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1. Wstęp 

 

 

 

Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego numer XXXIII/315/14 z dnia 24 września 2014 r. 

przyjęto Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014-2017. 

Zgodnie z zapisami art.  87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na 

okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. 

Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi 

województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.  

Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio 

sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 

2014-2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w dniu 4 lipca 2014 roku. Ogłoszony został w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 28 października 2014 roku, pod pozycją 5501. 

Opieka nad zabytkiem winna być sprawowana przez właścicieli lub posiadaczy zabytku. 

Organem prowadzącym rejestr dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

prowadzi wojewódzki konserwator zabytków (art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014.1446 ze zm.). Wpis do rejestru jest jedną z 

podstawowych form ochrony zabytku. Ewidencje zabytków prowadzi odpowiednio: 

1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru 

kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie 

kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa. 

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

kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków 

powinny być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome 

znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, inne zabytki nieruchome wyznaczone 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. (art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014.1446 ze zm.) 
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2. Zespół do spraw monitoringu i realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Kościańskiego na lata 2014 - 2017 - działania podjęte w dwóch pierwszych latach 

funkcjonowania programu 

 

 

 

Jednym z założeń Programu było utworzenie Zespołu do spraw monitoringu i realizacji 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 – 2017. Zespół został 

powołany na mocy uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego numer 14/73/15 z dnia 14 

kwietnia 2015 r. W skład Zespołu weszli: 

1. Stefan Stachowiak - Wicestarosta Kościański - Przewodniczący Zespołu 

2. Katarzyna Mierzejewska- Mocek - pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Kościanie 

3. Krzysztof Rau -  pracownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska  

Starostwa Powiatowego w Kościanie  

4. Maria Żuchowska  - pracownik  Wydziału Organizacyjno - Inwestycyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kościanie 

5. Magdalena Owsianna - pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kościanie 

W okresie sprawozdawczym Zespół spotkał się czterokrotnie. Dwukrotnie obradowano w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz dwukrotnie wizytowano w terenie zabytki 

wpisane do ewidencji zabytków. 

Zespół w celu pogłębienia wiedzy na temat stanu zachowania substancji zabytków na terenie 

powiatu wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatury w 

Lesznie o sporządzenie wykazu obiektów zagrożonych dewastacją i wymagających 

przeprowadzenia pilnych prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych. Zgodnie z 

zapisami art. 49 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Dz. U. z 2014.1446 ze zm., Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję 

nakazującą osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do 

korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 

zobowiązaniowego, przeprowadzenie, w terminie określonym w tej decyzji, prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest 

niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. 

Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku nieruchomym nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego. 

Organem właściwym w przedmiocie kontroli utrzymywania obiektów budowlanych w 

należytym stanie technicznym jest – co do zasady, jako organ nadzoru budowlanego 

pierwszej instancji zgodnie z art. 83 ust. 2 Prawo budowlane – powiatowy inspektor nadzoru 

budowlanego. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu technicznego obiektu 

budowlanego, organ nadzoru budowlanego powinien wydać decyzję nakładającą na 

właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek zmiany nieodpowiedniego stanu 

technicznego tego obiektu. 

Lista zagrożonych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych przez 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmuje: 

1. Dwór w Piotrkowicach (Gmina Czempiń) 

2. Cmentarz w Robaczynie (Gmina Śmigiel) 

3. Dwór w Parsku (Gmina Śmigiel) 

4. Dwór w Osieku (Gmina Kościan) 
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5. Dwór w Wyskoci (Gmina Kościan) 

6. Dwór i park w Kokorzynie (Gmina Kościan) 

Wizje lokalne przeprowadzone w dniach 22 kwietnia 2016 r. i 8 czerwca 2016 r. przez 

członków Zespołu do spraw monitoringu i realizacji Programu Opieki nad Zabytkami 

Powiatu Kościańskiego na lata 2014 – 2017, potwierdziły informacje i wnioski  

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatury w Lesznie: 

Dwór w Piotrkowicach będący własnością prywatną. Dach budynku, więźba dachowa, 

stolarka okienna i drzwi uległy zniszczeniu. Zaniechanie prac remontowych doprowadziło do 

nieodwracalnych zmian oryginalnej substancji zabytku. 

Cmentarz w Robaczynie jest obiektem o nieustalonej własności. Budynki bramne są 

częściowo pozbawione pokrycia dachowego, uszkodzona została więźba dachowa co w 

niedługim czasie może stać się przyczyną pogłębienia się degradacji zabytku. Teren 

cmentarza jest oczyszczony z samosiewów, zadbany. Niestety lokalizacja cmentarza zwiększa 

ryzyko dewastacji i kradzieży. 

