
UCHWAŁA NR XVII/154/20
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w okresie od marca 2018 roku do marca 2020 roku
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z realizacji w okresie od marca 2018 roku do marca 
2020 roku Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/154/20 
Rady Miejskiej w Grodkowie 
z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 
 

SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI 
GMINNEGO  PROGRAMU  OPIEKI 

NAD  ZABYTKAMI  GMINY  GRODKÓW  

NA  LATA  2018 – 2021 
za okres od marca 2018 r. do marca 2020 r. 
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1. Podstawy programowe 

 
Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Grodków na lata 2018-2021, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/343/18 Rady Miejskiej 

w Grodkowie dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego dnia 9 marca 2018 r. poz. 688. Zgodnie z art. 87 pkt 5 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) Burmistrz 

sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy. Sprawozdanie obejmuje  

okres od marca 2018 roku do marca 2020 roku.  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami służy określeniu działań gminy Grodków w zakresie 

inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu 

kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Działania te winny 

odbywać się w harmonii z działaniami gospodarczymi i społecznymi oraz zapewniać ochronę 

dziedzictwa kulturowego środkami prawnymi, takimi jak odpowiednie zapisy w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego oraz finansowymi poprzez przeznaczenie części budżetu 

gminy na ochronę zabytków. Procesy rozwojowe zachodzić bowiem powinny przy zapewnieniu 

warunków trwania i zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz przy 

wykorzystaniu zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Lokalne dziedzictwo 

kulturowe posiada potencjał wpływający na atrakcyjność ekonomiczną regionu poprzez rozwój 

turystyki w oparciu o zabytki i tradycję etnograficzną. Poprzez wyznaczone działania może 

przyczynić się do wzmocnienia świadomości wspólnoty kulturowej i lokalnej tożsamości. 

Zabytek, jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, które są dziełem 

człowieka lub związane są z jego działalnością. Stanowią one świadectwo minionej epoki bądź 

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

historyczną, artystyczną lub naukową. 
Przedmiotem programu opieki nad zabytkami jest dziedzictwo kulturowe znajdujące się 

w granicach administracyjnych gminy Grodków. Są to pojedyncze obiekty i zespoły budowli, 

dzieła sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, krajobraz miejski i wiejski, obszary 

kształtujące świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców gminy.  

 

 

2. Założenia programu 

 
Program wskazuje działania służące poprawie stanu zabytków ich adaptacji i rewaloryzacji 

oraz zwiększenia do nich dostępności mieszkańców i turystów. Podmiotem programu jest 

społeczność lokalna, jest on adresowany do mieszkańców gminy, w tym do właścicieli zabytków, 

władz samorządu terytorialnego, miejscowych organizacji i osób zainteresowanych dziedzictwem 

kulturowym. Perspektywa realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami jest długofalowa 

i będzie wymagała kontynuacji w kolejnym okresie obowiązywania programu.  

 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Grodków służy ochronie i wykorzystaniu 

lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w różnych dziedzinach życia społecznego. Realizacja 

wyznaczonych celów wymaga przede wszystkim zmiany w świadomości, szczególnie w obszarze 

odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów władających zabytkami. 

Ważne jest, aby właściciele zabytkowych obiektów, zmienili swoje podejście, 
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przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu zachowania wszelkich dóbr środowiska 

kulturowego i naturalnego. 
 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu dziedzictwa kulturowego gminy, oceny 

opracowań strategicznych dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostały opracowane cztery 

priorytety – cele w ramach których wyznaczono kierunki działań oraz zadania do realizacji. 

Założone priorytety – cele osiągnięte zostaną w perspektywie długofalowej, wieloletniej, których 

ostatecznym rezultatem będzie przywrócenie zabytkom gminy Grodków właściwych im walorów 

historycznych i estetycznych. 
 

Priorytet I: 

Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy  

poprzez realizację następujących kierunków działań: 
  

- Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania 

- Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego  

- Podejmowanie działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami 
 

Priorytet II: 

Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego 

poprzez realizację następujących kierunków działań: 
  

- Promocja i popularyzacja zabytków nieruchomych 
- Promocja i popularyzacja spuścizny historycznej i krajobrazu kulturowego 

- Ułatwienie dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy 
 

Priorytet III: 

Edukacja i szerzenie wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym 

poprzez realizację następujących kierunków działań: 
 

- Szerzenie wiedzy - działania informacyjne 

- Szerzenie wiedzy - działania promocyjne 

- Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
 

Priorytet IV: 

Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego 

poprzez realizację następujących kierunków działań: 
 

- Monitoring zasobów, systematyczna aktualizacja i uzupełnianie gminnej ewidencji zabytków 

- Gromadzenie informacji i materiałów o przeszłości gminy 

- Rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz obszarów zabytkowych 
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3. Realizacja celów Gminnego programu opieki nad zabytkami w okresie od marca 2018 roku 

do marca 2020 roku.   

