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1. Wstęp
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami jako dokument o charakterze
strategicznym stanowi podstawę dla określenia – w perspektywie czterech lat – zasadniczych
kierunków działań i zadań mających na celu przyczynić się do zachowania lokalnego
środowiska kulturowego, a także w miarę możliwości poprawy jego stanu. Jest dokumentem
polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych przedsięwzięć dotyczących inicjowania,
wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego
oraz

upowszechniania

i promowania

dziedzictwa

kulturowego.

Stanowi podwalinę

współpracy między samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, właścicielami
zabytków

i Wojewódzkim

Konserwatorem

Zabytków.

Współpraca

ta,

prowadzona

dotychczas oraz rozwijana w kolejnych latach, powinna przynieść lokalnej społeczności
wymierne korzyści – zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
Program ma określić swego rodzaju stan idealny, do którego należy dążyć w zakresie
opieki nad zabytkami: wskazywać konieczne do wykonania zadania i sugerować sposoby ich
realizacji poprzez określenie podstawowych założeń organizacyjnych, finansowych,
promocyjnych i ochronnych.
Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, to
zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi,
zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra
społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe
i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne i artystyczne, mające znaczenie dla
tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i
upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty
cywilizacyjnej.

Dziedzictwo

kulturowe

najczęściej

utożsamiane

jest

z archeologią,

architekturą, sztuką czy ogólnie zabytkami.
Za zabytek uznaje się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością, stanowiące świadectwo minionej epoki
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość
historyczną, artystyczną lub naukową. Zabytki, ślady działalności ludzkiej są niezastąpionym
źródłem informacji o życiu i działaniach człowieka oraz o historycznym rozwoju umiejętności
artystycznej i technicznej. Zabytki decydują o tożsamości miejsca. Chcąc zachować łączność
pomiędzy przeszłymi i przyszłymi pokoleniami, musimy dążyć do ich zachowania. Złożoność
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i interdyscyplinarność działań w tej sferze w warunkach gospodarki rynkowej wymaga
strategicznego zarządzania zabytkami opartego na długookresowej wizji rozwoju.
Narzędziem realizacji strategii opieki nad zabytkami mają być programy opieki nad
zabytkami.
Świadomość potrzeby ratowania i ochrony zabytków, dbanie o należyty stan zabytków
jest

coraz

powszechniejsza

wśród

mieszkańców

naszego

powiatu.

Rewitalizacja

poszczególnych obiektów, jak również całych zespołów zabudowy jest szansą na ich
uratowanie. Tak więc stworzenie programu opieki nad zabytkami jest nie tylko koniecznością
przewidzianą ustawą, ale przede wszystkim potrzebą społeczną. Jest również ważnym
czynnikiem w upowszechnianiu wiedzy i pomaganiu właścicielom zabytków w dbaniu o ich
dobrą kondycję. Dane miejsce nigdy nie będzie atrakcyjne dla turysty, jeżeli jego zabytki
będą zaniedbane, niewłaściwie promowane czy eksponowane. To urok zadbanych zabytków,
ulicznych zaułków i parków tworzy niepowtarzalny charakter danego miejsca, do którego
z chęcią powraca turysta. Kultura i tradycja naszego regionu, atrakcyjne położenie
geograficzne oraz zabytki tworzą niepowtarzalny produkt turystyczny, który powinien być
znaczącym elementem rozwoju powiatu.
Główną ideą Programu jest wytyczenie dróg pozwalających osiągnąć odczuwalną i
akceptowaną społecznie poprawę w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów
zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu rawickiego. Niezwykle ważnym jest, aby
działania czynione w tych kierunkach były wykonywane przy czynnym i świadomym
współudziale społeczności lokalnej. Obowiązkiem Samorządu Powiatu Rawickiego jest z
kolei podnoszenie świadomości społecznej w zakresie opieki nad zabytkami oraz efektywne
usprawnianie mechanizmów regulujących kwestie tej opieki, jak również tworzenie i
wspieranie inicjatyw mających taką opiekę na celu.
W skład Powiatu Rawickiego wchodzi pięć gmin: gmina Rawicz, gmina Bojanowo,
gmina Jutrosin, gmina Miejska Górka oraz gmina Pakosław. Na dzień dzisiejszy (stan na
dzień 30 marca 2017 r.), z wszystkich gmin Powiatu Rawickiego, jedynie gmina Miejska
Górka posiada aktualny Gminny Program Opieki nad Zabytkami (na lata 2015-2018).
Opracowany przez gminę Jutrosin Program dawno już jest nieaktualny, a Gminny Program
Opieki nad Zabytkami gminy Pakosław właśnie utracił aktualność (obowiązywał w latach
2013-2016), pozostałe gminy nie opracowały jeszcze nigdy programu opieki nad zabytkami.
Natomiast

ostatni

sporządzony

Program

Opieki

nad

Zabytkami

Województwa

Wielkopolskiego obejmował lata 2013-2016.
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Proces sporządzania Programu to prace związane z przygotowaniem materiałów
wyjściowych, wyznaczeniem celów oraz formułowaniem projektów realizacyjnych, w które
zaangażowany był szeroki zespół osób. Byli to zarówno pracownicy Starostwa Powiatowego
w Rawiczu, pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu jak i reprezentanci różnych
instytucji i organizacji, które na co dzień współpracują ze Starostwem, a wyraziły też chęć
współtworzenia tego opracowania (Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej, Muzeum
Ziemi Rawickiej, Rada Muzeum przy Muzeum Ziemi Rawickiej, Towarzystwo Koleżeńskie
Bojanowiaków, Towarzystwo Przyjaciół Rawicza, Urząd Miejski w Miejskiej Górce, Urząd
Gminy w Pakosławiu, Urząd Miasta i Gminy Jutrosin). Zarządzeniem nr 12/17 Starosty
Rawickiego z dnia 14 lutego 2017 r., powołany został Zespół Konsultacyjno-Doradczy ds.
opracowania „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata
2017-2020”. Po spotkaniu dyskusyjnym i indywidualnych rozmowach, powstały konkretne
rekomendacje dotyczące tworzonego Programu, uwzględniające istniejące uwarunkowania
zewnętrzne i wewnętrzne, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu.

1.1. Cel opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.
„Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020” został
opracowany celem realizacji zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz.1446, z późn. zm.). Ustawa
wprowadza obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, jak i gminnym. Zgodnie z art. 87 ust. 1
cytowanej wyżej ustawy Zarząd Powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki
nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przyjmuje
Rada Powiatu. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a z jego
realizacji Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie, które następnie przedstawia
Radzie Powiatu.
Opracowany program zostanie przyjęty do realizacji w latach 2017-2020, co jest
związane z koniecznością realizacji zadania własnego przez samorząd powiatowy.
Szczegółowe cele powiatowego programu opieki nad zabytkami zawarte są w art. 87
ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i należą do
nich:
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1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej.
3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania.
4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.
7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z
opieką nad zabytkami.
Tworząc Program opieki nad zabytkami w Powiecie Rawickim założono, że zasoby
regionalnego dziedzictwa kulturowego są zasadniczym czynnikiem wpływającym na
kształtowanie

tożsamości

regionalnej.

Zasoby

te

określają

i

wyznaczają

w dużym stopniu uwarunkowania rozwoju powiatu, które odczuwane czasem jako obciążenie,
mogą stać się, odpowiednio utrzymane, szansą promocji.
Nadrzędnym celem sformułowania Programu jest dążenie do znaczącej poprawy stanu
zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego
powiatu poprzez określenie działań organizacyjnych i finansowych w zakresie leżącym w
kompetencjach powiatu, a także włączenie zabytków w rozwój gospodarczy i społeczny
powiatu oraz zaszczepienie świadomości potrzeby, zasadności i sposobów ochrony zabytków
wśród mieszkańców.
Formułując Program Opieki nad Zabytkami przyjęto zadania należące z mocy ustawy
do obowiązków powiatu, między innymi opieki nad zabytkami, do których Powiat Rawicki
posiada tytuł prawny oraz zarysowano ogólną politykę powiatu w dziedzinie opieki nad
zabytkami, nie naruszając przy tym kompetencji poszczególnych gmin i praw właścicieli.
Efektami, jakie ma przynieść wykonanie zapisów Programu ma być w związku z tym
poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego powodująca uatrakcyjnienie regionu na
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rynku turystycznym, nadanie zabytkom właściwych funkcji oraz podniesienie świadomości
walorów dziedzictwa kulturowego.
Aktualnie opracowany program opieki nad zabytkami jest trzecim programem
Powiatu Rawickiego, poprzedni obowiązywał w latach 2013-2016. Obszerne sprawozdanie z
realizacji wytyczonych w nim zadań za pierwszy okres dwuletni zostało przyjęte Uchwałą
Rady Powiatu Rawickiego Nr II/16/14 w dniu 22 grudnia 2014 r. i opublikowane na stronie
internetowej Starostwa. Kolejne sprawozdanie, za ostatnie dwa lata obowiązywania
poprzedniego programu, zostanie opublikowane w 2017 r.

1.2. Podstawa prawna opracowania Powiatowego Programu Opieki nad
Zabytkami.
W polskim ustawodawstwie zagadnienia związane z zabytkami i ich ochroną regulują
m. in. następujące akty prawne:
Ustawy:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z
2016 r., poz. 814).
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz.1446, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity,
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016, poz. 778).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U.
z 2017 r., poz. 519).
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2016
r., poz. 2134 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774).
9. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
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Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789).
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (tekst jednolity, Dz. U.
z 2014 r., poz. 399).
3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014
r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 110).
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i
sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153).
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2004 r. w
sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami" (Dz. U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1304).
6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu
zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 510).
7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w
sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę
niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661).
8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2004 r. w
sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259).
9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 71, poz. 650).
Inne:
1.

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona w La
Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564).
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2.

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).

3.

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisana w
Hadze 14 maja 1954 r.

4.

Europejska Konwencja Krajobrazowa podpisana 21 grudnia 2001 r.

1.2.1. Obowiązek konstytucyjny ochrony zabytków.
Zabytki w Polsce są dobrem wspólnym jako nieodłączny przejaw życia społecznego i
kulturalnego obywateli. Art. 82 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określa że
„Obowiązkiem obywatela polskiego jest (…) troska o dobro wspólne”. Art. 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że ochrona zabytków wszelkiego rodzaju, dziedzictwa
materialnego i niematerialnego jest obowiązkiem konstytucyjnym Państwa. „Rzeczpospolita
Polska strzeże (…) dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska (…)”.

1.2.2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego w świetle ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z
2014 r., poz.1446, z późn. zm.) w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z prawną
ochroną zabytków. Ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki
nad nimi, zasady finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. Ustawa nakłada na organy
administracji rządowej i samorządowej obowiązek zapewnienia warunków prawnych,
organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. W myśl zapisów ustawy ochrona
zabytków polega na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających
na celu zadania zdefiniowane w artykułach:
Art. 3 - podaje definicje zabytku rozumianego 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.
Art. 4 - ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej działań mających na celu:
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1) Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) Zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) Udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) Przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za
granicę;
5) Kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) Uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz kształtowaniu środowiska.”
Art. 5 - „Opieka nad zabytkami sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w
szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla
historii i kultury.”
Zgodnie z art. 6. ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zakładami przemysłowymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;
2) zabytki ruchome będące, w szczególności:
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
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b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami,
pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i
narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i
nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi,
f) instrumentami muzycznymi,
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;
3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Ponadto „Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne
nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej”.
Art. 7 - Ustawodawca wyróżnia następujące formy ochrony zabytków:
1)

wpis do rejestru zabytków,

2)

uznanie za pomnik historii,

3)

utworzenie parku kulturowego,

4)

ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o
warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Art. 21 – przyjmuje, że podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez
województwa, powiaty i gminy jest ewidencja zabytków, prowadzona przez (art. 22)
generalnego konserwatora zabytków (krajowa ewidencja zabytków), wojewódzkiego
konserwatora zabytków (wojewódzka ewidencja zabytków), wójta (burmistrza,
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prezydenta miasta) (gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy).
Art. 32 – stanowi o zawiadomieniu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o
znalezieniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co
do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz o wstrzymaniu tych
robót.
Art. 33 ust. 1 i ust 2 - stanowią o zawiadomieniu właściwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków o znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on
zabytkiem archeologicznym.
Art. 89 - Organami ochrony zabytków są:
a)

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje Generalny
Konserwator Zabytków,
b)

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

wojewódzki konserwator zabytków.

1.2.3. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji organów samorządu powiatowego
w odniesieniu do problematyki ochrony dóbr kultury został uregulowany przede wszystkim w
dwóch ustawach:
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Art. 4 ust. 1 - zawiera generalną zasadę, że powiat wykonuje określone ustawami
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Ustawodawca wymienia wśród 23 kategorii zadań publicznych powiatu kulturę oraz ochronę
zabytków i opiekę nad zabytkami.
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Art. 12 - starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może
umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż
zabytek ten podlega ochronie.
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Art. 18 i art. 19 - zakładają obowiązek uwzględniania przy sporządzaniu analiz i
studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, w strategii rozwoju powiatu, w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami oraz zapisów zawartych w programach opieki nad zabytkami.
Art. 50 ust. 3 – w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru, polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia,
starosta, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może wydać decyzję o
zabezpieczeniu tego zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia
zagrożenia. W przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie zagrożenia, zabytek nieruchomy
może być na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wywłaszczony przez starostę
na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku,
w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
Art. 71 ust. 1 i ust 2 - zakładają sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym
finansowanie prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytku przez osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego.
Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada
jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.
Art. 81 - określa możliwość udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru przez organ
stanowiący powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zgodnie z art. 77 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,
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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

charakterystycznej

uwzględnieniem

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
w

zabytkach,

instalacji
które

elektrycznej

posiadają

w

zabytkach

drewnianych

wykonane

z

oryginalne,

drewna

lub
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,
17) zakup

i

montaż

instalacji

przeciwwłamaniowej

oraz

przeciwpożarowej

i odgromowej.
Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Łączna kwota dotacji udzielonych przez
organ stanowiący powiatu nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót. Organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy
udzielonych dotacji oraz informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach.
Art. 103 - określa wyłączne kompetencje starosty w zakresie powoływania
społecznych opiekunów zabytków. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora starosta
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ustanawiania społecznych opiekunów zabytków lub cofa takie ustanowienie. Równocześnie
starosta prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków. Osobie fizycznej pełniącej funkcję
społecznego opiekuna zabytków starosta wydaje

legitymację społecznego opiekuna

zabytków, natomiast osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej, pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków, starosta wydaje
zaświadczenie, które zawiera informację o nadaniu uprawnień opiekuna.
Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości
zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o
zabytkach.

2. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa
kulturowego.
2.1. Polityka państwa w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
2.1.1. Krajowy programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
W dniu 24 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 125/2014 Rada Ministrów przyjęła do
realizacji w latach 2014-2017 Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Łączne nakłady na realizację Programu wyniosą 26 668 205 zł w okresie 4 lat, w tym 26 037
205 zł z budżetu państwa, 6000 zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i 625 000
zł z innych źródeł. Za realizację Programu odpowiada minister właściwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania te wykonuje Generalny
Konserwator Zabytków oraz podległe mu wyspecjalizowane jednostki – państwowe instytucje
kultury: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.
W Krajowym programie dokonano diagnozy stanu ochrony zabytków w Polsce w
trzech podstawowych płaszczyznach:
1. Organizacji i zadań organów ochrony zabytków w Polsce,
2. Stanu zachowania zabytków w Polsce, w tym roli i znaczenia form ochrony zabytków
oraz systemów informacji o zabytkach,
3. Komunikacji, porozumienia i współpracy w obszarze ochrony zabytków w Polsce.
Na podstawie Diagnozy przeprowadzono analizę SWOT.
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SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
Zróżnicowany zasób dziedzictwa kulturowego,
Poprawiające się rozpoznanie ilościowe i jakościowe
zasobów zabytkowych,
Przypisanie właściwej rangi problematyce ochrony
zabytków w nowo uchwalanych krajowych
dokumentach strategicznych,
Zainwestowanie znacznych środków (w tym
zwłaszcza unijnych) w działania na rzecz poprawy
stanu dziedzictwa kulturowego,
Silne środowisko naukowe i konserwatorskie
zapewniające od strony kadrowej i merytorycznej
prawidłową realizację procesów konserwacji
zabytków,
Wzrost roli samorządów terytorialnych w działaniach
na rzecz opieki nad zabytkami.








ZAGROŻENIA

SZANSE







Rosnąca wiedza i świadomość władz lokalnych o
wartości dziedzictwa kulturowego,
Uporządkowanie polityki planistycznej zgodnie z
założeniami KPZK 2030,
Poprawa skuteczności egzekucji prawa,
Poprawa edukacji w dziedzinie zarządzania
dziedzictwem kulturowym,
Potencjał dziedzictwa kulturowego jako czynnik
stymulujący rozwój przemysłu turystycznego,
Wzrost roli inicjatyw lokalnych i organizacji
pozarządowych w ochronie zabytków.

Doraźność planowania przestrzennego na poziomie
gmin – plany tworzone dla wybranych terenów
(zwłaszcza inwestycyjnych),
Niewystarczające wykorzystanie studiów wartości
kulturowych gmin/powiatów jako podstawy do
polityki konserwatorskiej wkz,
Brak spójności ochrony zabytków z ochroną
przyrody – degradacja krajobrazu,
Niewystarczające instrumenty prawne pozwalające
na skuteczną realizację zadań ustawowych
Generalnego Konserwatora Zabytków oraz
wojewódzkich i samorządowych konserwatorów
zabytków,
Brak powiązania wysokości środków finansowych
przeznaczanych na opiekę nad zabytkami w
poszczególnych województwach z wielkością i
wartością zasobu zabytkowego.







Niedostateczne zaangażowanie społeczne w opiekę
nad zabytkami,
Niedostatecznie rozwinięta edukacja na rzecz
dziedzictwa kulturowego,
Presja inwestycyjna na tereny o walorach
kulturowych i przyrodniczo-kulturowych,
Niewystarczająca promocja działań na rzecz ochrony,
konserwacji i rewaloryzacji zabytków,
Brak powszechnego zrozumienia potencjału
społeczno-ekonomicznego dziedzictwa kulturowego.

W ścisłym powiązaniu z wynikami tej analizy oraz w powiązaniu z celem 4 Strategii
Rozwoju Kapitału Społecznego (Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i
kreatywnego) sformułowano cel główny Krajowego programu: Wzmocnienie roli dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego
Polaków.
Do realizacji celu głównego opracowano trzy cele szczegółowe, które z kolei realizowane
będą w ramach szczegółowych zadań:
I - wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce,
Kierunki działania:
1. Porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C).
2. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa
podwodnego.
3. Wypracowanie jednolitych standardów działania konserwatorskiego w odniesieniu
do wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych.
4. Wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego.
5. Opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych.

17

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
POWIATU RAWICKIEGO NA LATA 2017-2020
______________________________________________________________________________

6. Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C).
7. Realizacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie istotnych ze względu na
zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego.
II - wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków,
Kierunki działania:
1. Zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez wdrażanie
infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach.
2. Wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji
pomiędzy organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi w otoczeniu
zabytków objętych ochroną.
3. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków.
4. Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków.
III -

tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz
dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji,
Kierunki działania:
1. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia
dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005.
2. Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa kulturowego
jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności lokalnych.
3. Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu.
4. Zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru społecznego.
Do wszystkich wymienionych w Krajowym programie celów i zadań opracowano

szczegółowy harmonogram realizacji wraz z planem finansowym programu. Dokument jest
uzupełniony o projekt systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz analizę ryzyka.

2.1.2. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020.
Narodowy Program Kultury "Ochrona zabytków
kulturowego".

i

dziedzictwa

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 (w 2005 r. Ministerstwo
Kultury przygotowało Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020)
przyjęta została przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r., w ramach opracowywania
strategicznych dokumentów programowych rozwoju społeczno-gospodarczego państwa.
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Jest to rządowy dokument tworzący ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa
w sferze kultury, a przede wszystkim dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturalnej,
funkcjonującej w warunkach rynkowych, a także dla wspólnoty Polski z Unią Europejską.
Dziedzictwo zostało tu określone jako potencjał poszczególnych regionów, który
sprzyjać ma wzrostowi konkurencyjności regionów dla turystów, inwestorów i mieszkańców.
Zasadniczym celem strategicznym jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa
kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych.
Strategia przyjęła następujące priorytety:
1. Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.
2. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności
kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.
3. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.
4. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego,
dóbr i usług kultury.
5. Poprawa warunków działalności artystycznej.
6. Efektywna promocja twórczości.
7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.
8. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury
kultury.
Dokumentami służącymi wdrażaniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury w sferze
materialnej spuścizny kulturowej Polski są narodowe programy kultury, między innymi
Narodowy Program Kultury "Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego", którego celem
jest poprawa stanu i dostępności zabytków poprzez:
a) tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze
dokumentacji i ochrony zabytków,
b) kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na cele społeczne,
c) zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości,
d) tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych,
e) promocję polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą,
f) wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze ochrony zabytków,
g) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego,
h) zabezpieczenie zabytków i archiwaliów przed nielegalnym wywozem za granicę.
W programie przyjęto następujące priorytety:
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Priorytet 1. Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe.
Realizowane działania mają na celu materialną poprawę stanu zabytków, ich adaptację i
rewitalizację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców, turystów i inwestorów.
Realizacja działań pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionów, a także wykorzystanie
przez nie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym. Najważniejsze
działania to między innymi:
Działanie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele
kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne.
Działanie 1.3. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości
poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych.
Priorytet 2. Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa
kulturowego.
Działanie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w
sferze ochrony dziedzictwa kulturowego.
Działanie będzie realizowane dzięki podnoszeniu wykształcenia kadr zatrudnionych
w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto będą podejmowane działania
mające na celu podnoszenie zainteresowania społeczeństwa problematyką ochrony
zabytków poprzez m. in. ochronę, dokumentację, popularyzację dziedzictwa kultury
ludowej oraz aktywizację społeczności wiejskich, np. poprzez „Program ginące
zawody”.
Działanie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym
wwozem, wywozem i przewozem przez granice.

2.2. Wojewódzka polityka w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
2.2.1. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020.
17 grudnia 2012 r. został uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
dokument pn. „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska
2020” Dokument ten stanowi aktualizację poprzedniego, strategicznego dla Wielkopolski
dokumentu, obowiązującego od grudnia 2005 roku.
Strategia określa uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju województwa. Ustalenia zawarte w
w/w

dokumencie

stanowią

podstawę

do

sporządzenia

planu

zagospodarowania
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przestrzennego województwa, przez co mają bezpośredni wpływ na zachowanie i poprawę
krajobrazu kulturowego.
Celem generalnym zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” jest:
Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności
województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego
rozwoju.
Ma być on realizowany przy pomocy celów strategicznych i operacyjnych.
W ramach celu strategicznego 5 „Zwiększenie spójności województwa” określony
został cel operacyjny 5.4. „Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i
rewitalizacji” oraz cel operacyjny 5.6. „Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach
środowiska kulturowego”.
Środowisko kulturowe może być dla wybranych obszarów istotnym czynnikiem aktywizacji
gospodarczej i budowania lokalnych przewag konkurencyjnych. Na wielu obszarach jest ono
jedynym realnym czynnikiem wzrostu. Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim
przez następujące kierunki działań:
 kompleksowe programy rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej wykorzystującej
walory kulturowe,
 tworzenie parków kulturowych,
 promocja terenów o wybitnych walorach kulturowych,
 odnowa obiektów dziedzictwa kulturowego.
Cel strategiczny 8 „Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów
społecznych województwa” ma być realizowany poprzez cel operacyjny 8.7. „Kształtowanie
skłonności mieszkańców do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu”, gdzie wytyczono m. in.
następujące kierunki działań:
 Inwestycje poprawiające stan infrastruktury kultury, sportu i rekreacji, bez barier dla
osób niepełnosprawnych i starszych.
 Inwestycje w przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie kultury, sportu i
rekreacji.
 Wspieranie wzrostu czynnego lub biernego udziału kultury w życiu mieszkańców.
 Aktywizacja i wsparcie pozarządowych podmiotów oraz organizacji turystycznych i
kulturalnych.
 Odbudowa i utrzymanie materialnego dorobku kultury i dziedzictwa regionu.
oraz cel operacyjny 8.10. „Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego”.
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Jednym z fundamentów kapitału społecznego jest tożsamość regionalna, otwartość na
inne kultury oraz tolerancja. Bez poczucia tożsamości i znajomości własnej kultury nie można
budować więzi społecznych. Rozwój społeczny, w tym tożsamość kulturowa, jest ważnym
czynnikiem kształtowania konkurencyjności regionu. Wielkopolska może być regionem,
który nie tylko wspiera wewnętrzny rozwój kulturalny, ale również przyciąga jednostki
kreatywne, działające w przestrzeni kultury, poprzez stworzenie wizerunku regionu otwartego
na mobilność idei oraz odmienne wzorce i wartości kulturowe. Cel ten realizowany powinien
być przede wszystkim przez następujące kierunki działań:
 Promocja kultury regionalnej.
 Poprawa warunków dla utrwalania tożsamości oraz upowszechniania dorobku kultury
lokalnej i regionalnej.
 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego regionu.
 Rozwój cyfrowego systemu zarządzania dobrami kultury.
 Wsparcie rozwoju kultury jako jednego z kreatywnych sektorów gospodarki regionu i
rozwój przedsiębiorczości w tej dziedzinie.
 Wzmocnienie pluralizmu kulturowego jako rozwojowej przeciwwagi dla dziedzictwa
kulturowego regionu, odpowiedzialnego za stałe elementy kultury.
 Stymulacja

przepływu

treści

kulturowych

(transfer

międzykulturowy)

oraz

wewnętrznej innowacji w sferze kultury, jako niezbędnych czynników rozwoju
kultury.
 Zmniejszanie przestrzennych, społecznych i ekonomicznych dysproporcji w dostępie
do kultury.