Dwór w Parsku jest własnością prywatną. Dach budynku jest uszkodzony co powoduje duże 

zawilgocenie ścian. Uszkodzone zostały ozdobne tynki zewnętrzne. Wieloletnie zaniechanie 

prac remontowych spowodowało bezpowrotne zniszczenia. Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, ocenił stan zachowania stolarki 

architektonicznej i malowideł ściennych jako katastrofalny. 

Dwór w Osieku pozostaje w rękach prywatnych właścicieli. Obiekt pozbawiony jest dachu, 

stropów, stolarka architektoniczna została całkowicie zniszczona. Budynek popada ruinę. 

Park dworski jest mocno zaniedbany. 

Dwór w Wyskoci jest własnością skarbu Państwa dzierżawioną przez osobę prywatną (wypis 

z rejestru gruntów, stan potwierdzony na dzień 21 czerwca 2016 r.). Budynek jest 

nieużytkowany, bardzo zaniedbany, narażony na pogłębiającą się degradację. Nieszczelny 

dach powoduje zawilgocenie ścian i ubytki tynku. Wnętrze budynku utraciło swój pierwotny 

charakter na sutek adaptacji pomieszczeń przez użytkowników. Mury piwniczne zachowały 

się w stosunkowo dobrym stanie. 

Dwór i park w Kokorzynie jest własnością Skarbu Państwa. Obecnie dwór pełni funkcję 

budynku mieszkalnego. Do rejestru zabytków pod numerem 981/A został wpisany park 

dworski z aleją dojazdową. Dwór pozostaje w ewidencji zabytków. Substancja zabytku 

zatraciła swój pierwotny charakter w wyniku samowolnych prac remontowo-budowlanych 

wykonywanych przez mieszkańców. Uszkodzeniu uległy dekoracje sztukatorskie i malowidła 

naścienne. Uszkodzenia dachu powodują wzrost zawilgocenia budynku. Pomieszczenia 

niezamieszkałe ulegają dewastacji. Park z aleją dojazdową zatracił swą historyczną 

kompozycję. Na całym terenie występują samosiewy drzew i krzewów. Znaczna część parku 

zajęta jest przez szopki i garaże należące do mieszkańców dworu, co znacząco pogłębia 

zaniedbanie założeń parkowych. 

Członkowie Zespołu monitorowali również postęp prac i stan zachowania zabytków, których 

właścicielom udzielono w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane: 

Kościół parafialny w Czerwonej Wsi (prawdopodobnie wzniesiony w pierwszej połowie 

XII w.), właściciel - Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Idziego, zakres prac, na które 

została przyznana dotacja – kontynuacja remontu kościoła obejmująca naprawę zarysowań 

ścian oraz renowację tynków cokołowych. Prace realizowane poprawnie, zgodnie z 

harmonogramem. Parafia Rzymskokatolicka w Czerwonej Wsi otrzymywała z budżetu 

Powiatu Kościańskiego dotacje na prace konserwatorskie i remontowo - budowlane w latach: 

2007 - 9 000,00 zł, 2013 - 23 000,00 zł, 2014 - 25 000,00 zł, 2015 - 10 000,00 zł, 2016 - 

15 000,00 zł. Dotacje przyznawane przez Powiat Kościański pomogły w przeprowadzeniu 

wieloetapowego remontu kościoła. 

Pałac w Pianowie, Pianowo 5 (wzniesiony w czwartej ćwierci XIX w.), obecnie budynek 

mieszkalny, dotację otrzymała wspólnota mieszkaniowa z przeznaczeniem na wymianę 
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poszycia dachowego. Dotacja została przyznana pierwszy raz, w wysokości 20 000,00 zł. 

Przebieg prac oceniono pozytywnie.  

Poewangelicka kaplica cmentarna w Śmiglu (data powstania ok. 1846 r.), dotacja przyzna 

Gminie Śmigiel w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu oraz strychu. 

Kaplica obecnie wykorzystywana jest jako miejsce organizacji koncertów, wystaw i innych 

wydarzeń kulturalnych. Właściciele starają się zachować substancję zabytku i jej 

niepowtarzalny charakter.  

W trakcie wizyty członkowie komisji mogli jedynie ocenić stan zachowania zabytku. Prace 

objęte wnioskiem dotacyjnym jeszcze nie zostały rozpoczęte (data podpisania umowy - 18 

lipca 2016 roku). 

Drewniany wiatrak typu „koźlak” o imieniu „Pankracy” w Śmiglu, (początek XIX w.) 

dotacja przyzna Gminie Śmigiel w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont 

wiatraka. Wiatrak zlokalizowany jest w miejscu przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku. 

