 

− niewprowadzanie obiektów agresywnych krajobrazowo tzn. o dużych kubaturach, wysokich kominach 

itp., 

− preferowanie zabudowy nawiązującej do cech regionalnych (układ kalenicy, pokrycie dachu, kształt 

bryły budynku, zagospodarowanie działki) i krajobrazu, 

−  utrzymanie regionalno-historycznej skali i struktury jednostek osadniczych, 
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− stosowanie szczegółowych wytycznych architektonicznych dla nowopowstającego budownictwa 

zagrodowego, mieszkaniowego oraz usługowego i ich egzekwowanie, 

−  izolowanie zielenią obiektów dysharmonijnych, 

− łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez ochronę 

krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem architektonicznym. 

 Podstawowymi zadaniami w obszarze ochrony staromiejskich i wiejskich historycznych 

zespołów urbanistycznych i ruralistycznych jest docelowa kompleksowa rewaloryzacja i utrzymanie 

historycznego rozplanowania, opracowanie planów szczegółowych zabytkowych układów przestrzennych 

oraz wykonanie prac dokumentacyjnych archiwizujących rozwój przestrzenny miejscowości. Drugim 

zadaniem jest objęcie szczególną ochroną panoram miast poprzez wyznaczenie stref ekspozycji oraz 

chronionych osi widokowych, eksponowanie i odtwarzanie w sylwetach miejscowości dominant 

architektonicznych. 

  W celu skutecznej ochrony miejsc i obiektów zabytkowych przewiduje się następujące kierunki 

działań: 

− konserwację, rewaloryzację i adaptację w odniesieniu do obiektów i terenów zabytkowych w 

uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

− podporządkowanie wytycznym konserwatorskim rewaloryzacji i użytkowania obiektów zabytkowych, 

− wykonanie dla obiektów zabytkowych prac dokumentacyjnych archiwizujących historię, 

przekształcenia i podstawowe historyczne elementy konstrukcyjne wraz                      z detalami 

architektonicznymi,  

– wprowadzanie do obiektów zabytkowych funkcji zgodnych z ich pierwotnym przeznaczeniem bądź nie 

kolidujących z ich zabytkowym charakterem, oznaczenie                    i opisanie obiektów zabytkowych w 

celu uświadomienia społeczności znaczenia zabytków w historii regionu. 

 Obecnie trwają prace nad aktualizacją Planu, który w większym stopniu uwzględni zapisy 

Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-2010. 

 

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 (uchwała Nr 

XIV/158/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.) 

 Dokument o charakterze strategicznym dla zarządzania zasobami dóbr kultury          w 

województwie opolskim. Zakłada trzy główne cele strategiczne z przyjęciem priorytetów:  

 Cel strategiczny nr I – Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa.  

Priorytet 1: Realizacja zadań własnych samorządu woj. w świetle ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami.  

Priorytet 2: Rewaloryzacja miast.  

Priorytet 3: Poprawa stanu zachowania krajobrazu i dziedzictwa regionalnego oraz odnowa wsi.  

Priorytet 4: Ochrona dziedzictwa archeologicznego.  

Priorytet 5: Rozwój muzealnictwa i wystawiennictwa.  

Priorytet 6: Rozwój instytucji opieki nad zabytkami.  

 Cel strategiczny nr II – Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.  

Priorytet 1: Uznanie dziedzictwa kulturowego za bogactwo stymulujące rozwój gospodarczy.  
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Priorytet 2: Wstrzymanie procesu degradacji założeń parkowo-pałacowych.  

Priorytet 3: Wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie rangi obiektów                    i 

zespołów zabytkowych.  

Priorytet 4: Wspieranie działań istniejących szlaków oraz inicjatyw na rzecz tworzenia nowych, 

obejmujących charakterystyczne dla województwa, cenne zespoły i obiekty zabytkowe.  

 Cel strategiczny nr III – Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości 

regionalnej.  

Priorytet 1: Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa dot. regionalnego dziedzictwa 

kulturowego  

Priorytet 2: Powołanie nowych instytucji do spraw dziedzictwa i współpracy z już istniejącymi.  

Priorytet 3: Współpraca między regionami.  

 Obecnie trwają prace przy opracowywaniu Programu Opieki nad Zabytkami Województwa 

Opolskiego na lata 2011-2014, który będzie aktualizacją poprzedniego. 

 

Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013 (dokument nie przyjęty 

stosownymi uchwałami) 

 Dokument podaje perspektywy oraz cele strategiczne rozwoju turystyki                             w 

regionie m.in. powiązane z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym: 

 Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego – turystyka miejska i kulturowa. 

Turystyka kulturowa obejmuje zwiedzanie miast, historycznych układów urbanistycznych, zespołów o 

charakterze rezydencjonalnym, zabytków architektury przemysłowej, muzeów, miejsc kultu religijnego, 

uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, jak również podróże związane z 

turystyką sentymentalną.  

 Cele kierunkowe mające znaczenia dla ochrony i zarządzania zabytkami: 

–  udostępnienie w większym zakresie obiektów archeologicznych i paleontologicznych dla celów 

turystycznych; 

– rewaloryzacja, restauracja i udostępnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych; 

–   rozwój turystyki związanej z atrakcjami historycznymi; 

–  rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej) – gminę Kolonowskie zaliczono do  obszarów 

rozwojowych; 

–    rozwinięcie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej; 

–    wzbogacenie oferty turystyki pielgrzymkowej.  

 Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego – turystyka na terenach wiejskich.  

Gminy wiejskie jako regiony turystyczne są uczestnikami rynku turystycznego, oferując na nim swój 

coraz różnorodniejszy produkt turystyczny. Rozwojowi turystyki na obszarach wiejskich, sprzyja rozwój 

alternatywnych form turystyki, którymi zainteresowani są turyści, często goście z zagranicy.  

 Cele kierunkowe mające znaczenia dla ochrony i zarządzania zabytkami: 

– rozwój agroturystyki – gminę Kolonowskie zaliczono do głównych obszarów predestynowanych do 

rozwoju agroturystyki;–   pełniejszy rozwój ekoturystyki.  
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4.3. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu powiatowym i 

międzygminnym. 

 

Strategia rozwoju powiatu strzeleckiego do roku 2015 (uchwała Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2004 

r.) 

 W dokumencie przedstawiono „wizję stanowiącą życzeniowy scenariusz rozwoju powiatu 

zawierający stany i procesy, które powinny cechować powiat w roku 2015”. Wśród głównych wartości 

wizji rozwoju powiatu znajdujemy m.in. „rozwiniętą turystykę wykorzystująca tradycje, folklor, historię, 

zabytki, wartości religijne i walory środowiskowe powiatu oraz sąsiedztwo dużych aglomeracji”.  

 Dla celu operacyjnego Strategii – „Szacunek dla materialnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego wyrażający się w utrzymywaniu obiektów zabytkowych                i charakterystycznych 

walorów zabudowy” (CO1.4.) sformułowano  kierunek działania – „Ochrona i odnowa zabytkowych 

obiektów na terenie powiatu” (K1.4.1) – nie ustalono w nim żadnych projektów priorytetowych do 

realizacji na terenie gminy Kolonowskie. 

 

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego –  obecnie trwają pracę nad przygotowaniem 

Programu obejmującego lata 2011-2014. 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”  

 Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jest stowarzyszeniem obejmującym swoim 

zasięgiem gminy Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice. 

Powołano ją do życia w celu przystąpienia do opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dostosowując się do nowych 

wymogów.  

 W LSR została nakreślona misja Lokalnej Grupy Działania: „Stowarzyszenie Kraina 

Dinozaurów działa na rzecz rozwoju lokalnej aktywności społecznej                                 z zachowaniem 

zasad zrównoważonego rozwoju”. LSR określa cele ogólne                            i szczegółowe oraz wskazuje 

planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których 

będą realizowane operacje”. W zasadzie wszystkie planowane przedsięwzięcia dotyczą ochrony i 

zachowania dziedzictwa kulturowego,  w szczególności ochrony i opieki nad zabytkami:  

I. Przedsięwzięcie „Nowoczesne obiekty i przestrzenie nawiązujące do tradycji na obszarze Krainy 

Dinozaurów” 

II. Przedsięwzięcie „Ciekawie i aktywnie spędzamy czas”. 

III. Przedsięwzięcie „Poznaj Krainę Dinozaurów”.  

IV. Przedsięwzięcie „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Krainy Dinozaurów”. 

 Szczegóły dotyczące przedsięwzięć dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: 

http://www.krainadinozaurow.pl/.   

  

 Ponadto w części opisowej wymieniono kilka ciekawszych obiektów zabytkowych położonych 

na terenie gminy Kolonowskie: kanał hutniczy Kolonowskie-Zawadzkie, pozostałości osiedla hutniczego 

http://www.krainadinozaurow.pl/


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2011-2014 

19 

i huty z XVIII/XIX w. w Kolonowskiem, kościół ewangelicki w Fosowskiem z lat 1928/1920, kościół 

pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich z lat 1881-1883 oraz otwartą w 1868 r. linię 

kolejową Fosowskie – Kluczbork.  

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Kościół ewangelicki, ul. Ks. Czerwionki, Kolonowskie. 

5.  Spójność Programu z lokalnymi dokumentami strategicznymi i programami. 

 

Z punktu widzenia gminy najważniejsze są zapisy prawa miejscowego. Ochrona zasobów 

dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy znalazła swoje miejsce                        w dokumentach o 

charakterze strategicznym dla gminy oraz opracowaniach wyznaczających kierunki polityki przestrzennej 

gminy: studium uwarunkowań                          i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, programów i dokumentów dotyczących 

ochrony przyrody. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie (uchwała nr XXI/155/08 Rady Miejskiej z dnia 24 października 

2008 r.) 

 Dokument o charakterze strategicznym podaje misję gminy jako: „tworzenie podstaw do 

rozwoju, uwzględniającego wielokulturowy charakter społeczności lokalnej. Rozwój gospodarczy i usług 

ukierunkowany na podniesienie standardu życia w gminie – z zachowaniem stanu środowiska 

naturalnego". Wśród mocnych stron gminy Strategia umieszcza walory przyrodniczo-krajobrazowe 

środowiska, stanowiące potencjalny walor użytkowy dla lokalizowania funkcji rekreacyjno-
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wypoczynkowych, zasoby terenów do wykorzystania pod kątem turystyki, drobnego przemysłu i usług, 

natomiast szansą jest rozwój turystyki. 