2.2.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
Zasady kształtowania przestrzeni oraz kierunki zagospodarowania województwa
określone zostały w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego

uchwalonym

Uchwałą

Nr

XLII/628/2001

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego w dniu 26 listopada 2001 r. i zmienionym uchwałą Nr XLVI/690/2010 z
dnia 26 kwietnia 2010 r.
Podstawowym celem zagospodarowania przestrzeni województwa wielkopolskiego
wg wskazanego powyżej dokumentu jest doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju całego
terytorium województwa między innymi poprzez rozważne zarządzanie obszarem
województwa oraz ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego stanowiące
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jedno z trzech głównych założeń planu. W treści dokumentu wyrażone zostało uznanie dla
wpływu bogactwa kulturowego Wielkopolski oraz elementów dziedzictwa kulturowego
składających się na tożsamość kulturową Wielkopolan i niosących ze sobą ważny potencjał w
rozwoju rekreacji i turystyki. Plan formułuje liczne ogólne zasady odnoszące się do
kształtowania przestrzeni również z uwzględnieniem reguł dotyczących poszanowania dóbr
kultury obecnych na obszarze województwa wielkopolskiego.
Jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Wielkopolski są
zachowane historyczne struktury przestrzenne miast i wsi, które znajdują bezpośrednie
odzwierciedlenie w zagospodarowaniu przestrzennym całego regionu. Około XIII w. poprzez
wprowadzenie powszechnie panujących w Europie norm przestrzennych i gospodarczych,
zwanych prawem niemieckim, wykształciły się charakterystyczne przestrzenie miejskie.
Elementami tych przestrzeni stały się rynki i place miejskie, ulice, pasma zieleni, doliny
rzeczne, dominanty przestrzenne wież kościołów i ratuszy oraz zabudowa mieszkaniowa i
usługowa, kształtowana w kwartałach. Zabytkowe założenia miast i miasteczek z okresu
średniowiecznych lokacji, a także te powstałe w późniejszych okresach, są na ogół dobrze
zachowane, czytelne w planach i stanowią ogromny dorobek kultury materialnej regionu.
Przestrzenie otwarte Wielkopolski posiadają własną rozpoznawalną specyfikę. Jest ona
związana nie tylko z fizjonomią terenu – przewaga krajobrazów równinnych, lecz również z
tradycyjnie

wysoką

kulturą

rolną.

Powszechny

w

Wielkopolsce

typ

krajobrazu

komponowanego został ukształtowany świadomie, w wyniku działalności człowieka, przy
zastosowaniu takich elementów jak: pielęgnowane przez lata aleje przydrożne, pasy
zadrzewień śródpolnych i parki dworskie. Podobnie widocznymi w przestrzeni przejawami
kultury wsi wielkopolskiej są układy przestrzenne wsi: ulicówki, owalnice, wielodrożnice – z
akcentami dominant

kościołów oraz tradycyjną zabudową. Regionalna tożsamość

Wielkopolski na przestrzeni wieków tworzona była również dzięki kulturalnemu dziedzictwu
mniejszości

wyznaniowych.

Istotna

dla

Wielkopolski

była

długotrwała

obecność

protestantyzmu datująca się od XVI w. Zachowane obiekty architektury, będące wyrazem
kultury protestanckiej to przede wszystkim zbory oraz cmentarze.
Opisując obiekty zabytkowe Wielkopolski zwrócono uwagę na dwa ważne dla
krajobrazu kulturowego województwa budynki użyteczności publicznej z terenu powiatu
rawickiego – barokowy ratusz w Rawiczu oraz klasycystyczny ratusz w Sarnowej. W temacie
szlaków kulturowych, które są jednym z najważniejszych elementów generujących rozwój
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turystyki nie zabrakło

Ziemiańskiego

Szlaku Rowerowego łączącego ciekawostki

krajoznawcze, architektoniczne i przyrodnicze między Poznaniem a Rawiczem.
Jedną z istotnych cech określonych w planie, na którą należy położyć szczególny
nacisk jest troska o dbanie i sukcesywnie rewaloryzowane środowisko kulturowe
wzmacniające poczucie tożsamości z miejscem urodzenia oraz wpływające na podniesienie
jakości ładu przestrzennego i przynoszące wymierne korzyści gospodarcze poprzez
uzyskiwanie dochodów z turystyki. Najważniejsze nurty działania, mające na celu osiągnięcie
optymalnego stanu środowiska kulturowego to:
 ochrona istniejących zasobów materialnych i duchowych,
 kreowanie nowych jakości w obrębie poszczególnych dziedzin składających się na
kulturę, a zwłaszcza kreowanie nowej jakości przestrzeni,
 kształtowanie świadomości – upowszechnianie wiedzy o środowisku kulturowym
Wielkopolski wśród mieszkańców regionu, kraju i za granicą.
W

planie

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

wielkopolskiego,

szczególne znaczenie ma ochrona obszarowa, a więc ochrona całych układów przestrzennych
miast i wsi, ochrona krajobrazów kulturowych w parkach kulturowych i w strefach
kulturotwórczych, szlaków kulturowych oraz pojedynczych obiektów.
Z

zapisanych

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

wielkopolskiego zadań za najistotniejsze działania podejmowane w ramach ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego uznano:
 zwiększenie nakładów na ochronę dziedzictwa kulturowego, zarówno w budżecie
państwa, jak i w budżetach samorządowych
 wpisanie do rejestru zabytków wszystkich zachowanych założeń i układów
urbanistycznych
 poszerzenie

ewidencji

zasobów

dziedzictwa

kulturowego

województwa

wielkopolskiego. Konieczne jest umożliwienie publicznego dostępu do ewidencji w
formie elektronicznej
 dalsze prowadzenie archeologicznych badań osadniczych
 wzbogacanie dokumentacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego, w
szczególności: opisów, szkiców, map i opracowań obiektów oraz digitalizacji danych i
ich udostępnianie w formie elektronicznej
 promocję szlaków kulturowych, parków kulturowych, pomników historii, a także
obiektów wpisanych na listy dziedzictwa europejskiego
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 podnoszenie wizerunku województwa jako produktu turystycznego, poprzez
prawidłową informację turystyczną w celu dotarcia do określonych atrakcji
turystycznych
Plan wyznacza również zasady ochrony układów urbanistycznych i ruralistycznych,
proponuje utworzenie nowych parków kulturowych oraz wytyczenie szlaków kulturowo –
historycznych. Wśród propozycji utworzenia parków kulturowych na terenie województwa
wielkopolskiego zaproponowano m. in. utworzenie:
1. Rawickiego PK (Bojanowo – Rawicz - Miejska Górka)
2. Archeologicznego PK Południowych Grodów Pogranicznych (Czestram –
Golejewko – Dubin – Niepart - Kobylin Stary).
Dla kształtowania przestrzeni miejskich przyjęto m.in. następujące zasady:
 ochrona dziedzictwa kulturowego, tożsamości i tradycyjnych elementów środowiska
miejskiego, takich jak: zabytkowe dzielnice, budynki, dominanty przestrzenne,
panoramy, tereny zielone i tereny otwarte; respektowanie zaleceń wynikających z
przepisów ochronnych i poszerzanie ochrony prawnej,
 wykorzystywanie atutów wynikających z ukształtowania terenu, osi widokowych,
dominant przestrzennych, panoram,
 podnoszenie wymogów architektonicznych, szczególnie w stosunku do obiektów
realizowanych na obszarach śródmieść oraz w pobliżu terenów o najwyższych
walorach kulturowych i przyrodniczych,
 podejmowanie opracowań planistycznych dotyczących rewaloryzacji przestrzeni
miejskich.
Dla kształtowania obszarów wiejskich przyjęto m. in. następujące zasady:
 ochrona charakterystycznych układów ruralistycznych oraz zespołów sakralnych,
pałacowo-parkowych, folwarków, ochrona zabytkowych budynków mieszkalnych,
gospodarczych, wiatraków, remiz, szkół, kuźni, młynów, gorzelni i innych elementów
specyficznych dla architektury wiejskiej np. kapliczek i krzyży,
 poszanowanie kształtowanej tradycyjnie różnorodności form osadnictwa wiejskiego w
poszczególnych rejonach,
 twórcze wykorzystywanie wzorców architektury lokalnej przy formułowaniu
warunków dla projektowanej zabudowy, odwoływanie się do architektury regionalnej
Wielkopolski, preferowanie rodzimych materiałów budowlanych oraz tradycyjnych
elementów małej architektury.
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W planie przedstawione zostały propozycje wpisu na Listę Dziedzictwa Światowego
UNESCO oraz uzupełnienia listy Pomników Historii.
Jako działania niezbędne do postrzegania Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego
kulturowo przyjęto też promowanie wiedzy o środowisku kulturowym regionu, działalność
środowisk twórczych oraz stowarzyszeń miłośników zabytków, organizowanie jarmarków,
pokazów tradycyjnego rzemiosła, konkursów związanych z tematyką regionalną, promowanie
gwary, obyczajów, potraw, strojów, lansowanie folklorystycznych zespołów tanecznych,
także w ramach szeroko rozumianej promocji gmin.
„Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017-2020” zgodny jest
z wyznaczonymi w ww. Planie celami polityki przestrzennej, zasadami ich realizacji oraz
przyjętymi kierunkami działań polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego.

2.2.4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) jest
podstawowym programem stworzonym w celu zmniejszenia różnic gospodarczych,
społecznych i infrastrukturalnych Wielkopolski, a tym samym mający wpływ na poprawę
konkurencyjności

i

spójności

województwa

przy

zrównoważonym

wykorzystaniu

specyficznych cech gospodarczych, środowiskowych, kulturowych i społecznych regionu.
Podstawowe obszary działania to innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, społeczeństwo
informacyjne, energia, środowisko, transport, rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja i
infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Na program składa się 9 osi priorytetowych
podzielonych na poszczególne działania oraz poddziałania. Program współfinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Łączna kwota przeznaczona na jego finansowanie wynosi 2,4 mld euro.
Tematy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego zawarte są w priorytecie
inwestycyjnym 6c - „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego”. Celem szczegółowym priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów
kultury regionu. Działania w tym priorytecie będą odpowiadały na zdiagnozowane wyzwania,
jakimi są konieczność zachowania oraz przywracania właściwego stanu zasobów kulturowych
w Wielkopolsce. Interwencja w ramach tego priorytetu będzie nastawiona na inwestycje
chroniące jego stan. Wsparcie skierowane będzie na ochronę, zachowanie i zabezpieczenie
obiektów tego dziedzictwa, na zakup trwałego wyposażenia oraz na konserwację i
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zabezpieczenie (muzealiów, zbiorów bibliotecznych, w tym starodruków), a także na rozwój
regionalnej i lokalnej infrastruktury kultury oraz zapobieganie jej degradacji. Działania te
pozwolą z jednej strony na zachowanie w dobrym stanie obiektów budowlanych dziedzictwa
kulturowego, z drugiej strony pozwolą wzmocnić instytucje odpowiadające za konserwację i
zabezpieczenie w nowoczesny sprzęt i wyposażenie umożliwiające efektywne prowadzenie
prac konserwatorskich i zabezpieczających, co w efekcie będzie miało wpływ na poprawę
stanu dziedzictwa kulturowego w regionie i jego ochronę.
Wsparcie skierowane zostanie zatem na poprawę infrastruktury instytucji kultury,
bibliotek, archiwów i muzeów, obiektów zabytkowych, a także obiektów poprzemysłowych o
wartościach historycznych. Przewiduje się również wsparcie wydarzeń kulturalnych
wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Wsparcie
instytucji kultury jest w tym przypadku ważną formą ochrony dziedzictwa niematerialnego.
Rozwój turystyki, będący jednym ze skutków realizacji przedsięwzięć w tym
priorytecie

inwestycyjnym

będzie

także

bodźcem

rozwojowym

wzmacniającym

przedsiębiorczość i wywołującym nowe inwestycje, stwarzając możliwości rozwoju
gospodarczo-społecznego w wymiarach lokalnym i szerzej, w skali całego województwa.
Efektem

pozaekonomicznym

realizacji

inwestycji

będzie

wzmocnienie

tożsamości

mieszkańców regionu, co zaowocuje zwiększeniem szans na zachowanie dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń.

3. Zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego powiatu
rawickiego.
Powiat rawicki jest jednym z najmniejszych powiatów województwa wielkopolskiego,
zajmuje 1,85 % jego powierzchni, czyli 553 km2. Położony jest w południowo-zachodnim
krańcu województwa. Od północnego zachodu obejmuje część Wysoczyzny Leszczyńskiej,
od północnego wschodu sięga Wysoczyzny Kaliskiej, zaś od południa graniczy z Kotliną
Żmigrodzką. W skład powiatu rawickiego wchodzą cztery gminy miejsko-wiejskie: gmina
Rawicz, gmina Bojanowo, gmina Jutrosin, gmina Miejska Górka oraz jedna gmina wiejska gmina Pakosław. Powiat liczy ponad 60 tys. mieszkańców. Rejon rawicki jest obszarem
typowo rolniczym, dlatego 50 % mieszkańców mieszka na wsi. Przez teren powiatu przebiega
ważny międzynarodowy szlak komunikacyjny łączący Poznań z Wrocławiem (droga krajowa
nr 5 i S5) oraz przecina go droga krajowa nr 324 Kalisz-Zielona Góra.
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Teren powiatu rawickiego jest bogaty w walory przyrodniczo-krajobrazowe. Choć
użytki rolne (pola, łąki) zajmują blisko 77 % powierzchni, a lasy 15 % to, występują tu bardzo
atrakcyjne krajobrazy i malownicze tereny, mimo niezbyt urozmaiconej rzeźby terenu. Są tu
doskonałe warunki dla uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także konnej. Okazją do
zapoznania się z walorami przyrodniczymi powiatu są liczne trasy turystyczne oraz ścieżki
dydaktyczne. Teren powiatu rawickiego to obszar bezjeziorny, jest tu jednak kilka rzek (Orla,
Szpatnica, Dąbrocznia, Masłówka) oraz nowopowstałe zbiorniki retencyjne „Pakosław” i
„Jutrosin”, służące wypoczynkowi i rekreacji.
O urodzie regionu decydują bezkresne pola, dróżki, zadrzewienia śródpolne, tereny
leśne (m. in. z rezerwatem florystycznym „Dębno”), obszary chronione (skraj Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy”, parki dworskie).
Niepowtarzalny urok mają miasteczka. Na wsiach zachwycają urokliwe kościółki,
dwory i pałace otoczone parkami oraz cmentarze. Czasami natrafić można na rzadkie już dziś
wiatraki.
Przy podejmowaniu działań promocyjnych powiatu szczególną uwagą należy objąć
dziedzictwo kulturowe. Wiąże się ono bardzo ściśle z osadnictwem ludzkim występującym tu
na przestrzeni całych pradziejów, począwszy od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, okres
wpływów rzymskich, wczesne i późne średniowiecze aż po czasy nowożytne. Na terenie tym
występują pozostałości osadnictwa wielonarodowościowego, na co wpływ miało graniczne
położenie tego terenu.
Najstarsze, historyczne, dzieje osadnictwa na „ziemi rawickiej” wiążą się z okresem
wczesnego średniowiecza. Obszar ten leżał w pobliżu najdawniejszej międzyplemiennej
rubieży, oddzielając krainę Polan od terytorium plemion śląskich. W początkowym okresie
istnienia Polski Piastowskiej centralnym ośrodkiem tego terenu był od XII w. gród
kasztelański w Czestramiu, którego miejsce przejął w XIII w. gród w Dubinie. Od XIV w.,
ziemie te należały administracyjnie do kasztelanii krzywińskiej. Istniejące do dziś, najstarsze
osady wiejskie, notowane są w źródłach pisanych już w XII w., a wiek XIII był szczególnie
bogaty osadniczo. Większość wsi w powiecie rawickim posiada średniowieczną metrykę.
Proces powstawania osad o miejskim charakterze, szczególnie tych najstarszych, nie
jest do końca rozpoznany. Wiadomo, że część osad wiejskich podniesiono do rangi miasta,
inne powstawały „na surowym korzeniu”. Najstarszym miastem na tym terenie był Dubin
lokowany w 1284 r. Kolejne średniowieczne miasta to Jutrosin, Miejska Górka i Sarnowa. Te
osady miejskie posiadały początkowo prymitywne rozplanowanie, które sprowadzało się do