Teren wykorzystywany jest do organizacji imprez kulturalnych i plenerów malarskich. 

Zabytek jest stale konserwowany.  

W trakcie wizyty członkowie komisji mogli jedynie ocenić stan zachowania zabytku. Prace 

objęte wnioskiem dotacyjnym jeszcze nie zostały rozpoczęte (data podpisania umowy - 18 

lipca 2016 roku). 

W roku 2016 wpłynął również wniosek Stadniny Koni RACOT sp. z o.o. ubiegającej o 

dotację na prace remontowo-budowlane i konserwatorskie przy budynku lodowni 

znajdującej się na terenie  parku dworskiego w miejscowości Gryżyna. Wniosek ze względu 

na brak kompletu dokumentów nie był rozpatrywany. Członkowie Zespołu w trakcie wizji 

lokalnej potwierdzili konieczność wszczęcia prac konserwatorskich powstrzymujących stale 

postępującą degradację zabytku, a w szczególności remontu dachu (stan katastrofalny) 

krytego strzechą.  

Członkowie Zespołu skontrolowali również stan zachowania ruin kościoła pw. Świętego 

Marcina w Gryżynie. Ruiny kościoła murowanego z kamienia, zniszczonego podczas najazdu 

szwedzkiego w XVII w., zachowane są w dobrym stanie. Teren wokół zabytku jest zadbany.  

Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.  
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3. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

 

 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub 

samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale (art. 

81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zgodnie z brzmieniem 

art. 77 w/w ustawy, może obejmować nakłady konieczne na: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 

50% oryginalnej substancji tej przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 

odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i 

robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

(art. 78 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Jeżeli zabytek, o którym mowa 

w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 

przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% 

nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót (art. 78 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami). W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub 

jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy tym zabytku. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru może być 

udzielona również przez: 

1. ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków 

finansowych z części budżetu państwa "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 
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2. wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w 

części, której dysponentem jest wojewoda. 

 

3.1. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Powiatu 

Kościańskiego przyznane w latach 2014-2016 

  

rok 2014 

l.p. wnioskodawca zadanie kwota dotacji 

1. Parafia pw. św. Ap. Piotra i 

Pawła w Rąbiniu 

remont wnętrza kościoła parafialnego w 

zakresie tynków wewnętrznych, ścian i 

sufitów 

40 000 

2. Parafia pw. św. Idziego w 

Czerwonej Wsi 

naprawa w robocie ciesielskiej i impregnacja 

elementów drewnianej więźby dachowej nad 

kruchtą i nawą kościoła parafialnego 

25 000 

3. Parafia pow. św. Andrzeja 

Apostoła w Wyskoci 

wymiana pokrycia dachowego nawy głównej 

wraz z wymianą akcesoriów dachowych oraz 

zniszczonych elementów więźby dachowej 

25 000 

4. Stowarzyszenie „Oliwskie 

Słoneczko”, Lubiń 

roboty budowlane przy budynku dawnej 

pastorówki w Lubiniu 

10 000 

ogółem 100 000 

 

  rok 2015 

l.p. wnioskodawca zadanie 
 kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Katarzyny 

Sieneńskiej w Choryni  

malowanie wnętrza kościoła, renowacja 

polichromii stropu, skucie i uzupełnienie 

tynków zewnętrznych, malowanie elewacji 

kościoła 

10.000 

2. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętego Idziego w 

Czerwonej Wsi 

kontynuacja remontu dachu nad nawą i 

kruchtą kościoła  

10.000 

3. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Mikołaja w 

Krzywiniu 

prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym 

pw. NMP Niepokalanej 

20.000 

4. Opactwo Benedyktynów w 

Lubiniu 

wymiana stolarki okiennej w starej części 

budynku 

10.000 

5. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Andrzeja 

Apostoła w Wyskoci 

wymiana hełmów wieżyczek, wzmocnienie 

połączenia wieżyczki z murem, wymiana 

pokrycia dachu, pulpitu, wzmocnienie stropu 

10.000 

6. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. NMP Wniebowziętej w 

Kościanie 

prace konserwatorskie i restauratorskie przy 

nagrobku rodziny Izakiewiczów z 1897 roku 

10.000 

7. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. NMP Wniebowziętej w 

Śmiglu - kościół filialny pw. 

Świętego Wita w Śmiglu 

remont wieży wraz z robotami 

towarzyszącymi 

20.000 

8. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Wniebowzięcia NMP w 

Starym Gołębinie 

pełna konserwacja i restauracja ambony w 

kościele parafialnym 

10.000 
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9. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. NMP Pocieszenia i 

Świętej Mikołaja w Starych 

Oborzyskach 

prace konserwatorskie ołtarza bocznego 

Świętej Rodziny  

10.000 

ogółem 110.000 

 

rok 2016 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. 