 Dla lokalnego dziedzictwa kulturowego ważny jest cel strategiczny gminy: „poprawa stanu 

infrastruktury technicznej oraz jakości usług”, a w nim zawarty cel operacyjny: „kształtowanie 

prawidłowego wizerunku gminy w zakresie estetyki zabudowy, czystości i utrzymania zieleni”.  

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kolonowskie na lata 2005-2015 (uchwała                       Nr 

XXVI/130/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 marca 2005 r., wraz                 ze zmianą: 

uchwała Nr XXVIII/148/05 RM z dnia 14 czerwca 2005 r.) 

Plan zakłada, że „ze względu na skromną liczbę zabytków na terenie gminy ważne jest zadbanie 

o te istniejące już, ale też przywrócenie świetności                                 i wypromowanie obiektów, o 

wysokim znaczeniu dla rozwijającej się gospodarki turystycznej”. W konsekwencji tego zapisu wśród 

zadań zmierzających do poprawy sytuacji we wszystkich miejscowościach wymieniane są prace związane 

z konserwacją kapliczek i krzyży przydrożnych. 

Ponadto zamieszczono plany modernizacji budynku drewnianego przy ul. Leśnej 8 w 

Kolonowskiem i przystosowanie obiektu do pełnienia zadań gminnego centrum aktywności twórczej i 

gospodarczej, modernizację byłej szkoły podstawowej                         w Staniszczach Wielkich oraz 

zagospodarowanie otoczenia obiektu użytkowanego przez Stowarzyszenie „Rodziny Kolpinga” oraz 

dostosowanie budynku po szkole podstawowej do prowadzenia działalności jako Dom Aktywności 

Wiejskiej w Spóroku. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie (uchwała 

Nr XVII/88/95 Rady Miasta i Gminy Kolonowskie z dnia 18.12.1995 roku wraz ze zmianą – chwała Nr 

IX/58/03 Rady Miejskiej                                  w Kolonowskiem z dnia 21.10.2003 roku).  

 Studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy oraz  planowany sposób 

zagospodarowania całego obszaru gminy i stanowi podstawę do opracowania przez burmistrza 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy dotyczące szeroko ujętego dziedzictwa 

kulturowego zostały w nim potraktowane marginalnie. Jedynie w rozdziale: „Kierunki polityki 

przestrzennej gminy” wymienione są obszary i obiekty wymagające ochrony konserwatorskiej, tj. 

włączone do gminnej ewidencji zabytków (łącznie 42 pozycje); zaproponowano do objęcia ochroną 

zespół zabudowy robotniczej przy ul. Dworcowej w Fosowskiem poprzez szczegółowe zapisy w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
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Fot. 2. Poczta w zespole stacji kolejowej, ul. Dworcowa 2, Kolonowskie-Fosowskie 

 Wykazano ponadto ówczesne stanowiska archeologiczne zlokalizowane na terenie gminy 

Kolonowskie (łącznie 6). W Studium wymieniane się również obszary zabudowane wymagające 

przekształceń lub rewitalizacji („rehabilitacji”), w tym                    o charakterze zabytkowym (m.in. 

zespół zabudowań kolejowych i mieszkalnych przy ul. Dworcowej w Fosowskiem). 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Kolonowskie. 

 Jako akty prawa miejscowego stanowią podstawę planowania przestrzennego oraz ustalania 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w gminie. Mają one wiążące i nadrzędne znaczenie dla 

gospodarki nieruchomościami. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w 

MPZG powinny sprzyjać ochronie otoczenia zabytków przed zbyt intensywną działalnością gospodarczą 

oraz umożliwić uniknięcie inwestycji, które mogłyby zubożyć krajobraz kulturowy. 

 

 W gminie Kolonowskie większość obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub objętych 

gminną ewidencją zabytków) oraz stanowisk archeologicznych posiada dodatkową formę ochrony jaką są 

szczegółowe ustalenia ochrony w MPZG: 

 uchwała Nr III/18/99 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia             1998 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr MG1 dla części miasta i gminy 

Kolonowskie, 

 uchwała Nr VII/41/03 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr Sp 1, obejmującego działki Nr 216, 226/1 227 

oraz część działki Nr 219 przy ul. Guznera              w Spóroku, 

 uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego            Nr 3 dla części miasta 

Kolonowskie – Osiedle Fosowskie, 

 uchwała Nr XVIII/96/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 czerwca 2004  r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości 

Staniszcze Małe, 

 uchwała Nr XXI/160/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia                            24 

października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 1 części miasta Kolonowskie. 

Plan Odnowy Miejscowości Staniszcze Wielkie (uchwała Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem z dnia 25 kwietnia 2008 r.) 

 Plan Odnowy przedstawia wizję obszaru, w której „pragnie rozwijać się                      w kierunku 

turystyki, która pozwala na pełne wykorzystanie atutów miejscowości                w postaci spokojnych 

obszarów rolno-leśnych. Dodatkową zaletą wioski jest kultywowanie na jej obszarach tradycji śląskich, 
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które mogą być poznane i docenione przez turystów”. Plan zakłada projekt remontu budynku starej 

szkoły w celu utworzenia Centrum Aktywności Wiejskiej – wiejskiego domu kultury do 2012 r. 

 

Plan Odnowy Miejscowości Staniszcze Małe (uchwała Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem z dnia 5 czerwca 2008 r. – zastąpił Plan rozwoju miejscowości Staniszcze Małe, uchwała 

Nr XXXII/166/05 Rady Miejskiej                          w Kolonowskiem z dnia 31 października 2005 r.). 

 Plan Odnowy nakreśla strategię rozwoju miejscowości jako „tworzenie podstaw do rozwoju 

uwzględniającego wielokulturowy charakter społeczności lokalnej oraz dążenie do rozwoju 

gospodarczego i sfery usług ukierunkowanych na podniesienie standardu życia wiejskiego z 

zachowaniem stanu środowiska naturalnego”.                         W planowanych kierunkach rozwoju 

dotyczących dziedzictwa kulturowego znajduje się działalność kulturalno-oświatowa (kultywowanie 

tradycji i lokalnych zwyczajów, utworzenie izby regionalnej) oraz odnawianie zasobów 

architektonicznych (remonty kapliczek i krzyży przydrożnych, dbałość o małą architekturę). 

 

 

Fot. 3. Malowniczo usytuowany kamienny krzyż przy wyjeździe ze wsi,                   ul. 

Odrodzenia, Staniszcze Małe. 

Plan Odnowy Miejscowości Spórok na lata 2008-2014 (uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem z dnia 5 czerwca 2008 r. –  zastąpił Plan Rozwoju Miejscowości Spórok, uchwała Nr 

XXVI/131/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem              z dnia 18 marca 2005 r.) 

 Jednym z priorytetów Planu Odnowy jest unowocześnianie wsi i ochrona dziedzictwa  poprzez 

realizację celu: „Nasze korzenie – tradycje i obrzędy”. Zakłada on m.in. modernizację i remont kapliczek 

i krzyży przydrożnych 

 

Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 -2007 z perspektywą do roku 2011 (uchwała Nr 

XXVII/136/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 21 kwietnia 2005 r.) 

 Zapisy zawarte w Programie związane z ochroną krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa 

kulturowego są zbieżne ze strategicznymi dokumentami krajowymi oraz ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie. W kontekście zachowania dziedzictwa 
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kulturowego podkreślono ważną rolę krajobrazu kulturowego, który „wraz z krajobrazem naturalnym 

stanowi                         o tożsamości i różnorodności obszarów”.  

 Zwrócono też uwagę, że „ochrona prawna krajobrazów cennych kulturowo odbywa się jedynie 

w ramach prawnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych              i na obszarach chronionego 

krajobrazu. Jako przykład obszaru o wysokich walorach krajobrazu kulturowego, wymieniono obszary w 

rejonie doliny Małej Panwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4. Fragment dawnego kanału hutniczego pomiędzy 

Kolonowskiem a Zawadzkiem. 

6.  Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy 

Kolonowskie 

 

6.1. Historia miejscowości oraz najważniejszych znajdujących się w nich zabytków 

 

Miejsko-wiejska gmina Kolonowskie w powiecie strzeleckim znajduje się                w środkowo-

wschodniej części województwa opolskiego i graniczy z województwem śląskim. Cechą 

charakterystyczną położonej na terenie obszaru chronionego „Lasów Stobrawsko-Turawskich” gminy jest 

ponad 70% udziału lasów w ogólnej  powierzchni, która wynosi 83,61 km². Użytki rolne zajmują jedynie 

21,4 % powierzchni. Gminę przecinają: płynąca malowniczymi zakolami rzeka Mała Panew oraz jej 

prawobrzeżne dopływy – Myślina i Bziniczka; rzeka Myślina tworzy północno-zachodnią granicę gminy. 

Główną drogą przebiegającą przez teren gminy na odcinku 25 km jest droga wojewódzka nr 463, łącząca 

Bierdzany z Zawadzkiem.  

 Analiza funkcjonalno-chronologiczna stanowisk archeologicznych wskazuje,           że obszar 

dzisiejszej gminy co najmniej od neolitu (5000/4500 – 1800 lat p.n.e.) wzbudzał zainteresowanie jako 

optymalny pod względem osadniczym. Z późniejszych epok (epoka brązu, okres halsztacki, okres 

wpływów rzymskich) zachowało się stosunkowo dużo obiektów, należących w większości do tzw. typu 

płaskiego (osady, cmentarzyska, ślady i punkty osadnictwa).  
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Fot. 5. Dawny budynek administracyjny huty, ul. Leśna 8, Kolonowskie. 

 Na terenie gminy znajdują się miejscowości: Kolonowskie, Fosowskie (należące do 

Kolonowskiego), Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe oraz Spórok, tworzące powiązany ze sobą system 

osadniczy.     

 

Kolonowskie (Colonnowska, Grafenweiler 1936-1945) 

  

 Początki miejscowości związane są ściśle z rozwojem hutnictwa na terenach bogatych w zasoby 

leśne oraz dostarczających rudę darniową. Pierwszą osadą powstałą        w tym rejonie była Bziniczka, 

założona w 1740 r. przy piecu hutniczym i licząca                   8 domów. Administrujący dobrami 

strzeleckimi od 1761 r. następca hrabiego Norberta Colonny – Philip Colonna uruchomił niewielką 

kuźnicę przy Rogolowej Górze.                           W 1770 r. w rejonie dzisiejszego Haraszowskiego 

powstał zespół 14 domów,                    w których zamieszkali pracownicy hrabiego. Osada otrzymała 

nazwę od nazwiska ekonoma zarządzającego dobrami – Franciszka Haraszowskiego.  