 

3.1 Realizując określone w programie cele w ramach „Priorytetu I - Rewaloryzacja 

dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”  

 

3.1.1 Gmina Grodków w okresie sprawozdawczym zrealizowała następujące zadnia inwestycyjne 

przy obiektach zabytkowych:   

 

 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej   

- zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Subregionu Południowego”, dofinansowane ze środków RPO WO na lata 

2014-2020, zakres prac obejmował roboty remontowo – budowlane wraz z instalacjami 

branżowymi mające poprawić stan techniczny i podnieść efektywność energetyczną obiektu, 

koszt 714.639,84 zł. 

 Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej remiza OSP Gałązczyce  

- zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Subregionu Południowego”, dofinansowane ze środków RPO WO na lata 

2014-2020, zakres prac obejmował roboty remontowo – budowlane wraz z instalacjami 

branżowymi mające poprawić stan techniczny i podnieść efektywność energetyczną obiektu, 

koszt 511.718,24 zł. 

 Przebudowa budynku dworca PKP/PKS 

- zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 

w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”,  dofinansowane ze 

środków RPO WO na lata 2014-2020,  zakres prac obejmował: renowację elewacji budynku, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, 

przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku, w tym budowę sanitariatów i poczekalni, 

wymianę instalacji elektrycznych, c.o., i wod-kan., wymianę posadzek, tynków wewnętrznych, 

malowanie, koszt 1.176.170,14 zł.  

 Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik           

- zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2014-2020, celem była 

ochrona zabytkowego obiektu dawnej szkoły i przeznaczenie go na kulturalne potrzeby 

społeczności lokalnej, koszt 1.239.511,12 zł. 

 Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie  

- zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WO na lata 2014-2020, projekt 

obejmował przebudowę wnętrza Ratusza w Grodkowie w celu adaptacji pomieszczeń na cele 

kulturalno-oświatowo-społeczne, koszt 6.297.577,06 zł. 

Id: 21D998AF-1251-4A15-8F18-CC5C85AF2439. Podpisany Strona 4



                         Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków  

 Przebudowa budynku w Kopicach 32A na przedszkole publiczne  

- zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy, koszt 484.028,22 zł. 

 Kopice - Remont świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)  

- zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy, koszt 8.391,27 zł. 

 Remont zabezpieczający browaru w Grodkowie  

- zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy, koszt 46.586,32 zł. 

 

3.1.2 Gmina Grodków w okresie sprawozdawczym udzieliła datacji na prace konserwatorsko – 

restauratorskie polegające na utrwaleniu substancji zabytku przy obiektach zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego:   

 

 Konserwacja i restauracja zabytkowego instrumentu organowego w kościele parafialnym pw. 

św. Michała Archanioła w Grodkowie – kwota datacji 60.000,00 zł.   

 Parce malarskie we wnętrzach kościoła parafialnego pw. św. M.B. Królowej Świata 

i św. Marcina w Gałązczycach – kwota dotacji 14.000,00 zł. 

 Wymiana pokrycia dachowego w kościele filialnym pw. św. Marcina w Lubczy – kwota datacji 

13.627,21 zł (Fundusz Sołecki),  

 Remontowe roboty budowlane i prace konserwatorskie hełmu wieży kościoła parafialnego 

pw. św. Jerzego w Kobieli – kwota datacji 40.000,00 zł.    

 

3.2 Realizacja określonego w programie celu w ramach „Priorytetu II – Promocja 

i popularyzacja dziedzictwa kulturowego”  

Gmina Grodków w okresie sprawozdawczym wydała materiały promocyjne w ramach 

projektu „Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję”. Projekt miał na celu promowanie 

i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego gminy Grodów 

na przykładzie wybranych miejscowości poprzez wydanie folderu i dziesięciu rodzaju widokówek  

prezentujących kilkanaście  miejscowości z gminy. W związku z powyższym do dyspozycji 

mieszkańców i osób odwiedzających gminę Grodków jest 2 tyś folderów i 10 tyś widokówek. 

Koszt całego zadania to: 13 8585,20 zł. 