Świętego Idziego w 

Czerwonej Wsi 

kontynuacja remontu kościoła p.w. Świętego 

Idziego etap V - naprawa zarysowań ścian oraz 

renowacja tynków cokołowych  

15.000 

2. Wspólnota Mieszkaniowa 

Pianowo 5 - pałac  

wymiana pokrycia dachowego 20.000 

3. Gmina Śmigiel remont dachu oraz strychu poewangelickiej  

kaplicy cmentarnej  

10.000 

4. Gmina Śmigiel remont wiatraka drewnianego typu „koźlak”   15.000 

ogółem 60.000 

 

3.2. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznane z budżetu Miasta i Gminy 

Krzywiń w latach 2014-2016 

 

rok 2014 

l.p. 

 

wnioskodawca 

 

 

zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia pw. św. Idziego w 

Czerwonej Wsi 

remont konstrukcji hełmu i kopuły kościoła p.w. 

Świętego Idziego 

15.000 

 

rok 2015 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Opactwo Benedyktynów 

w Lubiniu 

wymiana stolarki okiennej 8.100 

2. Parafia pw. Świętego 

Idziego w Czerwonej Wsi 

kolejny etap remontu dachu kościoła 

parafialnego pw. Świętego Idziego – montaż 

nowego pokrycia i orynnowania nad nawą i 

kruchtą 

25.000 

3. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Mikołaja w 

Krzywiniu 

prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym 

pw. NMP Niepokalanej 

15.000 

 

 

ogółem 48.100 

 

W roku 2016 planowana kwota dotacji wynosi 36.500,00 - Parafia pw. Świętego Idziego w 

Czerwonej Wsi - 25.000, Opactwo Benedyktynów w Lubiniu - 11.500. Umowy dotacyjne nie 

zostały jeszcze podpisane (dane na dzień 25 sierpnia 2016 r.). 

 

3.3. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznane z  budżetu Gminy 

Miejskiej Kościan w latach 2014-2016 

Id: 98ACA583-A8FA-44BB-8043-B1F08B464428. Podpisany



10 

 

 

rok 2014 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia Świętego 

Wincentego a Paulo, 

Prowincja Chełmińsko-

Poznańska z siedzibą w 

Kościanie  

wymiana okien w elewacji frontowej budynku, 

Kościan, ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

18 

10.000 

2. Tadeusz Andrzej 

Buchowski 

prowadzenie prac konserwatorskich przy 

budynku położonym w Kościanie, ul. Rynek 32 

25.000 

ogółem 35.000 

 

rok 2015 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Wspólnota Mieszkaniowa 

NIERUCHOMOŚCI , 

Kościan, ul. 

Nadobrzańska 6 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkowym budynku 

mieszkalnym, Kościan, ul. Nadobrzańska 6 

20.000 

2. Elżbieta i Marian 

Malińscy 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkowym wiatraku koźlaku, 

Kościan, Skwer Krimpen 

 

20.000 

ogółem 40.000 

 

rok 2016  

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. NMP Wniebowziętej 

w Kościanie 

prace konserwatorskie i restauratorskie przy 

nagrobku rodziny Izakiewiczów z 1897 roku 

15.000 

2. Wspólnota Mieszkaniowa 

NIERUCHOMOŚCI , 

Kościan, ul. 

Nadobrzańska 6 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkowym budynku 

mieszkalnym, Kościan, ul. Nadobrzańska 6 

5.000 

3. Joanna Langner, Adrian 

Langner, Katarzyna 

Wudarczak, Adam 

Wudarczak 

 

prace konserwatorskie i restauratorskie przy 

kamienicy znajdującej się w Kościanie, ul. 

Szczepanowskiego 11  

20.000 

ogółem 40.000 

 

3.4. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznane z budżetu Gminy 

Kościan w latach 2014-2016 

 

rok 2014 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętego Mikołaja w 

Bonikowie 

prace konserwatorskie i restauratorskie przy 

zespole witraży ornamentalno - figuralnych 

10.000 
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2. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętego Andrzeja 