 W  1780 r. Philip Colonna kazał wybudować pierwszy wielki piec hutniczy                  z 

budynkiem administracyjnym, początkowo zwane „Stanisko Piec” a od 1797 r. „Colonnowska”. W 1805 

r. powstał drugi piec,  a liczba mieszkańców wzrosła do 260. Rosnąca populacja osady wymagała 

wzniesienia budynków podnoszących ich standard życia – i tak np. w 1817 r. powstała szkoła. Rok 

później na lewym brzegu Brzyniczki powstały Bendawice – nowa osada węglarzy, nazwana tak od 

nazwiska kierownika huty Bendy.  
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Fot. 6. Kaplica cmentarna na cmentarzu przy ul. Ks. Czerwionki, Kolonowskie. 

 

 W 1833 r. założono cmentarz pomiędzy Kolonowskim a Staniszczami Wielkimi. W 1858 r. 

miało miejsce wydarzenie ważne dla dalszego rozwoju miejscowości,                      a mianowicie otwarcie 

linii kolejowej z Opola do Tarnowskich Gór. W 1887 r. wybudowano ewangelicką szkołę podstawową, 

ob. przedszkole przy ul. Ks. Czerwionki, a w 1895 r. powstały m.in. fabryka suchej destylacji, dwa 

tartaki, nasycalnia drewna. W 1908 r. hrabia Stollberg-Werningerode buduje fabrykę tektury              i 

osiedle przyzakładowe, tzw. „Palestyna” przy dzisiejszych ul. Kościuszki, Fabrycznej  i Szkolnej. 

   

 W 1921 roku zamknięto hutę, a w 1926 odlewnię. W 1939 r. poświęcono kaplicę – barak, a w 

latach 1949-1954 pod kierunkiem księdza Henryka Czerwionki prowadzono budowę kościoła. W 1973 r. 

Kolonowskie otrzymało prawa miejskie.                W skład miasta weszły dawne osady Haraszowskie, 

Bendawice, Fosowskie.  

 

Fosowskie (Vossowska, Vosswalde 1936-1945, Wosowska 1945-1948)  

  

 Powstało w 1790 r., gdy hrabia Colonna polecił wznieść nad Małą Panwią piec fryszerski, 9 

domów dla robotników oraz zagrodę dla gospodarza. Nazwa pochodzi od nazwiska mistrza budowlanego 

i doradcy królewskiego – Vossa. Fosowskie do 1973 r. było osobną miejscowością.   

 Najważniejszym czynnikiem tworzącym wizerunek Fosowskiego jest zabudowa związana z 

utworzonym w latach 1856 – 1858 r. węzłem kolejowym. W 1868 r. wybudowano tu stację, 

lokomotywownię i warsztaty.  

 

 

Fot. 7. Dworzec kolejowy, Kolonowskie-Fosowskie, fot. archiwalna. 

 W kolejnych latach otwierano następne odcinki linii – w 1868: Kluczbork – Wrocław, w 1894: 

Fosowskie – Lubliniec – Herby, 1912: Fosowskie – Strzelce Opolskie, 1913: Fosowskie – Dobrodzień. 

Powstała wówczas zabudowa o elewacjach licowanych cegłą, której pozostałości znajdują się w 

okolicach ul. Dworcowej.                        W 1908 r. powstała kolejowa wieża ciśnień. Kolejnym 
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przedsięwzięciem związanym                         z kolejnictwem była budowa modernistycznego osiedla 

mieszkaniowego                          przy ul. Dworcowej, Arki Bożka i Piastowskiej, prowadzona zapewne w 

latach dwudziestych XX w.  

 Ważną inicjatywą budowlaną były starania o wzniesienie kościoła ewangelickiego z 

przylegającym do niego cmentarzem. Działkę należącą do Zjednoczonych Hut Śląskich zakupiono pod 

koniec grudnia 1927 r., projekt budowlany wykonany został przez radcę budowlanego Recka z Opola. 1 

listopada 1928 r. dokonano uroczystej konsekracji świątyni.  

 

 W Kolonowskiem znajdują się dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków.  

Budynek administracyjny huty, ob. Izba Regionalna i siedziba Stowarzyszenia „Rodziny Kolpinga”. 

Budynek (wpisany do rejestru zabytków 9.04.1996 r. pod numerem 2359/96) znajduje się przy ul. Leśnej 

8. Powstał pod koniec XVIII w. (1780-1790) w pobliżu nieistniejącej dziś huty. Wzniesiony na planie 

prostokąta o wymiarach                19 x 12 m, w konstrukcji zrębowej, częściowo podpiwniczony. Piwnice 

sklepione kolebkowo, w pomieszczeniach drewniane stropy płaskie. Dach dwuspadowy, kryty gontem, z 

lukarnami. Główne wejście znajduje się w 

środkowej osi budynku, drugie – od podwórza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. Detal domu przy ul. Leśnej 8, Kolonowskie. 

Dom zamieszkiwany był przez pracowników huty, w 2002 r. został zakupiony od Gminy przez 

Stowarzyszenie i stopniowo remontowany. Obiekt jest najcenniejszym zabytkiem miejscowości.  

 

Zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przy ul. Ks. Gajdy, Kolonowskie-Fosowskie. 

Wpisana 17.06.1989 r. pod numerem 175/88 mogiła ośmiu powstańców przykryta jest kamiennym, 

trzyczęściowym nagrobkiem wzniesionym w 1969 r. Centralną częścią jest pionowo ustawiona płyta z 

wyrytą inskrypcją oraz nazwiskami poległych zwieńczona półokrągłym naczółkiem z plastycznym 

medalionem Chrystusa. Płytę główną po bokach wspierają dwie mniejsze płyty z łukowatymi wcięciami, 

na których przedstawiono sylwetki powstańców z bronią w pozycji półleżącej. 

  

 Historyczna zabudowa miasta Kolonowskie  koncentruje się wzdłuż ulic 1 Maja, Ks. 

Czerwionki, Haraszowskie, Opolskiej, Kolejowej. Znajdujące się tu domy to                  w większości 

budynki jedno- lub dwurodzinne, usytuowane  kalenicowo wzdłuż ulicy. Część z nich posiada detal 

architektoniczny w postaci stolarki, parapetów pokrytych glazurą, zdobień dachu, drewnianych ganków 
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itp. Znajdująca się wzdłuż                                 ul. Ks. Czerwionki drewniana zabudowa nie zachowała 

się. Największe kubaturowo, tworzące dominanty obiekty, usytuowane są w centrum miasta, są to m.in. 

dawna gospoda (20-30 lata XX w.) na osi ul. Leśnej, zamykający oś ul 1 Maja budynek przy ul. Ks. 

Czerwionki 10, gmach szkoły przy ul. 1 Maja.  

  

 

Fot. 9. Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 5, Kolonowskie. 

 Ciekawy charakter posiada zabudowa okolic ul. Kościuszki, Szkolnej                            i 

Fabrycznej. Przy założeniu fabryki tektury znajduje się historyzująca willa oraz osiedle pracownicze, 

będące przykładem ujednoliconej zabudowy mieszkaniowej                 o dużych walorach estetycznych. 

Obecnie większość budynków została zmodernizowana i/lub rozbudowana. W 1954 r. zakończono 

budowę kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Maryi w kształcie rotundy, z surowym 

wyposażeniem wnętrza. 

 W dzielnicy Fosowskie główną rolę odgrywa zabudowa związana z węzłem kolejowym. Jest to 

częściowo zachowany zespół stacji kolejowej, w skład którego wchodzą m.in. wieża ciśnień i budynek 

poczty a także ceglana wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz modernistyczne osiedle przy ul. 

Dworcowej, Arki Bożka                             i Piastowskiej, której dominującym elementem jest 

wieloosiowa zabudowa                           ul. Dworcowej. Zespół ten powinien zostać objęty opieką 

konserwatorską.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10. Fragment zabudowy 

modernistycznego osiedla wzdłuż ul. Dworcowej, 

Fosowskie. Widok elewacji frontowej … 

 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2011-2014 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 11. …oraz zabudowania gospodarcze 

na tyłach tego samego obiektu. 

 Nietypowy budynek znajduje się przy ul. Arki Bożka 4 – wielorodzinny obiekt kryty jest dachem 

krążynowym, popularnym w północno-wschodniej części województwa. Na terenie Fosowskiego 

znajduje się też kościół ewangelicki z pobliskim cmentarzem z kaplicą grobową i wpisaną do rejestru 

mogiłą powstańców. Kościół,                 z zachowanym kompletnym wyposażeniem wnętrza, od 

momentu powstania pełniący funkcję świątyni protestanckiej, powinien zostać wraz z otoczeniem 

wpisany do rejestru zabytków.  

 

Staniszcze Wielkie (Groß Stanisch, Groß Zeidel 1936-1945)  

 

 Pierwsze wzmianki o Staniszczach Wielkich i Małych pochodzą z lat 1295 –  1305. Otaczające 

miejscowość lasy były ulubionym miejscem polowań książąt raciborsko-opolskich, a w Staniszczach 

mieściła się „stanica” – punkt popasowy                    i stajnia dla 150 koni.  Około 1519 r. rozpoczął się 

proces przekształcania miejscowości w dwie odrębne osady.  

 Będący od 1650 r. właścicielami Ziemi Strzeleckiej Colonnowie wybudowali przy ob. Placu 

Targowym (d. Plac Wolności) drewniany pałacyk myśliwski. Jego część została później przeznaczona na 

kaplicę pw. św. Karola Boromeusza, przekształconą                   w 1838 r. w drewniany kościół, który 

spłonął 23 czerwca 1881 r. Na miejscu kościoła stoi dziś kamienny krzyż, a podczas prac budowlanych 

znajdowano tu ślady przykościelnego cmentarza. W latach 1883-1884 we wsi wzniesiono neogotycki, 

murowany kościół parafialny.  