W 2019 r. został udostępniony w biuletynie informacji publicznej strony www.grodkow.pl 

System Informacji Przestrzennej Gminy Grodków umożliwiający mieszkańcom wyszukanie 

i przeglądanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w których na załącznikach 

graficznych można sprawdzić strefy ochrony konserwatorskiej czy archeologicznej oraz można 

odnaleźć położenie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru lub do gminnej ewidencji.  
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Gmina Grodków w celu kultywowania tradycji organizuje kilkanaście wydarzeń kulturalnych 

na przełomie całego roku. Są to najczęściej wydarzenia cykliczne z wieloletnią tradycją. 

Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:  

- Jarmark Wielkanocny - w czasie jarmarku organizowane są dwa konkursy: na Palmę 

Wielkanocną oraz najciekawsze stoisko. W trakcie imprezy zawsze prezentują się lokalne zespoły 

wokalne. Oprócz programu artystycznego, zwiedzający jarmark mogą obejrzeć i zakupić wyroby 

nawiązujące tradycyjnie do Wielkanocy. Odbywa się promocja produktu regionalnego oraz 

prezentacja potraw świątecznych wraz z wypiekami. 

- Dni Grodkowa – rozpoczynają się już od kilku lat Grodkowską Grą Miejską podczas której 

młodzież poznaje historię miasta. W międzyczasie trwa Handball Festival – trurniej piłki ręcznej, 

a wieczorem występy zespołów lokalnych i zaproszonych. 

- Dożynki - które są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz 

wdzięczności za jego codzienne zmagania obchodzone są  w gminie od początku lat 90-tych. 

Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, 

a ludziom za trud. Są również okazją do zaprezentowania dorobku rolniczego społeczeństwa 

z naszego regionu, jego różnorodności i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego. Rokrocznie 

organizowany jest konkurs na „Najpiękniejszą koronę żniwną” 

- Dni Elsnerowskie – obchodzone od 1976 roku w Ośrodku Kultury i Rekreacji 

w Grodkowie. Od kilku lat główne obchody przejął Pałac w Sulisławiu, gdzie w Sali koncertowej 

im. Józefa Elsnera koncertują laureaci Koncertów Chopinowskich przeprowadzanych 

w Warszawie. Od trzech lat wykonywana jest również w kościele pw. Św. Michała Archanioła 

w Grodkowie Msza poświęcona miastu Grodków napisana przez Józefa Elsnera.  

 

3.3  Realizacja określonego w programie celu w ramach „Priorytetu III – Edukacja i szerzenie 

wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym”  

Gmina Grodków w okresie sprawozdawczym realizowała w Miejskiej i Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Grodkowie działania związane z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy 

o regionalnym dziedzictwie kulturowym.  

 

W 2018 roku prowadzono m.in:  

- w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży prowadzone były specjalnie przygotowane zajęcia 

edukacyjne dla grup przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej pod hasłem „Grodków - 

moja mała Ojczyzna". Podczas zajęć uczniowie i przedszkolaki mają okazję poznać i poszerzyć 

wiadomości dotyczące Grodkowa i Gminy Grodków. Uczestnicy dowiadują się wielu ciekawych 

rzeczy na temat historii naszego miasta i jego zabytków. Z kolei "Legendy o Grodkowie 
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i okolicach" to zajęcia umożliwiające poznanie legend dotyczących naszej gminy. Zajęcia 

edukacyjne: „Józef Elsner - znany grodkowianin" i „Legenda o Śląskim Kopciuszku” 

przekazywały wiedzę o ludziach związanych z Gminą Grodków . 

W czasie lekcji bibliotecznych, wykorzystywane są zbiory regionalne: książki, albumy, zdjęcia 

i foldery. Starsi uczestnicy przy pomocy wyszukiwarki internetowej znajdują informacje 

o Grodkowie i poszczególnych miejscowościach Gminy Grodków. 

- Czytelnia dla Dorosłych zorganizowała w kwietniu konkurs regionalny: "Z przeszłości 

i teraźniejszości Miasta i Gminy Grodków" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych; 

- w Dziale Edukacji Regionalnej w lutym i marcu prezentowana była wystawa: „Pałac 

w Kopicach". 18 kwietnia za pozwoleniem reżysera filmu odbył się pokaz filmu o Rodzinie 

Schaffgotsch. W kwietniu i maju prezentowana była wystawa: "Piwo od Schefflera, nocleg Pod 

Trzema Koronami, maszyny rolnicze od Klingsa- czyli przemysł i usługi dawnego Grodkowa". 