Apostoła w Wyskoci 

remont dachu kościoła 30.000 

ogółem 40.000 

 

rok 2015 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Andrzeja 

Apostoła w Wyskoci 

prace restauratorskie i konserwatorskie  przy 

obrazie Świętej Rodziny, ołtarz boczny, 

północny 

10.000 

2. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Andrzeja 

Apostoła w Wyskoci 

remont wieżyczek , pokrycia dachu pulpitu        

i wzmocnienie stropu 

20.000 

3. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Katarzyny 

Sieneńskiej w Choryni 

wykonanie tynków, malowanie zewnętrzne 

i wewnętrzne oraz renowacja polichromii 

13.600 

ogółem 43.600 

 

rok 2016 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętego Mikołaja w 

Bonikowie 

wymiana południowej połaci pokrycia 

dachowego z gontu na nowy gont z drewna 

świerkowego 

15.000 

2. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętego  Stanisława 

kostki w Racocie 

demontaż zużytych desek, oszklenie wieży                  

i okien, montaż nowych okien żaluzjowych, 

konserwacja elementów drewnianych elewacji 

wieży  

5.000 

3. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. NMP Pocieszenia i 

Świętego Mikołaja w 

Starych Oborzyskach 

remont ołtarza bocznego południowego 5.000 

4. Wspólnota Mieszkaniowa, 

Pianowo 5 - pałac  

wymiana pokrycia dachowego 10.000 

ogółem 35.000 

 

3.5. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznane z budżetu Gminy 

Czempiń w latach 2014-2016 

 

W roku 2014 dotacje nie zostały przyznane. 

 

rok 2015 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Starym Gołębinie 

remont organów w kościele parafialnym 12.000 

 

rok 2016 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka prace obejmujące remont drewnianej konstrukcji 12.000 
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pw. Świętej Katarzyny w 

Głuchowie 

dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego 

kościoła pw. Świętej Katarzyny w Głuchowie 

 

 

3.6. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznane z budżetu Gminy Śmigiel 

w latach 2014-2016  

 

rok 2014 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. NMP Wniebowziętej 

w Śmiglu - kościół filialny 

pw. Świętego Wita w 

Śmiglu 

prace konserwatorskie przy budynku kościoła 

filialnego polegające na demontażu pokrycia 

dachowego z gontu i deskowania elewacji, 

remont konstrukcji, deskowanie i pokrycie papą.  

49 000 

 

rok 2015 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Wszystkich Świętych 

w Starym Białczu 

prace konserwatorskie polegające na 

wzmocnieniu spękanych ścian kościoła 

parafialnego 

20 000 

 

rok 2016 

l.p. wnioskodawca zadanie 
kwota 

dotacji 

1. Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Świętego Michała 

Archanioła w Czaczu 

wymiana okien w kościele parafialnym w 

Czaczu 

20 000 
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4. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

powiatu kościańskiego 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 

w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2004.212.2153), w 2005 r. w powiecie kościańskim opracowane zostały 

gminne plany ochrony zabytków oraz powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.  

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia, plany ochrony zabytków są integralną częścią 

planów obrony cywilnej i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

 

 

 

 

5. Zabytki z terenu powiatu kościańskiego wpisane do rejestru zabytków będące 

własnością Skarbu Państwa - nakłady finansowe poniesione z budżetu Skarbu 

Państwa 

 

 

Układ urbanistyczny Czempinia 

Do rejestru zabytków pod numerem 691/Wlkp/A decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 7 sierpnia 2008 r. wpisany został historyczny układ 

urbanistyczny Czempinia. W roku 2014 prowadzone były prace remontowe przy budynku 

pełniącym obecnie funkcję posterunku policji, zlokalizowanym przy ulicy Kolejowej 7 w 

Czempiniu, na łączną kwotę 86 398,80 zł. Przeprowadzone prace obejmowały: 

- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - 7 000,00 zł 

- remont dachu budynku – 74 773,03 zł 

- remont wyłazu dachowego – 782,02 zł 

- wymianę bramy i drzwi (garaż) - 3 843,75 zł 
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6. Zabytki nieruchome stanowiące własność Powiatu Kościańskiego 

 

 

1. Zespół pałacowy w Jarogniewicach, obecnie pełniący funkcję domu pomocy społecznej 

2. Zespół dworski w Mościszkach, obecnie pełniący funkcję domu pomocy społecznej 

3. Zespół Dworski w Nietążkowie, obecnie będący siedzibą zespołu szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

Wszystkie obiekty utrzymane są w stanie dobrym. Obecnie są to budynki użyteczności 

publicznej. Przeprowadzane remonty powodują zahamowanie procesów degradacji i 

pozytywnie wpływają na ogólny stan zachowania zabytku. 

Poniższe zestawienia nie odzwierciedlają całkowitych kosztów ponoszonych przez właścicieli 

i użytkowników budynków, wynikających z konieczności dostosowywania nieruchomości do 

potrzeb pensjonariuszy i uczniów.  