 

Fot. 13. Klasztor, dawny budynek mieszkalny,  ul. Plac Targowy 13,                      Staniszcze Wielkie. 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2011-2014 

29 

 W 1800 r. w Staniszczach Wielkich otwarto pierwszą na terenie gminy szkołę.   W 1819 r. 

powstała na włościach staniskich Renardzka Huta, której udział                            w wytwarzaniu blachy 

wkrótce przekroczył połowę całej górnośląskiej produkcji.  2 lutego 1915 ksiądz Gajda sprowadził z 

Leśnicy Śląskiej siostry zakonne                    z zakonu służebniczek Najświętszej Marii  Panny, które do 

dziś zajmują klasztor przy Placu Targowym 13. Znajdujący się we wsi kościół pw. Św. Karola 

Boromeusza                został wpisany 17.09.2010 r. do rejestru zabytków (nr A-125/2010). Jest to 

budynek kamienno-ceglany, wzniesiony w stylu neogotyckim, na planie krzyża greckiego.               W 

ołtarzu głównym znajduje się przedstawienie patrona kościoła, w bocznych – figury Matki Bożej i Serca 

Pana Jezusa. Przy kościele znajduje się pochodząca z końca XIX w. plebania z wejściem poprzedzonym 

laubą.  

 We wsi wyróżniają się: okazały budynek gospody (ul. Kościelna 2) z początku XX w., 

przedszkole (dawna szkoła – ul. Kościelna 15) z ok. 1900 r., klasztor (dawny dom mieszkalny, Plac 

Targowy 13).  

 Wyjątkowym obiektem, usytuowanym na skraju wsi, jest wybudowany                       w 1926 r. 

dom z kuźnią przy ul. Siewnej 2. Przekazywana z pokolenia na pokolenie znajomość  rzemiosła, ciągłość 

tradycji w połączeniu z zachowanym zabytkowym wyposażeniem kuźni współtworzą dziedzictwo 

kulturowe gminy.  

  

 

 

Fot. 12. Kościół parafialny pw. Św. Karola Boromeusza, ul. Kościelna,                  Staniszcze Wielkie. 

 Wartości zabytkowe posiada zabudowa Placu Targowego – na działkach znajdują się: 

usytuowany szczytowo do placu główny budynek mieszkalny, często łączący funkcje mieszkaniowe z 

gospodarczymi. Po drugiej stronie, także w ustawieniu szczytowym, znajduje się mniejszy budynek, tzw. 

wycug. Zabudowę na działce uzupełnia spichlerz i/lub zamykająca działkę od strony pól – stodoła  z 

przejazdem.      Ten typ rozplanowania ulega obecnie szybkiej degradacji, ze względu na utratę funkcji 

przez poszczególne budynki i odejście od tradycyjnej formy użytkowania gospodarstwa wiejskiego.  
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Warto zwrócić uwagę na sąsiadujące ze sobą budynki – nr 2 oraz 20. Pierwszy             z nich 

został w ostatnim czasie odbudowany w formie nawiązującej do dawnego kształtu, co jest przykładem 

dobrej praktyki. Jednakże wprowadzenie wysokich wybudówek w dachu o dużym kącie nachylenia i 

okien o odmiennym od poprzedniego kształcie – mimo dobrych chęci zaburzyło proporcje budynku. W 

domu nr 20 natomiast przy wymianie pokrycia dachowego zastosowano właściwy kształt dachówek oraz 

wtórnie umieszczono pierwotne elementy dekoracyjne dachu, co pozwoliło zachować charakter budynku 

pomimo przeprowadzonej modernizacji.  

  Przy ul. Dworcowej znajduje się dawny dworzec z ok. 1930 r., malowniczo usytuowany 

przy nieczynnej linii kolejowej, użytkowany obecnie jako budynek mieszkalny.   

 W konkursie „Piękna Wieś Opolska” w 2009 r. Staniszcze Wielkie zostały wyróżnione w 

kategorii „Najpiękniejsza wieś”, natomiast w 2010 r. rywalizują                       w  kategorii „Najlepszy 

start w odnowie wsi”.  

 

 

Fot. 14. Dworzec kolejowy, obecnie budynek mieszkalny, ul. Dworcowa, Staniszcze Wielkie. 

Staniszcze Małe (Klein Stanisch, Klein Zeidel 1936-1945)  

 

 Wyodrębniły się ok. 1519 r. ze Staniszczy. 28 stycznia 1858 r. otwarto Prawobrzeżną Odrzańską 

Linię Kolejową, przecinającą miejscowość na pół linię Opole –  Fosowskie – Tarnowskie Góry. 

Wówczas też oddano w Staniszczach stację towarową,  w 1866 r. przeniesioną do Fosowskiego. 

Niewielki przystanek osobowy otwarto 1 marca 1905 r. W 1819 r. oddano do użytku drewniany, 

jednoizbowy budynek szkoły, w 1908 – wybudowano obecny. W 1985 r. erygowano parafię pw. Ducha 

Świętego. 

 Najciekawsza pod względem wartości zabytkowych zabudowa wsi koncentruje się wzdłuż ulic 

Haupstocka i Ks. Gajdy. Układ budynków jest w dużym stopniu analogiczny z opisanym w Staniszczach 

Wielkich i wynika, oprócz uwarunkowań funkcjonalnych, z przepisów prawa budowlanego 

obowiązującego na terenie Prus. Charakterystycznym obiektem we wsi jest neogotycka, ceglana 

kapliczka przy zbiegu ulic Haupstocka i Cmentarnej, pochodząca z ok. 1904 r., obecnie remontowana.                   

Przy ul. Szkolnej usytuowana jest szkoła (1908), o elewacjach licowanych cegłą.   
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 Ponieważ większość budynków we wsi zwrócona jest szczytami do ulicy, ważne jest zachowanie 

ich kompozycji – układu i wielkości otworów okiennych, podziałów stolarki, elementów dekoracyjnych 

jak obramienia okien, różnego rodzaju wnęki i tonda z datami i inicjałami właścicieli, krzyże i inskrypcje. 

Są to elementy tworzące wyjątkowy klimat miejscowości i powinny podlegać ochronie.  

 

 

Fot. 15. Wnęka i gzyms na elewacji budynku mieszkalnego, ul. Ks. Gajdy 20, Staniszcze Małe. 

 We wsi wyróżnia się budynek przy ul. Haupstocka 8, dawniej mieszczący sklep. Obecnie został 

zmodernizowany z usunięciem funkcji handlowej, ale dzięki zachowaniu kształtu i rytmu otworów i 

podziałów stolarki, zastosowaniu odpowiedniej kolorystyki             i faktury tynku, a także 

historyzujących elementów dekoracyjnych, budynek zachował wszystkie wartości zabytkowe i stanowi 

godny naśladowania przykład pogodzenia wymagań użytkownika z troską o wspólne dziedzictwo.   

 W konkursie „Piękna Wieś Opolska” w 2006 r. Staniszcze Małe zostały wyróżnione w kategorii 

„Najlepszy projekt”, natomiast w 2010 r. rywalizują w tej samej kategorii. 
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Fot. 16. Budynek mieszkalny, pierwotnie w przyziemiu mieszczący sklep,                         ul. 

Haupstocka 8, Staniszcze Małe. 

Spórok (Carmerau) 

  

 Spórok założony został w 1776 r. i nazwany od nazwiska urzędnika hrabiowskiego – Carmera. 

Od 1982 r. w Spóroku działa kościół filialny, powstały                   z przebudowy budynku dawnej 

gospody przy ul. B. Chrobrego. Na skrzyżowaniu                   ul. Guznera oraz B. Chrobrego znajduje się 

kapliczka z dzwonnicą, pochodząca z końca XIX w. Cennym, niedocenianym obiektem we wsi jest 

nieużytkowany budynek dworca kolejowego, o wyjątkowych walorach estetycznych.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 17. Dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 

4, Spórok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 18. Fragment dekoracji ściany zewnętrznej dworca kolejowego, ul. Dworcowa 4, Spórok. 

 Wieś była przedmiotem analizy Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademii 

Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Przeanalizowano ustawienie budynków 

względem drogi (niewielka przewaga ustawienia szczytowego nad kalenicowym) oraz kolory elewacji -  
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przeważają szary              i biały, co stanowi 70%, stąd większość elewacji ze względu na zachowany 

kolor dobrze komponuje się z całością .  

 W konkursie „Piękna Wieś Opolska” w 2001 r. Spórok został wyróżniony                     w 

kategorii „Najpiękniejsza wieś”, w roku 2001 i 2008 zajął 3 miejsce w kategorii „Najlepszy projekt”. 

Ponadto zespół ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi                i Zachowania Wiejskiego 

Krajobrazu Opolszczyzny uznał wartość historycznego ogólnego układu przestrzennego wsi Spórok za 

umiarkowany. 

 

6.2. Stan zachowania obiektów zabytkowych w gminie 

 

 Stan zachowania obiektów zabytkowych należy uznać za dobry. Odmiennie niż    w najczęściej 

spotykanych przypadkach – zagrożenie nie płynie ze strony właścicieli zaniedbujących swoje posiadłości, 

ale paradoksalnie wynika z wielkiej troski o wygląd swojej posesji, widocznej wśród mieszkańców 

gminy. W wyniku tego obiekty                        o cechach zabytkowych ulegają modernizacji, 

przebudowie, zakłóceniu ulega tradycyjny układ działki. Jest to zjawisko nieuchronnie wynikające ze 

zmiany funkcji wsi, coraz częściej będącej tylko miejscem zamieszkania dla osób niezwiązanych                   

z produkcją rolną. Odnawianie i wymiana substancji budowlanej miejscowości jest              w zasadzie 

pozytywnym procesem, pozwalającym utrzymać jej atrakcyjność, ale                  w przypadku chęci 

zachowania wyjątkowego klimatu, tzw. genius loci, tożsamości                   i ciągłości tradycji 

przejawiającej się także w nawarstwieniach budowlanych – proces ten musi przebiegać przy 

zastosowaniu pewnych reguł.  

 Obecnie we wsiach kontrastują budynki „wyczyszczone” z elementów świadczących o ich 

dawnej metryce, nie różniące się niczym od domów współcześnie wznoszonych w całej Polsce, z 

zagrodami opuszczonymi (nielicznymi w gminie Kolonowskie), w złym stanie technicznym, jednak  

pełnymi tworzącego niepowtarzalną atmosferę detalu, ze śladami po dawnych właścicielach. Sytuacją 

idealną byłaby renowacja tych obiektów z poszanowaniem zastanej substancji, tak aby połączyć komfort 

użytkowania z zachowaniem wartości zabytkowych.  