28

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
POWIATU RAWICKIEGO NA LATA 2017-2020
______________________________________________________________________________

obudowanego placu targowego. Z czasem dotychczasowe rozplanowanie było uzupełniane o
nowe realności: kościół, ratusz, obiekty użyteczności publicznej, zabudowa przedmieść. Były
to przede wszystkim ośrodki rynku lokalnego, w ramach którego wieś (chłopi i folwarki)
dokonywała potrzebnych zakupów. Z czasem nie mogły się one w takim stopniu rozwijać jak
dotąd, gdyż ich rolę gospodarczą zaczęły przejmować nowe ośrodki miejskie, powstałe w
XVII w. – Bojanowo i Rawicz, który szybko stał się centralnym ośrodkiem tego regionu.
Nowożytne miasta były to nowoczesne ośrodki o regularnym, wygodnym komunikacyjnie,
rozplanowaniu.
Ziemia rawicka rozwijała się we względnym spokoju do 2 poł. XVIII w, kiedy to w
wyniku II rozbioru Polski tereny te zostały zajęte przez Prusy. Po Kongresie Wiedeńskim w
1815 r. utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie, którego integralną częścią była ziemia
rawicka. Administracyjnie teren ten należał do powiatu krobskiego. W roku 1886 władze
pruskie dokonały nowego podziału Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Utworzono 16
nowych powiatów, w tym również powiat rawicki. Lata 1919 i 1920 zapisały się w sposób
szczególny w historii Polaków ziemi rawickiej. Tereny te wyzwoliły się spod panowania
niemieckiego, a ostatecznie powiat rawicki znalazł się w obrębie państwa polskiego 17
stycznia 1920 r. Z racji swego położenia stał się powiatem przygranicznym, a jego
południowa i południowo-zachodnia granica była jednocześnie granicą polsko-niemiecką.
Nowo powstałe granice zostały odpowiednio oznaczone znakami granicznymi, których wzór
określony został w dokumentach traktatowych. W latach 1920-1939 powiat rawicki graniczył
z Niemcami na odcinku 71,2 km. Po wybuchu II wojny światowej, pomimo usilnych starań
okupanta hitlerowskiego w likwidacji oznaczeń granicy wersalskiej, nieliczne znaki graniczne
zachowały się i dzisiaj stanowią obiekty szczególnego zainteresowania środowisk
pasjonujących się historią. Osiem normalnych tzw. wspólnych znaków granicznych (z
wykutymi pierwszymi literami graniczących państw P i D) zostało zidentyfikowanych na
terenie Bojanowa i Gołaszyna, które po wykopaniu po II wojnie światowej z granicy w
okolicach Szemzdrowa, zalegają dziś w przypadkowych miejscach (niektóre uratowane w
ostatniej chwili przed przemiałem) i czekają na wyeksponowanie w godniejszym miejscu, aby
nie być niemym świadectwem, ale w odpowiedniej oprawie przemawiać do świadomości
kolejnych pokoleń.
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3.1. Zabytki nieruchome na terenie powiatu rawickiego
W myśl art. 6 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za zabytki
nieruchome uznaje się krajobraz kulturowy, układy urbanistyczne i ruralistyczne, 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.
Występowanie obiektów zabytkowych na terenie powiatu jest zróżnicowane.
Na obszarach zurbanizowanych przeważają obiekty użyteczności publicznej i
zabudowa mieszkalna, na terenach rolniczych na uwagę zasługuje architektura dworska i
folwarczna, natomiast zabytkowa architektura sakralna jest charakterystyczna zarówno dla
obszarów miejskich jak i terenów wiejskich.
Pod względem bogactwa dóbr kultury powiat rawicki charakteryzuje się dużą
zasobnością. Rejestrem zabytków objętych jest 339 pozycji wg. następujących kategorii
(szczegółowy wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych zawiera
załącznik 1):


układy urbanistyczne - 6



zabudowa mieszkalna - 53



obiekty sakralne – 25



obiekty towarzyszące świątyniom (dzwonnice, kaplice, plebanie, bramy) – 20



cmentarze – 12



budownictwo obronne - 1



obiekty użyteczności publicznej – 10



obiekty przemysłowe i gospodarcze – 14



pałace i dwory – 31



zespoły folwarczne – 18



budynki folwarczne (pojedyncze i w ramach zespołów, wymienione z nazwy) - 84



budownictwo wiejskie w zagrodach - 22



parki i ogrody – 36



mała architektura - 7

Na terenie powiatu zachowało się 6 historycznych układów urbanistycznych:
Dubin, Miejska Górka, Jutrosin, Sarnowa, Bojanowo i Rawicz. Wszystkie założenia
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urbanistyczne wraz z ich zespołami budowlanymi zostały wpisane do rejestru zabytków.
Najstarszym miastem jest Dubin (przywilej lokacyjny z 1284 r.), powstały przy
średniowiecznym grodzie nad Orlą, w terenie nadgranicznym śląsko-wielkopolskim. Prawa
miejskie utracił w 1895 r., dziś funkcjonuje jako wieś, lecz o wyraźnym (choć w niewielkiej
skali), charakterystycznym piętnie miejskości, gdzie centrum stanowi rynek z otaczającą go
zabudową pierzejową. W XVI w. Dubin liczył 50 domów mieszczańskich (ich liczba
nieznacznie się tylko zmieniała przez kolejne kilka stuleci), były tu też 2 kościoły, plebania,
browar miejski, kilka browarów mieszczańskich, młynów i kuźnia. W XVII w. rynek
(zawierający ratusz) i główne uliczki były wybrukowane. Od XVIII w. notuje się
przedmieścia zamieszkane przez rolników w 30 domach z 32 stodołami.
Miejska Górka oraz Jutrosin – to średniowieczne miasta o nieznanej dacie lokacji.
Wzmiankowane bezpośrednio jako miasta odpowiednio w 1422 r. i 1534 r., powstały
zapewne znacznie wcześniej. Miejska Górka, jako osada na prawie niemieckim (zapewne o
charakterze miejskim), w źródłach pojawia się w 1284 r. W XVI w. istniał tu rynek z
ratuszem i paroma uliczkami, kościół, dom starców oraz kilka jatek i kramów. Miasto
posiadało wały, prowadziły do niego dwie bramy. Na przedmieściach znajdowały się folwarki
mieszczan. W 2 poł. XVIII w. miasto liczyło blisko 200 domów, było tu także m. in. od 8 do
11 wiatraków, 7 studni publicznych, 2 kościoły i klasztor Reformatów na przedmieściu oraz 6
karczem. Centrum Miejskiej Górki stanowi czworoboczny rynek, z wylotami sześciu ulic z
naroży. Miasto posiada dobrze zachowany i czytelny, średniowieczny układ urbanistyczny.
Wnętrza urbanistyczne, jak rynek i kilka ulic z parterową (ustawioną kalenicowo) lub
jednopiętrową zabudową w większości zachowały zabytkowy charakter ostatecznie
ukształtowany w XIX w. Na wschód od rynku zlokalizowane jest dawne centrum
protestanckiego przedmieścia, obecnie Pl. Powstańców Wlkp., w którego sąsiedztwie w
otoczeniu zabytkowego cmentarza stoi kościół ewangelicki p.w. Góry Tabor.
Jutrosin powstaje w końcu XIII w., jako konkurencja dla Dubina w dobrach innego
możnowładcy. Swój szczególny rozwój w XVII w. miasto zawdzięcza napływowi uchodźców
protestanckich ze Śląska, dla których lokowano w 1642 r. tzw. nowe miasto w formie długiej
ulicy wiodącej na południe. W XVII w. rynek (z 5 wlotami ulic) i ważniejsze ulice w mieście
były już wybrukowane. Istniały też przedmieścia zamieszkane głównie przez przedmieszczan
rolników. Pod koniec XVIII w. zanotowano tu m. in. 172 domostwa, 61 stodół, 14 wiatraków,
2 browary, 8 studni do ogólnego użytku. W XIX w. był to znaczący ośrodek handlu zbożem.
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Sarnowa była miastem być może już od XIII w., pierwsza pewna wzmianka o mieście
pochodzi jednak z 1407 r. Rozplanowanie miasta przez kilka stuleci pozostawało bez
większych zmian. Zarówno w XVI, XVII, jak i XVIII w. w miasteczku, poza rynkiem z
ratuszem i kilkoma obiektami użyteczności publicznej, było tylko kilka ulic. Sarnowa była
otoczona wałem, a do jej wnętrza prowadziły dwie bramy. W obrębie miasteczka znajdował
się zamek. Oznaką pewnego rozwoju przestrzennego jest notowane w XVII w. przedmieście.
W 2 poł. XVIII w. Sarnowa liczyła od 156 do 192 zabudowań, 20 wiatraków, 2 kościoły,
synagogę, browar miejski, 8 studni publicznych oraz 65 stodół (z czego połowa na
przedmieściu). Ulice w mieście były brukowane. Miasto utraciło prawa miejskie w 1973 r.
przez włączenie w granice Rawicza.
Później, w XVII wieku powstały kolejne ośrodki miejskie (zasiedlone głównie przez
śląskich protestantów) w Bojanowie lokowanym w 1638 r oraz Rawiczu lokowanym również
w 1638 r.
Bojanowo, które przyjęło nazwę od swego założyciela, przedstawiciela starego rodu
szlacheckiego Stefana Bojanowskiego, pomimo szczupłego terenu (na gruntach dworskich
sąsiadującego Gołaszyna) przeznaczonego na miasto, szybko zaczęło się zabudowywać
skromnymi parterowymi domkami przy kwadratowym rynku i rozchodzącymi się od niego
uliczkami. Wkrótce, w 1663 r., z braku miejsca na dalszy rozwój w mieście Bojanowie,
założono na północ od niego nowe miasto Bogusławowo z własnym rynkiem i odchodzącymi
od niego uliczkami. Oba miasta posiadały wspólny magistrat (w Bojanowie) i stanowiły
faktycznie jeden organizm, scalony formalnie pomiędzy latami 1791-95. Był to prężny
ośrodek sukienniczy, liczący już w końcu XVIII w. 3 tysiące mieszkańców. W układzie
urbanistycznym czytelne są do dziś pozostałości obu dawnych miast, wśród zabudowy wiele
domów z 2 poł. XIX i pocz. XX w.
Największym miastem powiatu jest Rawicz założony przywilejem lokacyjnym wydanym
przez króla Władysława IV dla Adama Olbrachta Przyjemskiego. „Serce” wytyczonego w
latach 1638-39 układu urbanistycznego stanowi prostokątny rynek, z którego wychodzi 10
ulic (po dwie prostopadłe z czterech narożników i dwie ze środków dłuższych pierzei rynku).
Miasto w granicach wytyczenia podzielone jest regularną siecią ulic na szereg czworokątnych
kwartałów. Około 1663 r. miasto rozszerzono w kierunku wschodnim o tzw. Nowe Miasto z
własnym placem rynkowym (Pl. Wolności), miejscem siedziby właściciela, terenem zespołu
klasztornego i ogrodami. Po 1665 r. miasto zaczęto otaczać wałami ziemnymi z fosą,
czterema bramami i mostami. W końcu XVIII w. był to największy ośrodek sukiennictwa w
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Wielkopolsce. Na pocz. XIX w. obwałowania zniesiono i ok. 1840 r. założono planty. Od
XIX w. intensywnie rozwijają się przedmieścia. Założenie urbanistyczne miasta Rawicza jest
objęte ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków w granicach plant.
We wszystkich miastach zachował się niezakłócony układ urbanistyczny. Pierwotny
charakter z rynkiem otoczonym siatką ulic, zachował się również w tych, które utraciły prawa
miejskie.