 

Zestawienie wydatków na prace remontowe - DPS Mościszki 2014 – 2016 

 

l.p. rok wykonane prace koszt 

1. 2014 Roboty malarskie w piwnicy pałacu -  2.474,01 zł 

Naprawa dachu pałacu – 2.000,00 zł 

Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem do budynku pałacu 

– 9.346,40 zł 

Nadzór inwestorski – 738,00 zł 

Projekt remontu balustrad  - 3.500,00 zł 

18.058,41 zł 

2. 2015 Projekt budowlany na remont schodów wejściowych – 3.990,00 

Naprawa dachu po huraganie – 2.600,00 zł ( odszkodowanie ) 

Remont elewacji i okapu przed niszczącym działaniem ptaków – 

3.970,00 zł 

Remont schodów wejściowych – wejście główne do budynku – 

20.664,00 zł 

Remont podjazdu do windy – 6.765,00 zł 

Nadzór inwestorski – 2.706,00 zł 

Prace malarskie 1.602,00 zł ( w tym 1.601,35 zł odszkodowanie ) 

42.297,00 zł 

3. 2016 - 0,00 zł 

 

Zestawienie wydatków na prace remontowe - DPS Jarogniewice 2014 – 2016 

 

l.p. rok wykonane prace 

 

koszt 

 

1. 2014 Modernizacja dachu budynku Dom Ogrodnika – 78 805,39 zł 

Wymiana skorodowanych rur doprowadzających wodę – 

10 200,00 zł 

Naprawa ogrodzenia – 1 512,90 zł 

Zakup i montaż urządzenia do monitorowania zdarzeń 

pożarowych – 3 075,00 zł 

Rozbudowa instalacji wczesnego wykrywania pożaru w 

budynku Betania i Siloam – 3 300,00 zł 

Przeglądy instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej – 

5 049,12  

139 933,88 
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Pozostałe prace remontowe oraz przeglądy – 37 991,47 

2. 2015 Malowanie pokoi mieszkalnych – 11 657,41 

Prace remontowo-konserwatorskie przy budynkach Nefesz i 

Siloam – 18 776,08 zł 

Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (budynek 

Betania) – 1 562,85 zł 

Naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej – 5 720,00 zł 

Pozostałe prace remontowe oraz przeglądy – 53 312,13 zł 

91 028,47 

3. 2016 Przeglądy i kontrole sprawności urządzeń  11 322,99 

 

Zestawienie wydatków na prace remontowe - ZSP Nietążkowo 2014 - 2016 

 

l.p. rok wykonane prace 

 

koszt 

 

1. 2014 Naprawa i lakierowanie parkietu – 5.000,00 zł 

Naprawa pieca – 6.110,74 zł 

Malowanie drzwi – 1.300,00 zł 

Uzupełnieni tynków ścian i sufitów w internacie oraz 

tapetowanie – 21.990,00 zł 

Montaż wentylatorów w internacie- 3.567,00 zł 

Remont instalacji elektrycznej w internacie – 29.850,00 zł 

Wymiana stolarki drzwiowej w budynku C – 44.478,00 zł 

Monitoring II na budynkach szkoły- 19.000,00 zł 

Przeglądy konserwacje i kontrola stanu technicznego budynku 

oraz urządzeń – 9.041,43 zł 

 140 337,17 

2. 2015 Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku C 

27.000,00 zł 

Montaż czujników-1.282,64 

Przebudowa linii elektrycznej-30.000,00 zł 

Montaż wentylatora w internacie-4.500,00 zł 

Przeglądy konserwacje i kontrola stanu technicznego budynku 

oraz urządzeń- 12.078,09 zł 

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków – 

67 399,60 zł 

140 977,69 

3. 2016 Szpachlowanie, malowanie świetlica budynek A-1.400,00 

Zrywanie podłogi i układanie terakoty, klasa 4B budynek C-

2.600,00 zł 

Naprawa tynków zewnętrznych malowanie wieży-5.904,00 zł 

Wykonanie dojścia do parkingu oraz instalacji wodnej do stajni-

18.696,00 zł 

Przeglądy konserwacje i kontrola stanu technicznego budynku 

oraz urządzeń-9.937,27 zł 

Opracowanie opinii geotechnicznej-885,60 zł 

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków – 

6.435,40 zł 

45 858,27 
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7. Społeczni opiekunowie zabytków 

 

 

Społeczni opiekunowie zabytków działają na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014.1446 ze zm.).  