 W dobrym stanie są także zabytki sakralne na terenie gminy – kościoły, cmentarze, liczne 

kaplice i krzyże pielęgnowane są na bieżąco. I tu jednak daje się zauważyć zjawisko niepotrzebnego 

modernizowania tych obiektów, przy użyciu materiałów charakterystycznych dla współczesnego 

budownictwa.  
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Fot. 19. Bardzo dobrze zachowana, dekoracyjna kompozycja szczytu w budynku mieszkalnym, ul. 

Kościelna 4, Staniszcze Wielkie. 

 

 

 

Fot. 20. Kapliczka – dzwonnica w miejscu dawnej osady Bendawice,                               ul. 1 Maja, 

Kolonowskie. 

 

Fot. 21. Kapliczka z dzwonnicą, ul. B. Chrobrego, Spórok. 

 Na tym tle negatywnie wyróżniają się obiekty należące do Polskich Kolei Państwowych. Dworce 

i ich infrastruktura, często będące pierwszym miejscem kontaktu z miejscowością, są obiektami 

zaniedbanymi i wymagającymi pilnego remontu. Dworzec w Spóroku wart jest szczególnej uwagi, jako 

obiekt przeznaczony przez PKP na sprzedaż i posiadający duży potencjał może stać się magnesem 

przyciągającym turystów, tak jak analogiczne obiekty na terenie kraju.  
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Fot. 22.  Most kolejowy nad Małą Panwią, 45 km trasy Tarnowskie Góry – Opole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  23. Ganek w konstrukcji 

szkieletowej przed wejściem do poczekalni dworcowej,                                 ul. Dworcowa 4, 

Spórok. 

6.3.  Zabytki objęte prawnymi formami ochrony  

 

6.3.1.  Wpisy do rejestru zabytków 

  

 Na terenie gminy Kolonowskie znajdują się dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków (stan na 

31.07.2010 r.): 

 drewniana chata – dawny budynek administracyjny huty, wpisany do rejestru                    9 kwietnia 

1996 r. pod numerem 2359/96. Znajduje się przy ul. Leśnej 8. Powstał pod koniec XVIII w. (1780-90) w 

pobliżu nieistniejącej dziś huty.  
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 zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu katolickim przy ul. Ks. Gajdy w Fosowskiem, 

wpisana 17 czerwca 1989 r. pod numerem 175/88.  

 kościół par. pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich z 1883 r., wpisany do rejestru 17 

września 2010 r. pod numerem A-125/2010. 

 

6.3.2.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

  

 W obowiązujących Planach nie wyznaczono żadnej strefy „A”, ścisłej ochrony 

konserwatorskiej, która zarezerwowana jest dla obszarów szczególnie wartościowych,              o 

zachowanej historycznej strukturze przestrzennej, na której występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków.  

Wyznaczono natomiast dwie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w których wszelka 

działalność inwestycyjna winna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków 

przestrzennych i planistycznych, natomiast inwestor winien ubiegać się o pozytywną opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na działania dotyczące wszelkich prac budowlanych, 

remontowych i konserwatorskich oraz projektu budowlanego przy budynkach figurujących w rejestrze 

zabytków i gminnej ewidencji zabytków. 

 Strefą „B” ochrony konserwatorskiej objęto: 

 zespół zabudowy zagrodowej w rejonie ul. Haupstocka we wsi Staniszcze Małe (uchwała Nr 

III/18/99 RM z 30.12.1998 r.), 

 zespół zabudowy robotniczej (osiedle kolejowe) przy ul. Dworcowej                            w 

Fosowskiem (uchwała Nr X/60/2003 RM z 27.11.2003 r.).  

W obu przypadkach są to obszary o stosunkowo dobrze zachowanych głównych elementach 

historycznej struktury przestrzennej, w obrębie których należy utrzymać podstawowe elementy zespołu 

zabytkowego.  

  

 Szczegółowe zapisy w MPZP posiadają ponadto następujące obiekty zabytkowe: 

 w Kolonowskiem: kościół ewangelicki, kapliczka-dzwonnica, cmentarz parafialny ul. Ks. Gajdy, 

zbiorowa mogiła Powstańców Śląskich (uchwała Nr III/18/99 RM z 30.12.1998 r.), budynek  mieszkalny 

przy ul. Ks. Czerwionki 15, budynek przy          ul. Ks. Czerwionki nr 17 (uchwała Nr XXI/160/08 RM z 

24.10.2008 r.) 

 w Kolonowskiem (dzielnica Fosowskie): wieża ciśnień przy ul. Dworcowej, budynki mieszkalne 

przy ul. Arki Bożka  3-9, 11-19, 21-27, ul. Piastowskiej 28, 29, 30, 33, 34, ul. Dworcowej 7-9, 11, 13-27, 

29-43, 45-51, 53-55 oraz towarzyszące budynki gospodarcze i garażowe, budynek mieszkalno-usługowy 

ul. Piastowska dz. nr  173                 i 174, budynek mieszkalny przy ul. Opolskiej 31, budynek 

mieszkalny – leśniczówka przy ul. Opolskiej (uchwała Nr X/60/2003 RM z 27.11.2003 r.). 
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Fot. 24. Kolejowa wieża ciśnień, ul. Dworcowa, Kolonowskie-Fosowskie. 

 w Staniszczach Małych: kaplica-dzwonnica przy ul. Haupstocka, kapliczka przy ul. Haupstocka 

(róg ul. Eichendorfa) oraz domy przy ul. Haupstocka 8, 11, 41 (uchwała Nr III/18/99 RM z 30.12.1998 

r.), szkoła – budynek przy ul. Fr. Myśliwca (uchwała Nr XVIII/96/04 RM z 8.06.2004 r.). 

 W przypadku braku wyszczególnienia konkretnych budynków MPZP często posiadają ogólne 

zapisy dotyczące warunków ochrony dziedzictwa kulturowego                         i krajobrazu wsi, które np. 

nakazują aby „planowane lub poddane przebudowie budynki winny nawiązywać bryłą, formą dachu, 

kierunkiem usytuowania kalenicy oraz gabarytem do zabudowy sąsiedniej” (uchwała Nr VII/41/03 RM z 

16.06.2003 r.). 

 

6.3.3.  Stanowiska archeologiczne 

  

 Na terenie gminy Kolonowskie znajduje się 28 stanowisk archeologicznych znajdujących się w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Wszystkie te obszary objęte są ochroną prawną 

zapisaną w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykaz zabytkowych stanowisk 

archeologicznych zamieszony jest w Załączniku nr 1 do Programu. 

 

6.4.  Zabytki w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) 

 

 Wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków zamieszony jest                 w 

Załączniku nr 2 do Programu. Gminna ewidencja zabytków nie jest dokumentem zamkniętym. Winna 

podlegać okresowej aktualizacji, polegającej m.in. na uzupełnianiu jej o kolejne budynki oraz na 
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wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (zmiana bryły 

budynku, układu i wielkości otworów okiennych, skucie wystroju elewacji itp).  

 Jej zmiany nie powodują nieważności ustaleń studium uwarunkowań                            i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.  Przy obiektach ujętych w ewidencji zabytków oraz 

posiadających zapisy w MPZP ochronie podlega forma architektoniczna obiektu (gabaryty 

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

drzwiowej). 

 

7.  Analiza szans i zagrożeń dla środowiska kulturowego gminy Kolonowskie 

  

 W celu określenia priorytetów Programu Opieki nad Zabytkami oraz możliwości w zakresie 

ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Kolonowskie opracowano analizę SWOT. 

 

Mocne strony: 

 jednorodność zasobów zabytkowych 

 zachowany w znacznym stopniu historyczny układ wsi oraz tradycyjny układ zagrody 

 stosunkowo wysokie wartości dziedzictwa kulturowego wsi – liczne wyróżnienia w konkursie 

„Piękna Wieś Opolska” dla Staniszczy Małych, Spóroka i Staniszczy Wielkich 

 wśród lokalnej społeczności wysoka świadomość historii Śląska, jego wielokulturowości, 

związanych z tym tradycjami i obrzędami, oraz rangi                   i wartości jaką jest dziedzictwo 

kulturowe wsi 

 dbałość mieszkańców o wygląd swoich miejscowości 

 bardzo dobre warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki 

 bliskość atrakcji turystycznych (Dolina Małej Panwi, jezioro Turawskie, Dinopark w 

Krasiejowie) 

 duże zasoby leśne o walorach turystycznych, 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 25. Ozdobny szczyt budynku mieszkalnego, 

ul. Kolejowa 1, Kolonowskie. 
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 niski poziom zanieczyszczenia środowiska, 

 obszary atrakcyjne przyrodniczo oraz krajobrazowo, 

 dobra infrastruktura komunikacyjna – węzeł kolejowy, droga wojewódzka, bliskość autostrady 

A4, stosunkowo dobry stan dróg, 

 biegnące przez Gminę szlaki rowerowe, piesze, kajakowe 

 rozwinięta współpraca transgraniczna z gminami partnerskimi oraz z partnerami  z Niemiec 

 pozyskiwane środki unijne – Gmina Kolonowskie zajęła 3 m. w rankingu „Gazety Prawnej” 

„Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009” wśród gmin miejsko-wiejskich (18 m. w 

Polsce, najlepsza w woj. opolskim) 

 ożywiona działalność lokalnych stowarzyszeń (Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok, Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie, Stowarzyszenie 

LGD „Kraina Dinozaurów”) 

 sprawny samorząd – Gmina Kolonowskie zajęła 14 m. w rankingu „Rzeczypospolitej” 

„Europejski Samorząd 2008” wśród gmin miejskich                         i miejsko-wiejskich. 

 

 

 

 

 

 

Fot. 26. Szczyt budynku mieszkalnego, ul. Guznera 4, Spórok.   

Słabe strony: 

 niewykorzystanie potencjału agroturystycznego Gminy 

 znikoma ilość zabytków o wybitnych wartościach historycznych i artystycznych – zabytki o 

znaczeniu lokalnym 

 zamknięcie części linii kolejowych i związana z tym degradacja pozostałej infrastruktury 

 znaczna utrata tkanki zabytkowej 

 migracja młodszych pokoleń i związane z tym zatracanie więzi z regionem 
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 mała świadomość posiadanych wartości krajobrazu wiejskiego związanych                     z 

architekturą 

 okresowe powodzie i podtopienia. 