Układ urbanistyczny Rawicza

W miastach zachowały się zabytki architektury sakralnej, należą do nich kościoły:
dawny kościół ewangelicki (ob. rzym.-kat.) w Bojanowie p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa, wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1859-60 r., w Jutrosinie – neoromański
kościół bazylikowy p.w. św. Elżbiety z lat 1900-1903 (z pięknymi figuralnymi polichromiami
pędzla Antoniego Procajłowicza i witrażami projektu Józefa Mehoffera i wyposażeniem
autorstwa m. in. Juliana Fałata; wszystko utrzymane w jednolitym stylu Młodej Polski),
trójnawowy, z wysoką wieżą i 2 niższymi wieżami przy prezbiterium oraz szachulcowy
kościół św. Krzyża zbudowany w 1777 r. na rzucie krzyża greckiego, z dachem namiotowym
krytym gontem, zwieńczonym hełmem z latarnią, przebudowany w 1991-92 r., z drewnianą
bramą-dzwonnicą. Najstarszy na terenie powiatu jest kościół p.w. św. Mikołaja w Miejskiej
Górce z 1609 r., gotycki w bryle, z wewnętrznym wyposażeniem wczesnoklasycystycznym z
końca XVIII w. W Rawiczu stoi neogotycki kościół p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania
NMP z 1902 r. o bogatej w detale architekturze i stylowym wyposażeniu, wybudowany jako
pierwszy katolicki kościół w mieście oraz dawny kościół ewangelicki, ob. rzymsko-katolicki
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p.w. św. Andrzeja Boboli z 1808 r. (zbudowany wg. projektu K. G. Langhansa), z wieżą o
cylindrycznej górnej części, zwieńczoną galeryjką i wysoką latarnią kolumnową. Wnętrze
świątyni na rzucie owalu z plafonem wspartym na 16 kolumnach jońskich. W RawiczuSarnowie wzniesiono w 1 poł. XVIII w. kościół p.w. św. Andrzeja, barokowy, z zegarem
słonecznym na wieży o kopulastym hełmie.

Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu

Wnętrze kościoła p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie

Obok kościołów użytkowanych, w rejestrze znajdują się kościoły nie użytkowane w
pierwotnym przeznaczeniu jako świątynie, są to kościoły ewangelickie w Jutrosinie z 1862-63
r. (obecnie sala gimnastyczna) oraz Miejskiej Górce z 1777 r. (nieużytkowany), a także
jedyna synagoga na terenie powiatu, w Bojanowie, neoromańska z 4 ćw. XIX w., użytkowana
dziś w celach komercyjnych - handlowych.
Zabytkowe kościoły zlokalizowane są również na wsiach, do najciekawszych należą m.
in. drewniany, z wieżą na kalenicy, dawny kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w.

Kościół p.w. św. Mikołaja w Miejskiej Górce

Kościół p.w. św. Klemensa w Zakrzewie
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Niepokalanego Poczęcia NMP w Giżyniu

z XVIII w. wraz z stojącą obok drewnianą

dzwonnicą; kościół p.w. Michała Archanioła w Gołaszynie z XVII w., renesansowy kościół
ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. MB Częstochowskiej w Trzeboszu z XVII w., z trzema
kamiennymi tablicami z XVII w. na ścianie zewnętrznej; drewniany kościół p.w. św.
Klemensa w Zakrzewie z XVII w. (ozdobiony pięknymi barokowymi polichromiami) będący
jednocześnie sanktuarium ziemi rawickiej Matki Bożej Pocieszenia; neobarokowy kościół
p.w. Wszystkich Świętych w Golejewku z lat 1900-03 z secesyjną polichromią pędzla
Antoniego Procajłowicza wewnątrz oraz neoromański kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
w Borku z poł. XIX w.

Klasztor w Miejskiej Górce

Rawickie Planty

Jedyny w regionie XVIII-wieczny zespół klasztorny reformatów mieści się na
Goruszkach w Miejskiej Górce. Zespół ten tworzą: całkowicie podpiwniczony kościół p.w.
św. Krzyża (w którego piwnicach mieści się kościół dolny i kaplica Grobu św. Franciszka),
klasztor oraz za zabytkowym ogrodzeniem, cmentarz i ogród klasztorny.
Wśród obiektów zabytkowych powiatu rawickiego najliczniej reprezentowane są obiekty
mieszkalne. Domy mieszkalne to charakterystyczna kategoria zabytków miejskich. Obiekty
te to w zasadzie zabudowa Rawicza, z najciekawszą zabudową ulicy Grunwaldzkiej, przy
której aż 21 domów, przeważnie z przełomu XVIII/XIX w., szczytowych i kalenicowych,
zostało objętych wpisem do rejestru. Obok pojedynczych obiektów rozsianych po mieście,
większe zespoły zabytkowych domów mieszkalnych ulokowały się także przy Rynku
(powstałe w XVIII/XIX oraz w 1 poł. XIX w.) oraz wzniesione w XIX w. (przeważnie w 1
poł.) przy ul. Wojska Polskiego.
Najciekawszym zabytkiem Rawicza, unikalnym w skali kraju, są rawickie planty, drugie
pod względem długości i znaczenia po krakowskich. Około 1665 r. Rawicz otoczono
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systemem wałów ziemnych i fos z czterema bramami. Wraz z rozwojem miasta zaczęto je
likwidować, a w ich miejsce w połowie XIX wieku utworzono zieleńce publiczne – planty,
zamykające śródmieście na planie prostokąta o obwodzie blisko 3 km. Aktualnie w ramach
rewitalizacji Plant Jana Pawła II przeprowadzono wymianę oświetlenia, zamontowano
urządzenia fitness, wymienia się małą architekturę, oddano do użytku nowy plac zabaw przy
Domu Kultury.

Ratusz w Rawiczu

Ratusz w Sarnowie

Charakterystyczną cechą miast są obiekty użyteczności publicznej, a wśród nich
ratusze. Rawicki ratusz należy do najcenniejszych zabytków w mieście. Ostateczny kształt
przybrał w latach 1753-1756. Potężny budynek, przykład architektury barokowej, piętrowy,
9-osiowy, z elewacją podzieloną pilastrami, z dachem mansardowym z lukarnami
rozświetlającymi poddasze, wieńczy wieża zegarowa. Klasycystyczny ratusz o otynkowanej
urozmaiconej gzymsami bryle, neogotyckim ryzalicie z attyką ze sterczynami będącym
podstawą neogotyckiej ceglanej wieży, mieści się w pobliskiej Sarnowie (1837 r.). Kolejny,
XIX wieczny ratusz, trójkondygnacyjny, o czterospadowym dachu zwieńczonym wieżyczką z
zegarami, otoczoną tarasem z balustradą, stoi na rynku w Jutrosinie. Eklektyczny ratusz z 2
poł. XIX w. w Bojanowie, nie stoi jak powyższe na środku rynku, lecz stanowi element
zabudowy pierzejowej.
Jedną z cech charakterystycznych krajobrazu kulturowego powiatu rawickiego jest
duża ilość pałaców i dworów (w rejestrze zabytków jest ich 31) oraz związanych z nimi
zabudowań folwarcznych.
Do najwspanialszych rezydencji w regionie zaliczyć należy:
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Pałac w Trzeboszu. Juliusz August von Bothmer rozpoczął budowę swojego pałacu w
roku 1712. Mocno zniszczony został wyremontowany w latach 1857-1860 przez ówczesnego
właściciela Karola von Königsdorffa, zachowując swój barokowy charakter. Pałac jest
piętrowy, złożony z korpusu głównego i przylegającego doń pod kątem prostym skrzydła.
Wyśmienite proporcje zdradzają wysokiej klasy, nieznanego z nazwiska, architekta. W
pobliżu pałacu znajduje się dawne mauzoleum rodziny Königsdorffów w formie 6-cio
bocznej rotundy. Do zespołu należy także folwark z licznymi budynkami gospodarczymi,
wśród których na szczególną uwagę zasługuje XVIII-wieczny spichlerz.

Pałac w Trzeboszu

Pałac w Dłoni

Pałac w Dłoni. Zbudowany według najlepszych koncepcji stylu narodowego. Autorem
projektu był jeden z najlepszych realizatorów tego programu, Roger Sławski. Powstał on na
zamówienie Marii Otylii Druckiej-Lubeckiej po 1910 r. Budowla jest piętrowa,
zaakcentowana

czterokolumnowym

jońskim

portykiem.

Obok

pałacu

interesujące

zabudowania m. in. drewniany pawilon chiński oraz część gospodarcza.

Pałac w Pakosławiu

Pałac w Golejewku

Pałac w Pakosławiu. Klasycystyczny obiekt powstał prawdopodobnie według projektu
Karla Gottharda Langhansa w 4 ćw. XVIII w. na zamówienie Michała Krzyżanowskiego.
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Interesujący w obiekcie jest układ portyku z bocznymi ścianami, w których znajdują się
otwory okienne. We wnętrzu najciekawsza jest dwupiętrowa sala kolumnowa, zwana rotundą,
z kolumnami o korynckich kapitelach, ozdobną balustradą i sztukatorską dekoracją sufitu.
Zespół pałacowy w Golejewku. Majątek do 1675 r. był własnością Choińskich, do
1768 roku własność Rogalińskich, następnie Bronikowskich, Gendorfów i aż do 1939 roku
Czarneckich. Z najstarszej zabudowy zachował się budynek bramny sięgający XVI w.
(przebudowany w XIX w.). Pałac w stylu neorenesansowym, wybudowany w latach 184852., na starszych fundamentach. Jest to budynek piętrowy, z bogato zdobioną elewacją, z
dwiema wieżami i przedłużonymi parterowymi skrzydłami. Z trzech stron pałac jest otoczony
fosą. Zespół otoczony jest parkiem krajobrazowym ze śladami barokowego regularnego
założenia. Zespół pałacowy z wsią Golejewo łączy wspaniała aleja lipowa (Aleja
Zasłużonych Koni).
Pałac w Żołędnicy. Obiekt o mniejszej skali niż powyższe, ale o ciekawej
architekturze, zgrabny, eklektyzujący, w formie miejskiej wilii na planie kwadratu, piętrowy.
Otoczony krajobrazowym parkiem.
Pałac neorenesansowy w Osieku, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku na murach
wcześniejszej budowli dla Emila i Amelii z Gruzińskich Szołdrskich, w latach późniejszych
przebudowany. Sklepione kolebkowo piwnice są zapewne pozostałością dworu z 1793 roku.
Położony w dużym parku o założeniu krajobrazowym z połowy XIX wieku ze stawem
i strumieniem oraz fosami, z partiami starych drzew: szpalerami lip i wiekowymi
pomnikowymi dębami.

Pałac w Żołędnicy

Dwór w Starym Sielcu

Obok okazałych pałaców w powiecie rawickim znajdują się liczne urokliwe dworki,
wzniesione w różnych stylach, m. in. dwór w Tarchalinie z połowy XIX wieku,
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reprezentujący tzw. kostium polski. Dwór parterowy, z piętrem ukrytym w wysokim dachu
łamanym, z okazałym czterokolumnowym portykiem na osi, zwieńczonym trójkątnym
frontonem. W Starym Sielcu mieści się dworek Czartoryskich z 1850 r. Jest to budowla
parterowa z wysokim czterospadowym dachem. Kolejnym ciekawym obiektem jest dwór
Sczanieckich w Łaszczynie z końca XVIII w. Inny styl reprezentuje dwór w Czechnowie z
1924 r. Piętrowy, nakryty czterospadowym dachem, z potrójną ostrołukową wnęką i tarasem
oraz

półokrągłym

ryzalitem,

o

interesujących

pseudokrenelażowych,

ceglanych

zwieńczeniach ścian. Dwór w Dąbrówce, wzniesiony w XIX wieku, w stylu nawiązującym do
klasycyzmu, na kształt dawnego pałacu miejskiego, piętrowy, nakryty spłaszczonym
czterospadowym dachem. Główne, reprezentacyjne wejście do budynku poprzedzone jest
gankiem ozdobionym filarami podtrzymującymi ozdobny balkon.
Przy rezydencjach znajdowały się parki. Na terenie powiatu rawickiego wpisano do
rejestru zabytków 31 tego typu zabytków (obok ogrodów willowych, ogrodu klasztornego i
parku miejskiego) . Najstarsze pochodzą z 2 poł. XVIII w. (Stary Sielec, Łaszczyn).
Najwięcej zachowanych parków pochodzi z XIX w. Są to założenia krajobrazowe.
Wiejskim siedzibom mieszkalnym z reguły towarzyszą zabudowania folwarczne. Na
terenie powiatu zewidencjonowanych zostało blisko 60 zespołów. Do rejestru zabytków
wpisanych jest 18 założeń.

Wiatrak w Miejskiej Górce, w tle budynki cukrowni.

Zespół stodół w Dubinie.

Z budownictwa wiejskiego, poza folwarcznego, na uwagę zasługuje zespół stodół
szachulcowych w Dubinie, dziś stanowiący już rzadkość w Wielkopolsce. Większość z nich
została zbudowana około 1879 r., przy dwóch ulicach stodolnych. Obecnie stodoły te
zblokowane są w 7 zwartych ciągach.
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Na koniec należy wspomnieć także o coraz rzadszej już dziś w krajobrazie kategorii
zabytków mianowicie wiatrakach, będących niegdyś symbolem polskiego krajobrazu. Na
terenie powiatu rawickiego fizycznie zachowały się ich zaledwie 4: w Miejskiej Górce,
Rawiczu-Sarnowie oraz Iźbicach oraz translokowany do Sów wiatrak z Grąbkowa.