 

l.p. imię i nazwisko 

osoby fizycznej / 

nazwa osoby 

prawnej lub innej 

jednostki 

organizacyjnej  

nieposiadającej 

osobowości 

prawnej 

miejsce 

zamieszkania osoby 

fizycznej / siedziba 

osoby prawnej lub 

innej jednostki 

organizacyjnej  

nieposiadającej 

osobowości prawnej 

data 

ustanowienia 

społecznego 

opiekuna 

zabytków 

nr legitymacji 

społecznego opiekuna 

zabytków / nr 

zaświadczenia o nadaniu 

uprawnień społecznego 

opiekuna zabytków 

1. Bernard Florian 

Pawlisiak 

Prętkowice 1 

64-030 Śmigiel 

18-02-2005 r. Legitymacja nr 1 

 

Wydano: 

na podstawie  

decyzji administracyjnej  

Nr O.S. 4030-1/2004 

2. Emilian Szymon 

Prałat 

Turew 

ul. Szkolna 31 

64-000 Kościan 

28-12-2011 r. Legitymacja nr 2 

 

Wydano: 

na podstawie  

decyzji administracyjnej  

Nr OS. 4123.13.2011 

 

Zgodnie z zapisami art. 102 w/w ustawy: 

1. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości 

zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o 

zabytkach. 

2. Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i 

starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami. 

3. Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada 

wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

4. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub 

inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

 

Kandydat zgłasza Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu wolę pełnienia 

funkcji Społecznego Opiekuna Zabytków. Kopię zgłoszenia wraz z wymaganymi 

dokumentami przesyła do wiadomości Starosty Kościańskiego. Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wnioskuje do Starosty Kościańskiego o ustanowienie Społecznego Opiekuna 

Zabytków. Starosta Kościański w drodze decyzji administracyjnej, ustanawia osobę prawną 

lub fizyczną Społecznym Opiekunem Zabytków oraz zawiadamia o ustanowieniu 

Społecznego Opiekuna Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz kandydata. 

  

Emilian Szymon Prałat otrzymał w roku 2016 dwukrotnie wsparcie finansowe przeznaczone 

na przygotowanie i druk wydawnictw z cyklu Miejsca i Sztuka: 

- Miejsca i Sztuka. Rąbiń – 1 250,00 zł  

- Miejsca i Sztuka. Racot – 3 750,00 zł 

W roku 2015 ukazała się w ramach w/w cyklu pozycja Miejsca i Sztuka. Kopaszewo. 
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8. Podsumowanie  

 

 

Zgodnie z wolą ustawodawców opieka nad zabytkiem winna być sprawowana przez 

właścicieli lub posiadaczy zabytku. Jedną z podstawowych form ochrony zabytku jest wpis do 

rejestru. Ewidencje zabytków prowadzi odpowiednio: 

1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie 

zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach 

zabytków. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w 

formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa. 

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

zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji 

zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki 

nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, inne zabytki 

nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków. (art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014.1446 ze zm.) 

Podstawowym narzędziem ochrony zabytków, którym może posługiwać się powiat są dotacje 

celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków. Powiat Kościański w latach 2014 – 2016 łącznie wydatkował na ten cel 

270 000 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano 17 dotacji. Powyższe środki wsparły 

właścicieli i posiadaczy zabytków w procesie zabezpieczania i utrzymania obiektów oraz ich 

otoczenia w jak najlepszym stanie. 

W większości zabytki, których stan zachowania wymaga podjęcia pilnych prac 

konserwatorskich pozostają w rękach prywatnych właścicieli. Zabytki nieużytkowane ulegają 

szybszej degradacji. Niestety powiaty nie posiadają umocowań prawnych aby w sposób 

bezpośredni wpływać na właścicieli zabytków aby podejmowali kroki zmierzające do 

zabezpieczenia substancji zabytków będących ich własnością.  

 

 Zespół do spraw monitoringu i realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Kościańskiego na lata 2014 – 2017 sporządził sprawozdanie w oparciu o dane dostarczone 

przez: 

1. Gminę Miejską Kościan 

2. Gminę Kościan 

3. Miasto i Gminę Krzywiń 

4. Gminę Czempiń 

5. Gminę Śmigiel 

6. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie  

7. Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa 

Powiatowego w Kościanie 

8. Wydział Organizacyjno – Inwestycyjny Starostwa Powiatowego w Kościanie 

9. Biuro Promocji i Informacji 

10. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

11. Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 

12. Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im J. Kasprowicza w Nietążkowie 
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Załącznik do sprawozdania z realizacji  

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego 

za lata 2014 - 2016 

(okres 24.09.2014 r. – 24.09.2016 r.) 

 

 

Dokumentacja fotograficzna wykonana 22.04.2016 r. I 8.06.2016 r. 