 

Szanse dla ochrony zabytków: 

 uwzględnienie zagadnień z zakresu ochrony zabytków w programach rozwojowych gminy 

 powiązanie w większym stopniu ochrony dziedzictwa z turystyką 

 uwzględnienie zagadnień z zakresu ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym 

 wykorzystanie posiadanych walorów przyrodniczych i zasobów zabytkowych dla rozwoju 

turystyki, w tym agroturystyki  

 

 

 

Fot. 27. Gospodarstwo przy ul. Żeromskiego 2, Staniszcze Wielkie. 

 maksymalne korzystanie z wszelkich programów pomocowych, w ramach których pozyskane 

zostaną środki na remont obiektów zabytkowych Gminy oraz rozwój turystyki 

 opracowanie „produktu turystycznego” Gminy 

 dalszy rozwój Izby Regionalnej w Kolonowskiem 

 zwiększanie świadomości poprzez wydawane informatorów, folderów, publikacji 

 oznakowanie tras turystycznych pod kątem zabytków i atrakcji turystycznych. 
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Fot. 28. Leśniczówka Jaźwiny, ul. Leśna, Staniszcze Wielkie. 

 

Zagrożenia dla ochrony zabytków: 

 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 

 odpływ ludności 

 urbanizacja gminy 

 negatywne nastawienie części właścicieli i użytkowników do ochrony zabytków, postrzeganej 

nie jako szansa zachowania wspólnego dziedzictwa, a źródło represji i ograniczeń.  

 

8.  Założenia programowe 

 

8.1.  Priorytety Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kolonowskie 

  

Nadrzędnym celem polityki gminnej w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami jest ochrona 

oraz efektywne zarządzanie materialnym dziedzictwem kulturowym, dążenie do poprawy stanu 

zabytków, ich odbudowy, adaptacji i rewitalizacji w celu wykorzystania potencjału związanego z 

posiadanym dziedzictwem kulturowym. 

 

Cel nadrzędny można zrealizować w perspektywie wieloletniej poprzez priorytety: 

 planowe, kompetentne i konsekwentne realizowanie zadań samorządowych                         w 

zakresie ochrony zabytków, 

 wykorzystanie walorów zabytkowych jako czynnika wpływającego na rozwój               i 

promocję gminy, 

 powiązanie zadań służących ochronie wartości kulturowych ze strategią rozwoju gminy, 
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 integrację ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu                 w 

dokumentach planistycznych, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność przestrzeni gminy oraz zabytków dla 

potrzeb edukacyjnych, społecznych i turystycznych, 

 wspieranie projektów pośrednio związanych z opieką nad zabytkami                             i 

zagospodarowaniem obiektów zabytkowych. 

 

8.2. Długofalowe kierunki działań oraz zadania przeznaczone do realizacji             w 

najbliższych latach 

 

 prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków wraz z kartami zabytków – wspólnie z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

 aktywna współpraca z regionalnymi mediami w celu promocji zabytków                        i 

upowszechnienia działań związanych z opieką nad zabytkami, 

 opracowanie przewodnika Gminy Kolonowskie po zabytkach (połączonego                  z 

atrakcjami turystycznymi, szlakami, tradycjami i legendami lokalnymi itp.) jako materiał 

promocyjnych gminy, 

 współpraca z organizacjami pożytku publicznego działających w dziedzinie ochrony zabytków w 

formie np. bezpłatnego udostępniania świetlic i innych pomieszczeń gminnych na różnego 

rodzaju spotkania, 

 zachęcanie ambitnych mieszkańców do prowadzenia działalności agroturystycznej, pokazywanie 

udanych realizacji, informowanie                                 o możliwościach pozyskania środków 

finansowych,  

 szkolenie pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za ochronę zabytków, 

 ew. zatrudnienie osoby odpowiedzialnej w Gminie za ochronę dziedzictwa kulturowego, w 

zakresie obowiązków której byłby monitoring realizacji Programu, dotacje do remontów 

zabytków, poszukiwanie środków zewnętrznych, bezpośrednia współpraca z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 dalsze współfinansowanie prac konserwatorskich i remontów zabytków                         z budżetu 

gminnego, 

 zachowanie wiejskiej zabudowy jako elementu wyróżniającego obszar gminy, 

 działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne i wydawnicze zwiększające świadomość wśród 

mieszkańców i gości gminy, np. poprzez urządzenie stałej ekspozycji z archiwalnymi 

fotografiami miejscowości (np. w gablotach                       w centrum wsi lub przy kościele), 

 edukacja mieszkańców, począwszy od poziomu szkoły podstawowej, polegająca na 

pokazywaniu dziejów Gminy i poszczególnych wsi na przykładzie zachowanych zabytków, w 

tym zabytkowej zieleni, 

 wyróżnienie obiektów charakterystycznych dla miejscowości, na których można oprzeć 

promocje dziedzictwa, np. kościół, klasztor i kuźnia w Staniszczach Wielkich, szkoła, kapliczki, 
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niektóre domy w Staniszczach Małych, dworzec, kapliczka, nietypowy budynek kościoła w 

Spóroku, 

 ściślejsza współpraca z OWKZ oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

ochrony dziedzictwa kulturowego, 

 zachowanie detalu architektonicznego przy remontach elewacji budynków, 

 poprowadzenie szlaków rowerowych przy odpowiednio oznakowanych obiektach wsi – 

niekoniecznie zabytkowych, ale istotnych ze względu na historię czy układ.  

 

Ponadto proponuje się: 

 rozpocząć prace nad wpisaniem do rejestru zabytków następujących obiektów:  

– kościoła ewangelickiego w Fosowskiem wraz z wyposażeniem oraz                          z otoczeniem  

w rejonie ul. Cmentarnej i ul. Ks. Czerwionki,  

–  dworca kolejowego w Spóroku, 

–  dworca kolejowego Staniszczach Wielkich, 

–  wieży ciśnień w Fosowskiem, 

–  osiedla przy ul. Dworcowej, Arki Bożka i Piastowskiej w Fosowskiem;  

 uwzględnić przy opracowywaniu i aktualizacjach Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego strefy „B” ochrony konserwatorskiej dla następujących obszarów: 

– dawnego osiedla przyzakładowego w rejonie ul. Kościuszki, Fabrycznej                    i Szkolnej w 

Kolonowskiem, 

–  zabudowy Placu Targowego w Staniszczach Wielkich, 

–  historycznej zabudowy ul. B. Chrobrego w Spóroku, 

–  rejonu ul. Ks. Gajdy w Staniszczach Małych; 

 w przyszłości włączyć do gminnej ewidencji zabytków kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi 

w Kolonowskiem, który z upływem czasu będzie posiadał coraz większą wartość historyczną, a 

który już dziś posiada dużą wartość dla lokalnego społeczeństwa jako miejsce kultu religijnego. 

Kościół wybudowany w latach 1949-1954 posiada ponadto ciekawą formę architektoniczną oraz 

jednolity wystrój wnętrza. 
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Fot. 29. Fragment głównych drzwi kościoła ewangelickiego, ul. Ks. Czerwionki, Kolonowskie. 

9.  Instrumentarium realizacji Programu 

  

 Zakłada się, że zadania określone w Programie będą wykonywane za pomocą następujących 

instrumentów: 

– instrumenty prawne – wynikające z przepisów ustawowych (np. uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, tworzenie parków kulturowych, wnioskowanie o wpis do rejestru 

zabytków obiektów będących własnością gminy, wykonywanie decyzji administracyjnych, np. 

wojewódzkiego konserwatora zabytków), 

– instrumenty finansowe – finansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach 

zabytkowych będących własnością gminy, korzystanie z programów uwzględniających finansowanie z 

funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty finansowe dla 

właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, 

–  instrumenty koordynacji – poprzez 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 ze 

stowarzyszeniami oraz z organizacjami wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, 

– instrumenty społeczne – działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie                           z 

organizacjami społecznymi, działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy związanych z opieka nad 

zabytkami, 

–   instrumenty kontrolne – aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, monitoring stanu 

zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, sporządzanie co dwa 

lata sprawozdania z realizacji Programu oraz aktualizacja Programu związana z ustawowym czteroletnim 

okresem obowiązywania a przede wszystkim związana z nowymi wymogami formalnymi dotyczącymi 

Programu, dostosowania go do  nowych zapisów prawnych oraz możliwości finansowania głównie z 

funduszy europejskich (od 2014 r. obowiązywać będą nowe zasady finansowania). Zmiany Programu 

powinny być zatwierdzane uchwałami Rady Miejskiej. 

 

 

 

10.  Źródła finansowania Programu 

  

 Jednym z najważniejszych elementów Programu są źródła finansowania ochrony dziedzictwa 

kulturowego, a w szczególności rewitalizacji, konserwacji, restauracji, prac budowlanych przy zabytkach, 

a także opracowywania dokumentacji.                W związku z tym, że środki z większości źródeł 

przeznaczane są wyłącznie na obiekty wpisane do rejestru zabytków w ostatnich latach jedynym 

beneficjentem dotacji                     z gminy Kolonowskie było Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” 

właściciela drewnianej chaty w Kolonowskiem.  

 Natomiast zabytki nie wpisane do rejestru mogą skorzystać z dotacji np. na remonty w ramach 

funduszy lub programów związanych z obecną ich funkcją realizując projekty bezpośrednio nie związane 
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z ochroną zabytków. Dotyczy to głównie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, biblioteki) 

ulokowanych w obiektach zabytkowych. 

 Środki przeznaczone na ochronę zabytków pochodzić mogą z budżetów jednostek samorządów 

terytorialnych, budżetu państwa lub funduszy europejskich.               W ostatnich latach zauważa się 

pozytywną tendencję uaktywniania nowych źródeł oraz do zwiększania kwot na dotacje wśród już 

funkcjonujących. Dotacje przeznaczane mogą być na prace wymienione w art. 77 Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami,  na szczegółowych zasadach i w trybie ustalonym przez podmioty 

dotujące (oczywiście w ramach obowiązującego prawa).  