3.2. Wykaz zabytków ruchomych na terenie powiatu rawickiego.
W powiecie rawickim zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków (załącznik 2) to
głównie wystrój i wyposażenie kościołów. Są to:


wyposażenie kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Trzeboszu –
(m. in. chrzcielnica, ambona, balustrady emporowe, strop, ławki, rzeźby),



wyposażenie (m. in. ołtarz, chrzcielnica, rzeźby) i wystrój kościoła (w tym
polichromie) kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Miejskiej Górce,



barokowe polichromie z 1 poł. XVIII w. oraz wyposażenie, m. in. ołtarze, ambona,
prospekt organowy, chrzcielnica, relikwiarze, kredencje zakrystyjne, tablice
herbowe, tabliczki wotywne w kościele parafialnym p.w. św. Klemensa w
Zakrzewie,



6 tablic z portretami trumiennymi i tarczami herbowymi rodziny Choińskich (XVII
w.) oraz wystrój i wyposażenie, m. in. ołtarze, ambona, ławki, obrazy, dzwony,
witraże w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Golejewku,



wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu, m. in.
ołtarz, prospekt organowy, chrzcielnica, ławki, drzwi, witraże, sztukaterie,



wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie, m. in.
ołtarze, polichromie, witraże, obrazy, rzeźby,



elementy wyposażenia i wystroju kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w
Łaszczynie,



elementy wyposażenia i wystroju kościoła i klasztoru Zakonu Braci Mniejszych
Franciszkanów w Karolinkach-Goruszkach.

Rejestrem zabytków ruchomych objęto też wyposażenie obiektów świeckich:


wyposażenie pałacu w Dłoni (meble, drzwi),



wyposażenie pałacu w Trzeboszu (strop drewniany, sztukaterie, kominki),
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kolekcja 31 pojazdów konnych z powozowni w zespole pałacowym w Golejewku
(wraz z pojazdami konnymi z Żołędnicy),



4 późnobarokowe obrazy z XVIII w. znajdujące się w ratuszu w Rawiczu.

Jako zabytki ruchome w rejestrze figurują również krzyże przydrożne:


krzyż przydrożny ludowy z 1855 r. w Dubinie,



krzyż przydrożny z 1809 r. w Starym Sielcu,



słup przydrożny rzeźbiony w Karolinkach,



krzyż pokutny z piaskowca w Konarach.

Z innych zabytków ruchomych w rejestrze znajduje się też skrzynka pocztowa w Jutrosinie.

3.3. Zabytki archeologiczne.
Na osadnictwo, zarówno dziś jak i w pradziejach, ogromny wpływ mają warunki
środowiskowe. Na terenie powiatu rawickiego przeważają gleby na bazie gliny morenowej,
iłów i innych utworów wód roztopowych, oraz gleby powstałe z nanosów rzecznych, tj.
piasków i mułów. Dominują dość urodzajne gleby piaskowe (50%) i bielice (40%) oraz w
niewielkim stopniu piaski jałowe i wydmowe (10%). Najważniejszą rzeką tych terenów jest
Orla, której dorzecze układa się południkowo, a jej dopływami są: Masłówka, Dąbroczna,
Stara Orla i Rdęca oraz Borownica. Orla ze swoimi dopływami i pomniejszymi potokami,
strumieniami i rowami odwadnia w zasadzie cały powiat. Tutejszy klimat jest wynikiem
ścierania się wpływów dwóch obszarów klimatycznych: atlantyckiego i kontynentalnego,
warunki te są generalnie korzystne dla rolnictwa, a tym samym sprzyjają osadnictwu.
Dobre warunki glebowe i hydrograficzne sprawiły, iż na przestrzeni dziejów obszar
dzisiejszego powiatu rawickiego cechowało intensywne osadnictwo. W materiałach
archeologicznych

powiatu

rawickiego

reprezentowany

jest

niemal

cały

przekrój

chronologiczny pradziejów - od środkowej i młodszej epoki kamienia, poprzez epokę brązu
(stanowiska archeologiczne związane z ludnością kultury łużyckiej), okres wpływów
rzymskich (osadnictwo związane z kulturą przeworską), wczesne i późne średniowiecze aż po
czasy nowożytne.
Osadnictwo pradziejowe związane jest głównie z ciekami wodnymi i grupuje się
przede wszystkim na krawędziach dolin rzecznych, wzdłuż cieków wodnych. Osadnictwo
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wczesnośredniowieczne i średniowieczne rozwija się również na wysoczyznach oraz wokół
obecnych miejscowości wyznaczając tym samym ich metrykę.
Na

terenie

powiatu

zauważa

się

wystąpienie

szeregu

skupisk

stanowisk

archeologicznych. Na terenie gminy Bojanowo lokalizują się one w rejonie miejscowości
Czechnów, Gościejewice, Golina Wielka i Golinka oraz Zaborowice; w gminie Miejska
Górka skupiska stanowisk zarejestrowano w okolicach Grąbkowa, Kołaczkowic, Konar i
Rozstępniewa; w gminie Jutrosin szczególne natężenie osadnictwa występuje w rejonie
Domaradzic, Dubina, Jutrosina i Szkaradowa; w gminie Rawicz skupiska stanowisk
zarejestrowano w okolicach Dębna Polskiego, Łaszczyna i Słupi Kapitulnej; w gminie
Pakosław stanowiska grupują się szczególnie wokół Chojna, Golejewa, Kubeczek i Sworowa.
Najstarsze fakty osadnicze zarejestrowane na terenie powiatu rawickiego wiążą się ze
środkową i młodszą epoką kamienia. Występuje stosunkowo wiele stanowisk z epoki brązu i
wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka, pomorska) oraz z okresu wpływów rzymskich –
kultura przeworska). Stanowiska takie zarejestrowano we wszystkich gminach powiatu. Na
omawianym obszarze dominuje osadnictwo związane z intensyfikacją procesów osadniczych
we wczesnym i późnym średniowieczu. Charakterystyczne dla tego czasu grodziska stanowią
obiekty o dużych walorach turystyczno - krajobrazowych.

3.3.1. Zestawienie liczbowe stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych i
wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu rawickiego

Kategorie faktów osadniczych w obrębie stanowisk

ogólna
ilość

Powiat

rawicki

Razem

Gmina

Cmentarz.

Cmentarz.

Punkty

Ślady

Grodziska

płaskie

kurhanowe

Osady

osad.

osadnicze

Bojanowo

-

10

-

150

8

142

20

330

212

Jutrosin

3

4

-

142

2

149

17

317

201

Miejska G.

3

4

-

131

3

72

5

218

134

Pakosław

1

7

-

74

0

181

32

295

185

Rawicz

1

8

-

226

11

202

22

470

250

8

33

-

723

24

746

96

1630

982

Inne

Razem

stan.
archeo.

wg. wykazu udostępnionego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Del. w Lesznie
- stan na 14.04.2017 r.).

Na terenie powiatu odnotowano 982 stanowiska archeologiczne, czyli pozostałości
terenowych pradziejowego i historycznego osadnictwa, na których wydzielono 1630 faktów
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osadniczych (grodzisk, osad, punktów i śladów osadniczych oraz cmentarzysk) o różnym
przyporządkowaniu chronologiczno-kulturowym. Najwięcej stanowisk (250), a także faktów
osadniczych (470) zlokalizowanych jest na terenie gminy Rawicz. Ilość faktów osadniczych
w pozostałych gminach przedstawia się następująco: Bojanowo – 330, Jutrosin – 317,
Pakosław – 295 i Miejska Górka – 218.
Do rejestru zabytków z terenu gmin powiatu rawickiego wpisanych zostało 10 stanowisk
archeologicznych (grodziska, osady i cmentarzyska):


Gmina Bojanowo

Na terenie gminy Bojanowo znajdują się 3 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków:
Nr stanowiska
w miejscowości

Nr obszaru
AZP

Nr stanowiska
na obszarze

Obiekt

Sułów Mały

1

68-25

111

osada

Kawcze

1

68-27

25

cmentarzysko

Czechnów
(dec. Giżyn)

5

68-25

59

cmentarzysko

Miejscowość



Nr rejestru i data wpisu

551/Arch/71
30.04.1971
1652/A
12.12.1974
581/Arch/71
15.12.1971

Gmina Jutrosin

Na terenie gminy Jutrosin znajdują się 3 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków:
Nr stanowiska
w miejscowości

Nr obszaru
AZP

Nr stanowiska
na obszarze

Obiekt

Dubin

18

69-29

49

grodzisko

Grąbkowo

1

68-29

14

grodzisko

Śląskowo

1

69-29

82

osada

Miejscowość



Nr rejestru i data wpisu

1650/A
12.12.1974
1651/A
12.12.1974
1649/A
12.12.1974

Gmina Miejska Górka

Na terenie gminy Miejska Górka znajdują się 2 stanowiska archeologiczne wpisane do
rejestru zabytków:
Nr stanowiska
w miejscowości

Nr obszaru
AZP

Nr stanowiska
na obszarze

Obiekt

Kołaczkowice

1

67-28

7

grodzisko

Zakrzewo

1

67-28

20

cmentarzysko

Miejscowość



Nr rejestru i data wpisu

431/A
02.12.1968
1653/A
13.12.1974

Gmina Pakosław
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Na terenie gminy Pakosław znajduje się 1 stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków:
Miejscowość

Nr stanowiska
Nr stanowiska
Nr obszaru AZP
w miejscowości
na obszarze

Golejewko

1


69-28

163

Obiekt

Nr rejestru i data wpisu

grodzisko

430/A
02.12.1968

Gmina Rawicz

Na terenie gminy Rawicz znajduje się 1 stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków:
Miejscowość

RawiczSarnowa

Nr stanowiska
Nr stanowiska
Nr obszaru AZP
w miejscowości
na obszarze

16

69-27

19

Obiekt

Nr rejestru i data wpisu

grodzisko

287/A
15.10.1968

Teren powiatu rawickiego stanowi dla studiów nad stosunkami kulturowymi na
pograniczu Śląska i Wielkopolski niezwykle interesujący obszar. Praktycznie całą wiedzę o
zasobie dziedzictwa archeologicznego tego terenu czerpiemy z badań AZP, czyli
ogólnopolskiego programu badawczo-konserwatorskiego. Systematyzuje on dotychczasowy
zasób wiedzy o rozpoznaniu archeologicznym terenu, poprzez obserwację archeologiczną
terenu oraz uwzględnianie informacji zawartych w archiwach, zbiorach muzealnych,
instytucjach i publikacjach. Należy jednak pamiętać, że zbiór dokumentacji AZP,
reprezentujący ewidencję zasobów archeologicznych, jest otwarty i ciągle uzupełniany w
procesie archeologicznego rozpoznania terenu. Do zbioru włączane są informacje o
wszystkich sukcesywnie odkrywanych reliktach przeszłości niezależnie od charakteru badań,
a także wszystkie bieżące informacje weryfikujące lub uzupełniające dotychczasowe dane. W
ten sposób dokumentacja stanowisk archeologicznych utworzona metodą AZP jest źródłem
najbardziej aktualnej wiedzy o terenie.
Ostatnio nie prowadzono na tym terenie badań archeologicznych na żadnym ze
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. Większość aktualnych badań
archeologicznych to badania ratownicze, generalnie o niewielkim zakresie przestrzennym,
uzależnionym od warunków inwestycyjnych, które mimo tego, w znacznym stopniu
wzbogacają wiedzę o zabytkach archeologicznych. W ostatnich latach szerokopłaszczyznowe
badania wykopaliskowe prowadzone były m. in. pomiędzy 2010 a 2011 rokiem przy okazji
budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko, którego fragment
przechodzi przez obszar powiatu rawickiego.

44

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
POWIATU RAWICKIEGO NA LATA 2017-2020
______________________________________________________________________________

Ochrona dziedzictwa archeologicznego powinna być prowadzona zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, według której obecny poziom cywilizacyjny umożliwia
wykorzystanie

potencjału

kulturowego,

ekonomicznego

i

społecznego

dziedzictwa

archeologicznego bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na jego poznanie i obcowanie z
autentycznymi, nienaruszonymi zabytkami przeszłości. W przypadku nieodnawialnych
zasobów dziedzictwa archeologicznego oznacza to ochronę in situ, czyli w miejscu ich
pierwotnego występowania, przez zachowanie ich dla przyszłych pokoleń w stanie możliwie
nienaruszonym.
Do najważniejszych zadań związanych z ochroną zabytków archeologicznych należy:


przeciwdziałanie

niszczeniu

stanowisk

archeologicznych

i

nawarstwień

kulturowych, poprzez uwzględnianie przy wydawaniu pozwoleń na budowę opinii i
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,


zachowanie i rewaloryzacja stanowisk o własnej formie krajobrazowej (grodzisk),
która nie może jednak wiązać się z ingerencją w ich strukturę,



stosowanie nieinwazyjnych technik badawczych stanowisk,



edukacja mieszkańców powiatu na temat wartości znalezisk archeologicznych i
potrzeby ich zachowania.

3.3.2. Wykaz stanowisk archeologicznych o własnej formie krajobrazowej
Miejscowość

Nr stanowiska

Obiekt

Dubin

18

grodzisko

Grąbkowo

1

grodzisko

Kołaczkowice

1

grodzisko

Golejewko

1

grodzisko

Rawicz-Sarnowa

16

grodzisko

3.4. Krajobraz kulturowy.
3.4.1. Obszarowe wpisy do rejestru zabytków.
Na terenie powiatu rawickiego do rejestru zabytków wpisano sześć obszarów. Wpisy
te dotyczą historycznych przestrzeni zurbanizowanych 5 miast i 1 dawnego miasta:


Założenie urbanistyczne miasta Rawicz,
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Założenie urbanistyczne miasta Sarnowa,



Zespół budowlany i założenie urbanistyczne miasta Bojanowo,



Zespół budowlany i założenie urbanistyczne miasta Jutrosin,



Zespół budowlany i założenie urbanistyczne miasta Miejska Górka,



Zespół budowlany i dawne założenie urbanistyczne miejscowości Dubin.