- Wystawa plenerowa: "Grodków dawniej i dziś" prezentowana była na grodkowskim Rynku 

i deptaku na ulicy Warszawskiej od czerwca do sierpnia.  

- 19 września zorganizowana została Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 750 rocznicy 

lokacji miasta Grodków. Sesji towarzyszyła wystawa plenerowa: "Zapiski o Grodkowie" oraz 

publikacja o tym samym tytule co wystawa zawierająca referaty wygłoszone podczas uroczystej 

sesji.  

- W grudniu została zorganizowana wystawa plenerowa: „170 lat linii kolejowej Nysa-Brzeg" 

prezentowana w hali grodkowskiego Dworca po jego kapitalnym remoncie. 

- W październiku pracownicy biblioteki byli przewodnikami po zabytkach Grodkowa dla 

przybyłych specjalnym pociągiem gości w ramach akcji „Pociąg do orkiestry”. 

Rok 2019 był rokiem szczególnym z powodu remontu Ratusza w którym mieści się siedziba 

biblioteki. Działania były ograniczone zmieniająca się lokalizacją. Zajęcia dla dzieci prowadzone 

były w szkołach i przedszkolach. Dziennikarka Radia Opola przeprowadziła wywiad 

z pracownikiem działu edukacji regionalnej w formie opowieści o najciekawszych miejscach 

Grodkowa. Podobny w formie spacer po Grodkowie prowadziła dyrektor biblioteki dla Radia 

Agora. W czerwcu została uroczyście otwarta wystaw plenerowa: „250 rocznica urodzin Józefa 

Elsnera". Wystawie towarzyszyła publikacja: „Portret mistrza Józefa Elsnera". Na zakończenie 

roku elsnerowskiego został zorganizowany konkurs plastyczny dla trzech kategorii wiekowych. 

Podsumowanie konkursu wraz z uroczystym otwarciem wystawy nastąpiło 10 stycznia 2020 r. 

Od maja do października dla wszystkich chętnych zorganizowane zostało zwiedzanie miasta 

na podstawie wydanej mapy – folderu: „Zagadkowy Grodków". Mapa została przetłumaczona 

na język niemiecki i podczas Dni Grodkowa goście z Niemiec zwiedzali miasto z pracownikiem 

działu edukacji regionalnej.  
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Na początku 2020 roku zostały podjęte działania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Grodkowie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i zabytkach Gminy Grodków. 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie w okresie sprawozdawczym również realizował 

cele związane z ochroną zabytków naszej gminy poprzez popularyzowanie i upowszechnianie 

wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury, popularyzowanie wiedzy o regionalnym 

dziedzictwie kulturowym, eksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu 

kulturowego, łączenie turystyki historycznej i przyrodniczej, podejmowanie działań edukacyjnych 

podnosząc atrakcyjność swojego regionu dla gości i mieszkańców. Cele te realizowane były 

poprzez przeprowadzanie w latach 2018 i 2019 kolejnych edycji Konkursu Fotograficznego OKiR 

"Moje miasto Grodków - architektura, ludzie, wydarzenia, natura". Konkurs Fotograficzny 2020 

jest w trakcie realizacji.    

Konkurs Fotograficzny „Moje miasto Grodków-architektura, ludzie, wydarzenia, natura" jest 

wydarzeniem wpisanym do kalendarza imprez cyklicznych Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Grodkowie i posiadającym już wieloletnią tradycję. Swoim tematem obejmuje nie tylko miasto, 

ale także całą gminę. Zgłaszane na konkurs prace to zdjęcia tematycznie związane z miastem 

i gminą Grodków. W cele przyjętego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami szczególnie 

mocno wpisują się kryteria zgłaszania fotografii w tematyce ARCHITEKTURA rozumianej jako 

przedstawienie budynku lub grupy budynków, niebanalne ujęcie zabytków miasta i gminy 

Grodków, detali architektonicznych, ale także nowoczesnego uchwycenia atmosfery miasta wraz 

z jej infrastrukturą. Celem całego przedsięwzięcia jest promocja miasta i gminy, rozwijanie 

umiejętności dostrzegania i uwrażliwiania na piękno otaczającej rzeczywistości, rozwijanie 

umiejętności fotografowania, poszerzanie i integracja środowiska twórczego w gminie Grodków, 

zachęcanie do wnikliwego poznania terenów, zabytków i tego co się na ziemi grodkowskiej dzieje, 

a także aktywnego uczestniczenia w ważnych wydarzeniach dla tutejszej społeczności. 