 Właściciele lub użytkownicy obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy Kolonowskie 

mogą ubiegać o dofinansowanie z następujących źródeł: 

 

•  Środki Gminy Kolonowskie 

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XXVIII/212/09 Rady Miejskiej               w 

Kolonowskiem z dnia 29 maja 2009 r. (zmieniona uchwałą nr XXIX/227/09 RM                z dnia 25 

czerwca 2009 r.). Wniosek o dotację należy złożyć do dnia 30 września lub             o ile zgodzi się na to 

Rada Miejska w Kolonowskiem dotacja może być udzielona               bez zachowania postanowień. 

W 2009 r. Gmina przeznaczyła prawie 100 000 zł na wymianę pokrycia dachu                  w 

drewnianym budynku należącym do Stowarzyszenia „Rodziny Kolpinga”.                              W roku 

2010 planuje przeznaczenie 12 000 zł na dalsze prace przy drewnianej chacie. 

 

•  Środki Powiatu Strzeleckiego 

Zasady udzielania dotacji określa uchwała Nr XXXIV/312/05 Rady Powiatu Strzeleckiego z 

dnia 29 czerwca 2005 r. (zmieniona uchwałą Nr XXIII/217/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 

października 2008 r.). Wniosek należy złożyć do dnia  30 czerwca roku (po tym terminie wnioski będą 

rozpatrywane w miarę posiadanych środków) a beneficjent może starać się o dofinansowanie prac 

przeprowadzonych              w okresie 1 roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. 

 Z budżetu Powiatu w ostatnich latach przeznaczono środki finansowe na dotacje w wysokości: 

2007 r. – 64 000 zł, 2008 r. – 89 677 zł, 2009 r. – 50 000 zł, 2010 r. – 75 000 zł. W 2007 r. 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” otrzymało 6 000 zł na wymiana części okien, natomiast w 2009 r. 

10 000 zł na częściową wymianę elementów konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego z gontów 

oraz wymiany rynien i rur spustowych w tym demontażu istniejącego pokrycia z papy na zabytkowym 

budynku           w Kolonowskiem. 

 

•  Środki Województwo Opolskiego 

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. (zmieniona uchwałą Nr XL/398/2009 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 17 grudnia 2009 r.). Wniosek należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Zarząd 

Województwa Opolskiego (I kwartał) w ramach corocznie ogłaszanego konkursu.  
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W ostatnich dwóch latach z budżetu Województwa przeznaczano co roku kwotę      2 mln zł. W 

roku 2009 beneficjentem konkursu było Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Kolonowskiem (zakres 

prac j.w.) – kwota 25 000 zł. 

 

•  Środki Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

Zasady udzielania dotacji określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Wniosek należy złożyć do             28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja na dofinansowanie 

prac, które zostaną przeprowadzone lub do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona na 

dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.  

Została ponadto opracowana „Instrukcja w sprawie przyjmowania                                i 

rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej udzielanej przez OWKZ na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (…)” 

www.wuozopole.neostrada.pl/dotacje/instrukcja_dotacje.pdf. 

W 2009 r. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” również z tego źródła otrzymała dofinansowanie 

– 21 000 zł. 

 

•  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 Nr  45/2007 z dnia 12.10.2007 r. określiła kryteria 

wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu. Jednym               z kryterium selekcji 

według którego jest „Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo – zachowanie cennych elementów 

przyrody oraz krajobrazu przez przywracanie walorów zabytkowym założeniom parkowym, pałacowo-

ogrodowym i ogrodom”. Realizowane będą przede wszystkim zadania służące osiąganiu celów 

strategicznych            i operacyjnych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, wynikających z 

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 

 

•  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 30 listopada 2009 r. – wyłącznie dla wniosków                        o dofinansowanie prac 

planowanych, do 31 marca 2010 roku – dla wniosków                         o dofinansowanie prac 

planowanych oraz wniosków o refundację. W roku 2010 Minister przyznał dotacje na łączną kwotę ponad 

44 mln (I nabór – 35,9 mln zł, II nabór – 8,3 mln zł). Szczegółowe zasady określa Regulamin dostępny na 

stronie:  

www.mkidn.gov.pl/media/po2010/dokumenty/dziedzictwo_kulturowe_p1-regulamin_2010.pdf  

Ponadto funkcjonuje Program „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, którego 

celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. 

http://www.wuozopole.neostrada.pl/dotacje/instrukcja_dotacje.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2010/dokumenty/dziedzictwo_kulturowe_p1-regulamin_2010.pdf
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Program polega na dofinansowaniu przez Ministra wkładu krajowego do wybranych projektów 

kulturalnych, realizowanych               ze środków europejskich. 

 

•  Środki Funduszu Kościelnego  

Fundusz, będący w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                               i 

Administracji (Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych                    i 

Etnicznych)  powstał w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 1950 r.                       o przejęciu 

przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu 

Funduszu Kościelnego i § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie 

rozszerzenia celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 61, poz. 354). 

 Dotacje z Funduszu Kościelnego są udzielane wyłącznie na remonty                             i 

konserwację zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym i to tylko na wykonywanie podstawowych 

prac zabezpieczających sam obiekt (w szczególności 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.). 

 Z Funduszu nie finansuje się remontów i konserwacji obiektów towarzyszących (takich jak np.: 

dzwonnice wolnostojące, krzyże), ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych oraz otoczenia świątyni, 

a także stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: polichromie, freski, witraże i posadzki). 

 

•  Środki Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich                      w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program „Leader” 

 Działania w ramach Osi IV 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 zabytków w gminie Kolonowskie można pozyskiwać poprzez Stowarzyszenie 

„Kraina Dinozaurów”, które opracowało i realizuje Lokalną Strategię Rozwoju. Zapisano w niej cele 

ogólne i szczegółowe oraz wskazano planowane przedsięwzięcia. Obecnie rozpoczął się pierwszy nabór 

wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (przewidziano dofinansowanie 7 projektów na 

kwotę                1,4 mln zł). Kolejne zostaną ogłoszone w II kwartale 2011 r. (1,56 mln zł) oraz                         

w II kwartale 2013 (1,4 mln zł) . 

 

•  Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 

 Obecnie zakończyły się nabory w ramach Działania 5.3, Działania 6.1, Działania 6.2 (procedura wyboru 

projektów nie zakończona), które to w latach 2007-2013 dotyczyły finansowania ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Niemniej z dotacji najprawdopodobniej będzie można skorzystać w latach 2014-2020 w 

ramach nowego RPO, nad którym prace niedługo się rozpoczną.        

 

•  Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2011-2014 

48 

 Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego 

pogranicza. W ramach Programu realizowany jest tzw. ciągły nabór wniosków. Oznacza to, że Partnerzy 

wiodący mogą składać wnioski projektowe                   w przeciągu całego okresu realizacji Programu. W 

stosunku do programu Interreg IIIA Czechy –  Polska m.in. zwiększono dostępne środki do 219,46 mln 

EUR, zwiększono maksymalną wysokość dofinansowania do 85 %, ustalono minimalną wysokość 

dofinansowania z EFRR wyższą niż 30 000 EUR. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

www.cz-pl.eu/pl. 

 

•  Fundacja Wspomagania Wsi 

 Założycielem jest JE ks. Kardynał Józef Glemp. Fundacja powołana została dla wspierania 

inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z 

poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich i kulturą.               Co rok ogłaszana jest edycja 

konkursu „Kultura Bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe”. Są też inne konkursy, w ramach 

których mogą znaleźć się elementu ochrony dziedzictwa kulturowego. O dotację mogą się ubiegać nie 

tylko organizacje pozarządowe, ale także ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy 

nieformalne, prowadzące działalność na wsiach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji: 

www.fww.org.pl  

•  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 Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 Jedną z dziedzin, będących w kręgu zainteresowania Fundacji jest ochrona                    i 

zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. O dotacje mogą ubiegać podmioty posiadające 

osobowość prawną. W 2010 r. wnioski należy składać w dniach 1 – 2 września oraz 2 – 3  listopada. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji: www.fwpn.org.pl 

 
• Środki prywatne  

 Sektor prywatny jest istotnym, ale mało wykorzystanym 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 dnia 19 grudnia 2008 r.  o partnerstwie publiczno-prywatnym).  

 Istotą PPP jest współdziałanie w uzgadnianiu wspólnych celów i w skutecznej  ich realizacji. 

Wspieranie działań przedsiębiorców na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami przez udzielenie pomocy ze 

środków publicznych jest dopuszczalna w Unii Europejskiej, lecz podlega zasadniczym ograniczeniom. 

http://www.cz-pl.eu/pl
http://www.fww.org.pl/
http://www.citibank.com/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://www.fwpn.org.pl/
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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).  

 

 

 

11.  Realizacja i finansowanie przez Gminę zadań z zakresu ochrony zabytków 

 

 Gmina Kolonowskie jest właścicielem kilku obiektów objętych gminną ewidencją zabytków. Są 

to budynki szkoły w Kolonowskiem, Staniszczach Małych, przedszkola w Staniszczach Wielkich. Stan 

zachowania tych obiektów jest bardzo dobry – szkoły i przedszkola zostały gruntownie wyremontowane. 

W ostatnich latach odnowione zostało przedszkole w Staniszczach Wielkich. Planowane są dalsze 

remonty: w PSP Staniszcze Małe Gmina Kolonowskie planuje wymianę ogrzewania na olejowe oraz 

wymianę stolarki okiennej a w PG Kolonowskie planuje wymianę dachu. 

 Od dwóch lat Gmina Kolonowskie przyznaje dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków. Z uwagi na znikomą ilość takich wpisów do tej pory jedynym beneficjentem było 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, właściciela drewnianej chaty w Kolonowskiem (w 2009 r. dotacja 

na kwotę 99 830,40 zł na wymianę pokrycia dachu w zabytkowym budynku drewnianym, w 2010 r. 12 

000 zł na dalsze prace w zabytkowym budynku drewnianym). Niemniej Gmina planuje wspierać 

finansowo prace konserwatorskie również przy obiektach w przyszłości wpisanych               do rejestru 

(m.in. przy kościele w Staniszczach Wielkich) oraz aktywnie współdziałać           przy realizacji 

projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Zaleca się aby finansowe wsparcie Gminy przy zadaniach z zakresu opieki                    i ochrony 

dziedzictwa kulturowego utrzymywało się w każdym roku na stałym poziomie (np. procentowym udziale 

w corocznie uchwalanym budżecie) i w miarę możliwości było stopniowo zwiększane. 