Oprócz wymienionych wyżej obszarów znajdujących się pod ustawową ochroną, na
terenie powiatu odnotować należy cały szereg wpisów zespołów przestrzennych, które
również noszą znamiona wpisów obszarowych. Należą do nich wpisy do rejestru zabytków
zespołów rezydencjonalnych, także z folwarcznymi, w gminie Bojanowo: w Czechnowie,
Gierłachowie, Giżynie, Golinie Wielkiej, Gołaszynie, Gościejewicach, Kawczu, Parłowicach,
Potrzebowie, Sowinach, Tarchalinie i Trzeboszu, w gminie Jutrosin: w Płaczkowie i Starym
Sielcu, w gminie Miejska Górka: w Antoniewie, Dłoni, Gostkowie, Piaskach, Roszkówku,
Zakrzewie i Zmysłowie, w gminie Pakosław: w Chojnie, Golejewku, Osieku, Ostrobudkach,
Pakosławiu i Zaorlu, w gminie Rawicz: w Dąbrówce, Iźbicach, Konarzewie, Łaszczynie,
Rawiczu-Sarnowie i Żołędnicy.
Podobny charakter mają wpisy zespołów sakralnych w gminie Bojanowo: zespół
kościoła poewangelickiego w Giżynie, zespół kościoła filialnego w Gołaszynie, zespół
kościoła poewangelickiego w Trzeboszu, 3 zespoły kościołów w Jutrosinie, w gminie Miejska
Górka: zespół klasztorny reformatów w Karolinkach – Goruszkach, zespół kościoła
parafialnego oraz zespół dawnego kościoła ewangelickiego w Miejskiej Górce, w gminie
Pakosław: zespół kościoła parafialnego w Golejewku, zespół kościoła parafialnego w
Pakosławiu, w gminie Rawicz: zespół kościelno-cmentarny w Łaszczynie, zespół kościoła
parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Rawiczu, zespół kościoła parafialnego w RawiczuSarnowie oraz zespół kościoła parafialnego w Zielonej Wsi.
Także wpisy zespołów przemysłowych, jak zespół browaru w Bojanowie, zespoły
rezydencjonalne miejskie w Rawiczu czy zespół dawnego seminarium nauczycielskiego oraz
zespół fortyfikacji ziemnych – obecne planty rawickie.
Na terenie powiatu nie istnieją parki kulturowe i nie planuje się ich utworzenia.

3.5. Dziedzictwo niematerialne
W związku z olbrzymim zainteresowaniem na świecie kwestią kultury duchowej,
kultury ludowej i dziedzictwem naszych przodków, w 2003 r. Konferencja Generalna
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UNESCO przyjęła Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji dziedzictwem niematerialnym są: „praktyki,
wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności (…) które wspólnoty, grupy i, w niektórych
przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego, przekazywane z
pokolenia na pokolenie, stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem,
oddziaływaniem przyrody i ich historią, która zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości”.
Konwencja jest pierwszym międzynarodowym traktatem, który stwarza ramy prawne,
administracyjne

i

finansowe,

umożliwiające

prowadzenie

ochrony

niematerialnego

dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenia świadomości jego rangi i znaczenia w życiu
społecznym. Konwencja zaleca Państwom-Stronom wprowadzenie rozwiązań na poziomie
krajowym wspierających kultywowanie i ochronę tego dziedzictwa. Do września 2016 r.
Konwencję ratyfikowało 170 państw, wśród nich Polska (w 2011 r. jako 135 państwo).
Przystępując do Konwencji zobowiązała się do tworzenia inwentarzy niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, a w proces jego identyfikacji i ochrony włączania grup, wspólnot i
jednostek z nim związanych.
Dziedzictwo niematerialne w rozumieniu Konwencji UNESCO obejmuje:
1. Tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa
kulturowego,
2. Sztuki widowiskowe,
3. Zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne,
4. Wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata
5. Umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym .
W 2013 r. została uruchomiona w Polsce Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy
z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Lista ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera
opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu
występowania, znaczeniu dla praktykujących je społeczności, a także materiały fotograficzne.
Do 2016 r. na Krajowej liście umieszczono 17 zjawisk z najróżniejszych regionów Polski (m.
in. szopki krakowskie, flisactwo ulanowskie, hafciarstwo kaszubskie, gwara warmińska czy z
terenu południowej Wielkopolski uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem
błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie). Zgłoszenie elementu niematerialnego dziedzictwa
kulturowego musi zawsze odbywać się przy szerokim zaangażowaniu społecznym tzw.
depozytariuszy i za ich świadomą i dobrowolną zgodą. Do wpisania na tę listę
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kwalifikowałyby się z całą pewnością obrzędy, zwyczaje i rękodzieło chazackie z ziemi
rawickiej.
Bardzo ważnym elementem ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w
społeczeństwie jest prowadzenie na szeroko zakrojoną skalę działań związanych z
edukowaniem przede wszystkim młodego pokolenia w zakresie tej tematyki.

Dziedzictwo

kulturowe akumuluje i przechowuje wielorakie wartości: intelektualne, moralne, społeczne,
religijne czy estetyczne. Wartości własnego dziedzictwa są nam najbliższe i najcenniejsze,
kształtują nas i wpływają na nasze decyzje.
Rolą władz samorządowych jest m. in. pielęgnowanie wszelkich zastanych przejawów
tego dziedzictwa niematerialnego jak i tworzenie warunków do budowania nowych form
tożsamości kulturowej. Służą temu wydarzenie kulturalne odbywające się w powiecie.
Na terenie powiatu rawickiego działa wiele zespołów folklorystycznych i śpiewaczych
pielęgnujących niematerialne tradycje, m. in.:
1. Zespół Regionalny „Wisieloki” z Szymanowa,
2. Zespół Regionalny „Chojnioki” z Chojna
3. Zespół Folklorystyczny „Dębioki” z Dębna Polskiego,
4. Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca „Gołaszyniacy” z Gołaszyna,
5. Zespół Folklorystyczny „Orlanie” z Jutrosina,
6. Zespół Folklorystyczny „Słowianie” z Pakosławia
7. Zespół Śpiewaczy „Katarzynki” ze Słupi Kapitulnej
8. Zespół Śpiewaczy „Góreczanki” z Miejskiej Górki,
9. Zespół Śpiewaczy „Włościanie” z Sobiałkowa,

4. Uwarunkowania wewnętrzne opieki nad zasobami
dziedzictwa kulturowego.
4.1. Stan zachowania zabytków nieruchomych i archeologicznych.
Główne postulaty konserwatorskie.
Urbanistyka i ruralistyka.
Stan zachowania substancji zabytkowej (nie utożsamianej ze stanem technicznym)
układów urbanistycznych jako zespołów nie jest najlepszy.
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Analizując rejestr zabytków zauważa się, że na obszarach większości miast powiatu
objętych ochroną konserwatorską, przy zachowanym czytelnym układzie przestrzennym,
kształtowanym przez wieki, nie ma indywidualnych wpisów obiektów mieszkalnych (poza
obiektami użyteczności publicznej – kościoły, ratusze) zabudowujących układ urbanistyczny.
Wniosek z tego taki, że najcenniejszy jest w nich historyczny układ, a zabudowa wielokrotnie
wymieniana, nie zawsze posiada najwyższe wartości artystyczne, nie umniejszając ich
wartościom historycznym czy naukowym. Wyjątek stanowi miasto Rawicz, gdzie historyczna
zabudowa założenia urbanistycznego (głównie z XIX wieku) zachowała się zdecydowanie
lepiej. Kilkanaście domów przy Rynku, wiele przy ulicach wewnątrz ścisłego centrum oraz
przy plantach posiada duże wartości historyczne i artystyczne godne zachowania.
Największym problemem miast położonych przy historycznych szlakach są
przebiegające przez te ośrodki trasy komunikacyjne o dużym nasileniu ruchu, powodujące
znaczne zniszczenia obiektów zabytkowych. W przypadku powiatu rawickiego problem ten
do niedawna dotyczył zwłaszcza Bojanowa i Rawicza oraz Miejskiej Górki. Stąd jednym z
głównych zadań stała się eliminacja ruchu tranzytowego z centrów miast leżących przy
głównych drogach, czy z bezpośredniego otoczenia historycznego centrum. Największy
problem udało się rozwiązać w przypadku Rawicza i Bojanowa poprzez wybudowanie drogi
ekspresowej S5 na odcinku przebiegającym przez powiat rawicki (odc. KaczkowoKorzeńsko). Natomiast Miejska Górka musi jeszcze poczekać na realizację obwodnicy.
Kolejnym problemem jest wprowadzanie do historycznych miast nowoczesnej
zabudowy wielkokubaturowej. Proces ten powinien być szczególnie kontrolowany, obiekty
dysharmonijne należy modernizować lub likwidować. Nowa zabudowa w obrębie
historycznych zespołów powinna być dostosowana do architektury zabytkowej, aby nie
dopuścić do zniekształcania lub zatarcia relacji przestrzennych w wyniku zasłonięcia nowymi
elementami (również reklamami). Relacje urbanistyczne zakłócane są również w wyniku
zmiany