 

1. Poewangelicka Kaplica Cmentarna w Śmiglu 

2. Poewangelicka Kaplica Cmentarna w Śmiglu 

3. Poewangelicka Kaplica Cmentarna w Śmiglu 

4. Wiatrak typu „koźlak” o imieniu Pankracy 

5. Cmentarz w Robaczynie 

6. Dwór w Parsku 

7. Dwór w Parsku 

8. Dwór w Osieku 

9.     Dwór w Osieku 

10. Pałac i park w Kokorzynie 

11. Pałac i park w Kokorzynie 

12. Pałac i park w Kokorzynie 

13. Kościół parafialny w Czerwonej Wsi  

14. Kościół parafialny w Czerwonej Wsi  

15. Kościół parafialny w Czerwonej Wsi  

16. Kościół parafialny w Czerwonej Wsi  

17. Lodownia w Gryżynie w parku dworskim  

18. Lodownia w Gryżynie w parku dworskim  

19. Dwór w Piotrkowicach 

20. Dwór w Piotrkowicach 

21. Zabudowa gospodarcza w Wyskoci 

22. Dwór w Wyskoci 

23. Dwór w Wyskoci 

24. Dwór w Wyskoci 

25. Dwór w Wyskoci 

26. Dwór w Wyskoci 

27. Ruiny kościoła Świętego Marcina w Gryżynie 

28. Ruiny kościoła Świętego Marcina w Gryżynie 

29. Dwór w Gryżynie 

30. Dwór w Gryżynie 

31. Pałac w Pianowie  

32. Pałac w Pianowie 

33. Pałac w Pianowie  

34. Pałac w Pianowie  

35. Pałac w Pianowie  
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FOT.1 POEWANGELICKA KAPLICA CMENTARNA W ŚMIGLU - widok wejścia  
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FOT.2 POEWANGELICKA KAPLICA CMENTARNA W ŚMIGLU -widok wnętrza kaplicy od 

strony głównego wejścia  

 

FOT.3 POEWANGELICKA KAPLICA CMENTARNA W ŚMIGLU - widok z balkonu kaplicy  
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FOT.4  WIATRAK TYPU „KOŹLAK” O IMIENIU PANKRACY  
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FOT. 5 CMENTARZ W ROBACZYNIE - widok na główną bramę   

 

FOT. 6 DWÓR W PARSKU  
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FOT. 7 DWÓR W PARSKU  

 

FOT. 8 DWÓR W OSIEKU  
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FOT. 9 DWÓR W OSIEKU - widok na fasadę budynku 

 

 FOT. 10 

PAŁAC I PARK W KOKORZYNIE - widok od strony południowo-zachodniej 
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FOT. 11 PAŁAC I PARK W KOKORZYNIE - widok od strony północnej 

 

FOT. 12 PAŁAC I PARK W KOKORZYNIE - widok od strony północnej 
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FOT. 13 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W CZERWONEJ WSI - widok bramy główna  

 

FOT. 14 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W CZERWONEJ WSI  
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FOT. 15 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W CZERWONEJ WSI  

 

 

FOT. 16 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W CZERWONEJ WSI - widok od strony drogi  
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FOT. 17 „LODOWNIA”W GRYŻYNIE  W PARKU DWORSKIM 

 

 

FOT. 18 „LODOWNIA”W GRYŻYNIE  W PARKU DWORSKIM 
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FOT. 19  DWÓR W PIOTRKOWICACH 

 

FOT. 20  DWÓR W PIOTRKOWICACH 
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FOT. 21 ZABUDOWA GOSPODARCZA W WYSKOCI 

 

 

 

 

FOT. 22 DWÓR W WYSKOCI 
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FOT. 23 DWÓR W WYSKOCI 

 

 

 

 

 

FOT. 24 DWÓR W WYSKOCI – widok wnętrza piwnicy 
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FOT. 25 DWÓR W WYSKOCI – widok klatki schodowej prowadzącej na strych 

 

  

FOT. 26 DWÓR W WYSKOCI –sufit z odsłoniętym stropem  
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FOT. 27 RUINY KOŚCIOŁA  ŚW. MARCINA  W GRYŻYNIE  

 

 

FOT. 28 RUINY KOŚCIOŁA  ŚW. MARCINA  W GRYŻYNIE  
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FOT. 29 DWÓR W GRYŻYNIE  

 

 

 

 

FOT. 30 DWÓR W GRYŻYNIE  
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FOT. 31 PAŁAC W PIANOWIE – remont pokrycia dachu, widok od strony parku 

 

 

FOT. 32 PAŁAC W PIANOWIE – remont pokrycia dachu, widok od strony parku 
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FOT. 33 PAŁAC W PIANOWIE – remont pokrycia dachu  

 

 

FOT. 34 PAŁAC W PIANOWIE – główne wejście 
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FOT. 35 PAŁAC W PIANOWIE – remont dachu, widok od strony parku 
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