 Zadania Programu Opieki nad Zabytkami mogą też być realizowane przez instytucje kultury 

podległe Gminie lub funkcjonujące na jej terenie (np. izby regionalne, biblioteki) w ramach działalności 

bieżącej. Ponadto (w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) gminy mogą 

wspierać działalność kulturalną związaną z ochrona zabytków i tradycji prowadzoną przez organizacje 

pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, parafie). 

 

 

 

Opracowanie, fotografie: 

Ewa Kalbarczyk-Klak 

Załącznik nr 1 

 

Wykaz zabytkowych stanowisk archeologicznych z terenu gminy Kolonowskie znajdujących się w 

ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (stan na 31 lipca 2010 r.)  
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Obszar 89-40 AZP 

 

1. Staniszcze Małe – stanowisko numer 3/13/89-40 

– obozowisko, epoka kamienia  

– punkt osadnictwa, późne średniowiecze  

 

2. Staniszcze Małe – stanowisko numer 4/14/89-40 

– osada, neolit 

– osada kultury przeworskiej, faza C3-D 

– punkt osadnictwa, późne średniowiecze 

 

3. Staniszcze Małe – stanowisko numer 5/12/89-40 

– obozowisko, paleolit schyłkowy, mezolit 

– osada kultury przeworskiej, faza C3-D 

– osada, wczesne średniowiecze, faza młodsza 

 

Obszar 89-41 AZP 

 

 Kolonowskie - stanowisko numer 9/1/89-41 

– punkt osadnictwa, epoka kamienia 

– punkt osadnictwa, okres halsztacki 

  

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 1/11/89-41 

– ślad osadnictwa, epoka kamienia 

 

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 2/3/89-41 

– ślad osadnictwa, neolit 

 

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 6/4/89-41 

– ślad osadnictwa, neolit 

 

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 7/5/89-41 

– ślad osadnictwa, neolit 

 

 

 Staniszcze Małe – stanowisko 8/6/89-41 

– punkt osadnictwa, neolit (?) 

– punkt osadnictwa, średniowiecze 

 

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 9/7/89-41 

– cmentarzysko o nieustalonej chronologii (na gruncie należącym do szkoły) 

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 10/8/89-41 

– ślad osadnictwa, neolit 

 

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 11/9/89-41 

– obozowisko, mezolit  

 

 Staniszcze Małe – stanowisko nr 12/10/89-41 

– punkt osadnictwa, pradzieje 
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– punkt osadnictwa, średniowiecze  

 

 Staniszcze Wielkie – stanowisko 5/11/89-41 

– punkt osadnictwa, epoka kamienia 

– punkt osadnictwa, młodsza epoka brązu 

– punkt osadnictwa, III w.  

– punkt osadnictwa, wczesne średniowiecze  

 

Obszar 90-41 AZP 

 

 Kolonowskie – stanowisko numer 1/1/90-41 

– punkt osadnictwa, neolit 

– osada kultury łużyckiej, okres halsztacki 

– punkt osadnictwa, okres wpływów rzymskich (?) 

– punkt osadnictwa, XIV-XV w.  

 

 Kolonowskie – stanowisko numer 2/2/90-41 

– punkt osadnictwa o nierozpoznanej chronologii 

 

 Kolonowskie – stanowisko numer 3/3/90-41 

– punkt osadnictwa o nierozpoznanej chronologii 

 

 Kolonowskie – stanowisko numer 5/4/90-41  

– punkt osadnictwa o nierozpoznanej chronologii 

 

 Kolonowskie –  stanowisko numer 6/5/90-41 

– punkt osadnictwa, epoka brązu 

 

 Kolonowskie – stanowisko numer 7/6/90-41 

– punkt osadnictwa, XI w.  

 

 Kolonowskie – stanowisko 8/6/90-41 

– ślad osadnictwa kultury dołkowo-grzebykowej, neolit 

 

 Staniszcze Małe – stanowisko numer 13/8/90-41 

– punkt osadnictwa, neolit 

– punkt osadnictwa, XI-XII w.  

– osada, późne średniowiecze 

 

 Staniszcze Wielkie- stanowisko numer 1/9/90-41 

– punkt osadnictwa kultury łużyckiej (?) o nieokreślonej chronologii 

– osada, okres rzymski 

– punkt osadnictwa, średniowiecze 

 

 Staniszcze Wielkie – stanowisko 2/10/90-41 

– ślad osadnictwa, epoka kamienia 

 

 Staniszcze Wielkie – stanowisko 3/11/90-41 

– ślad osadnictwa o nieokreślonej chronologii 

 

 Staniszcze Wielkie – stanowisko 4/12/90-41 
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– punkt osadnictwa, pradzieje 

 

 Staniszcze Wielkie – stanowisko numer 6/13/90-41 

– obozowisko kultury cyklu mazowszańskiego, paleolit schyłkowy 

 

Obszar 90-42 AZP 

 

 Kolonowskie – stanowisko numer 4/1/90-42 

– osada, neolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Gminna ewidencji zabytków (stan na 31 lipca 2010 r.)  

 

 

Lp. Miejscowość Obiekt Ulica 

1. Kolonowskie Kaplica dzwonnica ul. 1 Maja  

2.  Kolonowskie Szkoła ul. 1 Maja 5  

3.  Kolonowskie-Fosowskie Dworzec PKP „Fosowskie”  ul. Dworcowa 

4.  Kolonowskie-Fosowskie Wieża ciśnień  ul. Dworcowa 

5.  Kolonowskie-Fosowskie Dom - poczta ul. Dworcowa 2  

6.  Kolonowskie-Fosowskie Dom ul. Dworcowa 7 

7.  Kolonowskie-Fosowskie Zabudowa mieszkaniowa  ul. Dworcowa 11-51 

8.  Kolonowskie Dom  ul. Haraszowskie 6 

9.  Kolonowskie Budynek gospodarczy ul. Haraszowskie 6 

10.  Kolonowskie Dom  
ul. Haraszowskie 17 

 

11.  Kolonowskie Dom ul. Haraszowskie 41 

12.  Kolonowskie Dworzec „Kolonowskie” ul. Kolejowa  
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13.  Kolonowskie Dom  ul. Kolejowa 1 

14.  Kolonowskie Dom / willa  ul. Kościuszki 1a 

15.  Kolonowskie Kościół ewangelicki Róg ul. Ks. Czerwionki i ul. 

Cmentarnej 

16.  Kolonowskie Kaplica cmentarna  ul. Ks. Czerwionki, 

cmentarz  

17.  Kolonowskie Zbiorowa mogiła powstańców śląskich 
ul. Ks. Czerwionki, 

cmentarz, nr rej.: 175/88 

18.  Kolonowskie  Cmentarz  ul. Ks. Czerwionki  

19.  Kolonowskie Dom  ul. Ks. Czerwionki 10 

20.  Kolonowskie Dom z kapliczką ul. Ks. Czerwionki 14 

21.  Kolonowskie Dom  ul. Ks. Czerwionki 15 

22.  Kolonowskie Dom  ul. Ks. Czerwionki 17 

23.  Kolonowskie Dom  ul. Ks. Czerwionki 39 

24.  Kolonowskie Dom –  biura huty ul. Leśna 8 

nr rej. 2359/96 

25.  Kolonowskie Dom ul. Opolska 31 

26.  Kolonowskie Dom – leśniczówka ul. Opolska 76 

27.  Kolonowskie Kanał hutniczy  
Wzdłuż szosy 463 na 

odcinku Kolonowskie – 

Zawadzkie  

28.  Kolonowskie-Fosowskie Most kolejowy nad Małą Panwią   45 km odcinka trasy 

Tarnowskie góry – Opole  

29.  Spórok Historyczny układ ruralistyczny wsi 

Spórok 

Układ zabudowy wzdłuż ul. 

B. Chrobrego i Guznera 

30.  Spórok Kaplica dzwonnica  ul. B. Chrobrego 

31.  Spórok Dom z zabudowaniami gospodarczymi  ul. B. Chrobrego 23 

32.  Spórok Dom  
ul. B. Chrobrego (między 

numerem 42 a 44) 

33.  Spórok Dworzec z zabudowaniami 

towarzyszącymi  
ul. Dworcowa 4 

34.  Spórok Dom z zabudowaniami gospodarczymi  ul. Guznera 4 

35.  Staniszcze Wielkie Dworzec kolejowy           „Staniszcze 

Wielkie”  
ul. Dworcowa 

36.  Staniszcze Wielkie Kościół parafialny                         pw. 

św. Karola Boromeusza   

ul. Kościelna 

nr rej. 125/2010 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2011-2014 

54 

37.  Staniszcze Wielkie  Gospoda  ul. Kościelna 2 

38.  Staniszcze Wielkie Dom  ul. Kościelna 4 

39.  Staniszcze Wielkie Plebania ul. Kościelna 11 

40.  Staniszcze Wielkie Dawna szkoła  ul. Kościelna 15 

41.  Staniszcze Wielkie Dom ze stodołą ul. Leśna 

42.  Staniszcze Wielkie Dom, ob. klasztor  ul. Pl. Targowy 13 

43.  Staniszcze Wielkie Dom Plac Targowy 19 

44.  Staniszcze Wielkie  Dom  Plac Targowy 20 

45.  Staniszcze Wielkie Dom z kuźnią  ul. Siewna 2 

46.   Staniszcze Małe Kaplica dzwonnica  ul. Haupstocka 

47.   Staniszcze Małe Dom  ul. Haupstocka 8 

48.   Staniszcze Małe  Dom  ul. Haupstocka 11 

49.  Staniszcze Małe  Kapliczka  ul. Haupstocka 19 

50.  Staniszcze Małe Dom  ul. Ks. Gajdy 7 

51 Staniszcze Małe  Szkoła  ul. Szkolna 1 

 

Załącznik nr 3 

Wykaz obiektów ewidencyjnych proponowanych do ujęcia w rejestrze zabytków: 

 

1 Kolonowskie Kościół ewangelicki Róg ul. Ks. Czerwionki i ul. 

Cmentarnej 

2 Spórok Dworzec z zabudowaniami 

towarzyszącymi  

ul. Dworcowa 4 

3 Staniszcze Wielkie Dom, ob. klasztor  ul. Pl. Targowy 13 

 

 

 

 

 