Po rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone fotografie promowane są w internecie w formie cyfrowej 

jak również poprzez tradycyjne wydruki i prezentacja ich dla szerszego grona w formie wystawy 

pokonkursowej. 

 

3.4 Realizacja określonego w programie celu w ramach „Priorytetu IV – Rozszerzanie zasobu 

i ochrona dziedzictwa kulturowego”.  

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Grodkowa dnia 16 października 2019 r. wydał 

Zarządzenie nr 0050.162.2019 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Grodków. 

Gminna Ewidencja Zabytków, to zbiór 1413 kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu 

Gminy Grodków oraz 201 kart zabytków archeologicznych z terenu gminy Grodków.  

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Grodkowie nie podjęła nowych chwał 
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w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W istniejących oraz 

opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniono ochronę zabytków 

i dziedzictwa kulturowego. Plany te wyznaczają i chronią tereny dziedzictwa kulturowego 

w poszczególnych miejscowościach wprowadzając szczególnie cenne strefy:  

- strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

- strefę „B” ochrony konserwatorskiej, 

- strefę „OW” obserwacji archeologicznej,  

- strefę „K” ochrony krajobrazu, 

oraz zawierają oznaczenia: stanowiska archeologicznych, obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Uwzględnione zapisy 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mają na celu ochronę zabytkowej 

zabudowy miasta, plant, cmentarzy i skwerów, historycznych układów ruralistycznych wsi, 

zachowanie zabytkowego układu dróg, parceli oraz form architektonicznych. Istniejące plany 

uwzględniają również ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez obowiązek uzgadniania 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich robót ziemnych w obrębie oraz 

w bezpośrednim otoczeniu udokumentowanych stanowisk archeologicznych.     

Dla terenów, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

wydawane są przez Burmistrza Grodkowa decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego, w których również znajdują się wytyczne dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Wszystkie plany czy 

decyzje uzgadniane są z Wojewódzkim lub Powiatowym Konserwatorem Zabytków.  

W gminie Grodków było wyselekcjonowanych 17 egzemplarzy najcenniejszych drzew 

objętych ochroną pomnikową. W 2019 roku Rada Miejska w Grodkowie Uchwałą z dnia 

25 września nr XI/86/19 ustanowiła kolejnym pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb 

szypułkowy rosnący na działce nr 3/2 w Rogowie uznając jego walory krajobrazowe. Istniejące 

na terenie gminy parki i pomniki przyrody są poddane opiece Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

W parkach tych przy udziale pracownika ochrony środowiska oraz we współpracy z sołtysami 

prowadzone są prace porządkowe oraz usuwanie samosiewów czy suchych konarów.  

Parki w gminie Grodków stanowią miejsca czynnego wypoczynku i rekreacji lokalnej społeczności.    

 

4. Podsumowanie  

Większość zabytków na ternie gminy Grodków nie stanowi własności lokalnego 

samorządu. W związku z powyższym możliwość sprawowania nad nimi bezpośredniej opieki 

i korzystania z instrumentów kontrolnych wykorzystywania zabytkowych obiektów będących 

w posiadaniu podmiotów prywatnych jest bardzo ograniczona. Realizacja celów i założeń 
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programowych Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Grodków jest 

realizowana w ramach dostępnych instrumentów formalno-prawnych, w ramach dostępnych 

środków finansowych oraz zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami społecznymi. Budowlane 

prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach realizowane lub dotowane przez gminę 

Grodków prowadzone są w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Ochrona i uatrakcyjnianie  

dziedzictwa kulturowego, zainteresowanie otaczającą spuścizną oraz zwiększenie świadomości 

podmiotów władających zabytkami realizowane jest wielowątkowo poprzez wiele projektów 

edukacyjnych, działania promocyjne, odpowiednie zapisy miejscowych planów i strategii oraz 

współpracę ze stowarzyszeniami, kościołami i placówkami kulturalnymi. Pozyskiwane przez gminę 

środki zewnętrzne na remont obiektów zabytkowych oraz udzielane dotacje pomagają 

w zahamowaniu ich degradacji, przyczyniają się do zwiększenia ich atrakcyjności oraz do rozwoju 

społeczno – gospodarczego regionu. 

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że założone priorytety i cele programu 

są realizowane przez gminę Grodków.  Dbanie, edukacja i promocja wartości materialnych oraz  

niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszej gminy jest zadaniem długofalowym 

i wieloletnim, którego ostatecznym rezultatem będzie przywrócenie gminie Grodków i zabytkom 

w regionie właściwych walorów estetycznych i historycznych. 
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