proporcji,

związanej

przeważnie

z

przerostem

formy

elementów

nowo

projektowanych. W tej dziedzinie najbardziej rażącą jest, dokonana co prawda kilkadziesiąt
lat temu, realizacja budowy bloków mieszkalnych we wnętrzu historycznego układu
przestrzennego Rawicza. Zagrożeniem jest intensywna eksploatacja w warunkach braku
konserwacji prowadzącej do technicznego zużycia oraz nieodpowiednia wymiana materiałów,
szczególnie w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej, na dostępne i tanie. Niedopuszczalna
powinna także być zmiana wielkości działki przynależnej oraz istotna zmiana jej
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zagospodarowania poprzez wprowadzanie bądź likwidowanie zabudowy gospodarczej,
ogrodzeń, zieleni użytkowej i ozdobnej, itp.
Aktualnie podejmuje się szeroko zakrojone działania w celu rewaloryzacji i
rewitalizacji miast, której celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne, poprawa
funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.
Proces rewitalizacji to przedsięwzięcie wieloletnie polegające na porządkowaniu „starej
tkanki” urbanistycznej, remontach i adaptacji budynków, pracach konserwatorskich,
przebudowie infrastruktury, regeneracji placów, małej architektury, restauracji parków,
poprawie funkcjonalności ruchu kołowego. W ostatnim czasie opracowano już raz Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Rawicza na lata 2007-2013, natomiast nowy Program jest
właśnie opracowywany, a założenia do niego zostały już przedstawione. Znajdą się w nim m.
in. projekty dotyczące odnowienia rynku, deptaków czy innych terenów w obrębie plant.
Planowane jest także poszerzenie obszaru rewitalizowanego o ul. Targową, obiekt dworca
Rawicz-Wschód oraz torowisko przebiegające w granicach miasta. Nabytą od PKP
infrastrukturę zamierza się ewentualnie wykorzystać w celach turystycznych wspólnie z
gminami Miejska Górka i Jutrosin. Powstał także Lokalny Program Rewitalizacji obszarów
powojskowych w powiecie rawickim na lata 2010-2020, obejmujący projekty, które
realizował w ubiegłych latach także Powiat Rawicki.
Również w planach Urzędu Gminy w Miejskiej Górce jest zamiar przeprowadzenia
rewitalizacji rynku, rozpoczęto już prace nad przedstawieniem koncepcji tego projektu.
Architektura sakralna. Cmentarze.
Stan zachowania kościołów jest zróżnicowany. Kościoły miejskie na ogół zachowane
są w stanie dobrym, parafie dysponują środkami zapewniającymi należyte utrzymanie
budynków. Duże problemy z utrzymaniem w odpowiednim stanie zabytkowych świątyń mają
natomiast niektóre parafie wiejskie. Specjalnego podejścia wymagają zwłaszcza kościoły
drewniane, w których systematycznie przeprowadzać trzeba zabiegi konserwacyjne. We
wszystkich tych obiektach powinny zostać wykonane instalacje antywłamaniowe i
przeciwpożarowe. Do zachowanych bardzo dobrze świątyń wiejskich należą m. in. kościoły
w Gołaszynie, Sobiałkowie, Łaszczynie, Zielonej Wsi oraz Giżynie. Natomiast w stanie złym
zachował się kościół ewangelicki w Miejskiej Górce, który nie jest użytkowany i dla jego
zachowania konieczny byłby remont kapitalny. Kościół w Trzeboszu jest obecnie czasowo
wyłączony z użytkowania ze względu na problemy, które wyniknęły w związku z realizacją
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jego remontu. W przypadku jednego kościoła zmieniono funkcję – nieużytkowany budynek
kościoła ewangelickiego w Jutrosinie zaadaptowany został na salę gimnastyczną przy szkole
podstawowej, która mieści się w budynku dawnej szkoły ewangelickiej. Również synagoga w
Bojanowie przeszła remont i jest użytkowana jako lokal handlowy.
W jedynym na terenie powiatu zespole klasztornym w Karolinkach-Goruszkach
przeprowadzono kilka lat temu prace konserwatorskie. Pomimo ustawicznie czynionych
starań obiekty kościoła i klasztoru stale wymagają drobnych napraw, szczególnie
zawilgoconych tynków przyziemia.
Stan zachowania cmentarzy katolickich nie budzi zastrzeżeń, problemem jest tylko
dokonywana ze względów bezpieczeństwa, eliminacja starego zadrzewienia. W stanie złym
jest natomiast większość nieczynnych cmentarzy ewangelickich. Obiekty te są zaniedbane,
zarośnięte dziką roślinnością, ich układ przestrzenny jest zatarty, nagrobki – zdewastowane.
Położony na terenie parku przypałacowego w Pakosławiu cmentarz ewangelicki został
uporządkowany, ale wymagałby dodatkowo wykonania nowych nasadzeń zieleni dla
upiększenia tego fragmentu parku.
Zespoły rezydencjonalno-parkowe. Zabudowania folwarczne.
Na terenie powiatu znajdują się 44 pałace i dwory, w tym 31 wpisanych do rejestru
zabytków. Ich stan techniczny jest różny, wynikający z przeznaczenia obiektu a także formy
własności. Dobrze zachowanymi obiektami rezydencjonalnymi są: pałace w Dłoni,
Pakosławiu, Osieku czy Żołędnicy oraz nieużytkowany obecnie pałac w Golejewku, a także
dwory w Starym Sielcu, Płaczkowie, Gołaszynie czy Łaszczynie, w Iźbicach i w Sowinach.
Z ostatnio całkowicie wyremontowanych pałaców należy wymienić pałac w Trzeboszu. W
pałacu w Czechnowie i Giżynie wykonywano częściowe remonty, gruntowny remont
przechodzi teraz zespół pałacowo-folwarczny w Gierłachowie (zarówno obiekty gospodarcze
jak i pałac), a także dwór w Zmysłowie, kompleksowo wyremontowany został również dwór
w Roszkówku. W zdecydowanie złym, wręcz katastrofalnym stanie jest nadal dwór w
Gostkowie czy Piaskach.
Stan parków na terenie powiatu jest generalnie nie najlepszy. Wszystkie parki wpisane
do rejestru zabytków posiadają karty ewidencyjne. W części z nich w miarę potrzeb
prowadzone są prace sanitarne i porządkowe. Zalecane jest prowadzenie dalszych prac
porządkowych, pielęgnacyjnych i sanitarnych na ich terenie, po uzgodnieniu z WKZ zakresu
prac. Do najcenniejszych należą założenia parkowe w Golejewku, Dłoni, Pakosławiu i
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Żołędnicy. W parku w Pakosławiu przeprowadzono niedawno rewitalizację. Park przy pałacu
w Golejewku ze względu na dużą wartość tego założenia pod względem historycznym,
układu kompozycyjnego i drzewostanu, należałoby poddać gruntownej rewaloryzacji
z odtworzeniem dawnego układu kompozycyjnego.
Większość zaniedbanych parków wymaga odtworzenia dawnego drzewostanu i
nasadzeń uzupełniających. Po wykonaniu w/w prac należy systematycznie przeprowadzać
zabiegi pielęgnacyjne w celu niedopuszczenia do ponownej degradacji.
Problemy związane z utrzymaniem budynków folwarcznych wynikają głównie ze
złego stanu ich zachowania, braku środków na remonty, a także trudności ze znalezieniem
właściwego nowego sposobu ich użytkowania. W celu prawidłowej ochrony zespołów
folwarcznych należałoby pomyśleć o przystosowaniu ich do nowych funkcji, zachowując
dawną kompozycję podwórza oraz charakter zabudowy.
Ponieważ o walorach zabytkowych powiatu rawickiego decyduje przede wszystkim
architektura rezydencjonalna zespołów pałacowo-parkowo-folwarcznych, przy prowadzeniu
działań promocyjnych, inwestycyjnych należałoby zwrócić uwagę na właściwe wykorzystanie
istniejących zasobów zabytkowych na cele użytkowe, ale zgodne z zasadami ochrony i opieki
nad zabytkami.
Domy mieszkalne. Budynki użyteczności publicznej.
Większość zabudowy mieszkalnej znajduje się w dobrym i dostatecznym stanie
technicznym i nie wymaga pilnych prac remontowych i modernizacyjnych. W razie jednak
ich podjęcia, w każdym przypadku należy zakres i przebieg prac uzgadniać ze służbami
konserwatorskimi w celu uniknięcia stosowania niewłaściwych technologii i materiałów
(termoizolacja, nowa stolarka drzwiowa i okienna, pokrycie dachów, kolorystyka elewacji
itp.) powodujących utratę pierwotnego charakteru budynków. Budynki użyteczności
publicznej zachowały się w stanie dobrym. Obiekty użytkowane zgodnie ze swoją pierwotną
funkcją (ratusze, szkoły, poczty itp.) zachowane są w stanie dobrym, a nawet bardzo dobrym,
na bieżąco są remontowane i konserwowane. Jednak zdarzają się obiekty, które w związku z
przekształceniami własnościowymi i zmianą pierwotnego sposobu użytkowania, bywają
przebudowywane i modernizowane w sposób niewłaściwy lub ulegają szybko postępującej
dewastacji. W takich wypadkach konieczne jest opracowanie stosownej dokumentacji
historyczno-architektonicznej i budowlano-remontowej, a następnie – przeprowadzenie prac
restauratorskich.
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Budownictwo przemysłowe, gospodarcze i inne.
Zabytkowych budynków przemysłowych nie ma wiele w powiecie. Obok
pojedynczych obiektów magazynowych na uwagę zasługuje zespół browaru w Bojanowie,
którego budynki przez długi czas były nieużytkowane. Po wielu latach przerwy browar
wznowił działalność i znów po wyremontowaniu, od 2013 r., warzy znakomite piwa.
Malowniczym elementem krajobrazu są wiatraki, których w powiecie zachowały się 4.
Dwa z nich – w Sarnowie i Miejskiej Górce, zachowane są w bardzo dobrym stanie (pierwszy
jest własnością prywatną, drugi należy do gminy). Wiatrak w Iźbicach jest prywatną
własnością, były plany aby w nim utworzyć galerię, ale prace remontowe się nie rozpoczęły.
Wiatrak pierwotnie usytuowany w Grąbkowie, który był w bardzo złym stanie, został
przeniesiony do podpakosławskich Sów, gdzie został zrekonstruowany. Ostatni tego typu
obiekt w Dubinie (w rejestrze figuruje 5 obiektów) już przestał istnieć.
Z budownictwa wiejskiego, poza folwarcznego, zespoły stodół szachulcowych,
zgrupowanych w ciągi zabudowujące obustronnie ulice znajdujące się w Dubinie zachowane
są w różnorodnym stopniu. Główną przyczyną zniszczeń jest naturalne zużycie
podstawowego materiału konstrukcyjnego (drewno). Te stodoły, które są użytkowane, są na
bieżąco remontowane, naprawiane. W stodołach, gdzie zmieniono funkcje na magazynowe,
częściowo doprowadzono do zachwiania statyki. Zaobserwowano również świadomą
dewastację, przez co część obiektów jest w bardzo złym stanie.
Zabytki archeologiczne.
Stan zachowania 10 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków jest
zróżnicowany. 3 obiekty, grodziska wczesnośredniowieczne w Golejewku, Kołaczkowicach i
Rawiczu - Sarnowie są dobrze zachowane, ale wymagają oznakowania, 1 obiekt, grodzisko
wczesnośredniowieczne w Grąbkowie, jest częściowo zniszczony, co do 1 grodziska
wczesnośredniowiecznego w Dubinie, położonego na obszarze użytkowanym rolniczo – to
wymaga on zmiany zagospodarowania terenu. W przypadku 5 stanowisk płaskich: 2
cmentarzyska (w Czechnowie i Zakrzewie) i 2 osady (w Sułowie Małym i Śląskowie), które
położone są na obszarze użytkowanym rolniczo oraz 1 cmentarzysko (w Kawczu) położone w
lesie, należy ustalić stan ich zachowania, co zdecyduje o konieczności zmiany sposobu
użytkowania.
Stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków, ujawnione głównie
podczas badań AZP, stanowią podstawową i najliczniejszą grupę, która składa się na
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archeologiczne dziedzictwo kulturowe. Najlepiej zachowane są stanowiska archeologiczne
położone na nieużytkach, terenach niezabudowanych oraz terenach zalesionych, gdzie
ingerencja człowieka w substancję zabytkową stanowiska jest najmniejsza. Stan zachowania
nawarstwień kulturowych w obrębie stanowisk najczęściej jest trudny do określenia. Ustala
się go przy okazji badań rozpoznawczych (powierzchniowych i sondażowych), planowych
badań naukowych czy badań ratowniczych przy realizacji inwestycji.
W myśl art. 6 pkt. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami) wszystkie zabytki archeologiczne –
bez względu na stan zachowania podlegają ochronie i opiece.
Aktualnie zagrożeniem dla stanowisk archeologicznych są inwestycje budowlane
i przemysłowe, nielegalna eksploatacja piaśnic i żwirowni. Istotne zagrożenie dla zachowania
substancji zabytkowej stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w obrębie pól
uprawnych stanowi głęboka orka. Niektóre zagrożenia pojawiły się w ciągu ostatnich lat, jak
na przykład działalność tzw. poszukiwaczy skarbów z wykrywaczami metali, których
rozmiarów nie potrafimy ocenić. Działalność ta szczególnie zagraża grodziskom
zlokalizowanym na terenie powiatu. Wiele zagrożeń wynika z przyspieszonego rozwoju
gospodarczego, jak już wspomniano użycie ciężkiego sprzętu w rolnictwie, rozwój
budownictwa na obrzeżach miast, budowa dróg. A zatem podstawowym zagrożeniem dla
stanowisk archeologicznych oraz nawarstwień kulturowych są wszelkie inwestycje związane
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, które wymagają prowadzenia prac ziemnobudowlanych.
Przebudowa układów urbanistycznych (jak również założeń pałacowo-parkowych)
prowadzi często do naruszenia średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych.
W związku z tym wszystkie prace ziemne wymagają jednoczesnego prowadzenia badań
archeologicznych. Wyniki badań często stanowią jedyną dokumentację następujących po
sobie epizodów osadniczych na tym terenie. Pozwalają skorygować, uszczegółowić i
potwierdzić dane ze źródeł pisanych. Pozyskany w trakcie badań materiał ruchomy umożliwia
uzupełnienie danych o kulturze materialnej mieszkańców.
Historyczne układy urbanistyczne, poprzez wpis do rejestru, nakazują również
szczególną

ochronę

pradziejowych,

średniowiecznych

i

nowożytnych

nawarstwień

kulturowych w ich obrębie.
Zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego jest też rozwój turystyki, zwłaszcza
nad rzekami, jeziorami i w obszarach leśnych. Tereny te obecnie atrakcyjne pod względem
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rekreacyjnym, często były również okupowane przez ludzi w pradziejach i wczesnym
średniowieczu. Dostęp do wody, który stanowił podstawę egzystencji osadniczej, umożliwiał
tworzenie niezwykle licznych osad o metryce sięgającej od epoki kamienia po czasy
nowożytne.
W celu ochrony stanowisk archeologicznych i nawarstwień kulturowych podczas
inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, ważne jest określenie
zasad ochrony zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w
gminnej ewidencji zabytków lub przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, w
planach zagospodarowania przestrzennego, warunkach zabudowy i inwestycjach celu
publicznego oraz respektowanie przez inwestorów zapisów dotyczących ochrony zabytków
archeologicznych w opiniach i decyzjach Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Rolą „powiatu” jest więc w tej kwestii respektowanie opinii i Decyzji WKZ w
wydawanych przez Starostwo Powiatowe pozwoleniach na budowę.

4.2. Szlaki turystyczne.
Terytorium powiatu rawickiego pokrywa sieć szlaków turystycznych, które stanowią
jedną z istotniejszych form promocji dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego
potencjału. Wyznaczone są głównie przez PTTK, a także samorządy: powiatowe, gminne,
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Służą do uprawiania turystyki i stanowią produkt
turystyczny łączący kraje, regiony, miejscowości oraz ich mieszkańców. Głównymi
zadaniami inicjowanych i istniejących szlaków są: wspieranie społeczności lokalnych (rozwój
lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów, ochrona
tradycyjnych zawodów), korzystanie z lokalnych zasobów (walorów przyrodniczych,
kulturowych, bazy noclegowej i żywieniowej oraz innych produktów miejscowych), a także
wspieranie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Trasy szlaków w wielu
miejscach przecinają się i pokrywają się ze sobą, pozwalając zarówno na koncentrowanie się
na temacie wiodącym, jak i jednoczesne zwiedzanie obiektów o zróżnicowanej tematyce.
Czynne szlaki turystyczne przebiegające przez powiat, promują cenne pod względem
artystycznym budowle oraz założenia parkowo – rezydencjalne, wydarzenia historyczne,
ślady dawnej i obecnej wytwórczości, obszary o dużych walorach przyrodniczych ważne dla
celów rekreacyjno – poznawczych mieszkańców powiatu, województwa, a także turystów
z innych regionów Polski i Europy.
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Istniejące szlaki turystyczne na obszarze powiatu można podzielić na: rowerowe,
piesze i konne. Poniżej zostaną scharakteryzowane najważniejsze spośród nich.
CHARAKTERYSTYKA SZLAKÓW
A) Szlaki oddziału PTTK w Rawiczu


szlak niebieski wielkopolski – (trasa Czempiń – Kobylin) na terenie powiatu
rawickiego: Gościejewice – Golinka – Gierłachowo – Dąbrówka – Konarzewo –
Łaszczyn – Rawicz – Szymanowo- Dębionka – Golejewko – Pakosław – Pomocno –
Osiek – Dubin – Jutrosin,



szlak żółty leśny – w całości na terenie powiatu rawickiego: „Rawicz – „Dolina
Świętojańska” – Rezerwat „Dębno” – zbiornik przeciwpowodziowy na Masłówce –
pamiątkowy głaz w miejscu śmierci Stefana Bobrowskiego – Dąbrówka,



szlak czarny przyrodniczy – od Rawicza, przez rezerwat „Dębno” (poza powiatem do
Wińska),



szlak czerwony historyczny, tzw. „Szlak walk powstańców wielkopolskich o Rawicz”
– w całości na terenie powiatu rawickiego - Szymanowo – Dębno Polskie – Zielona
Wieś – Słupia Kapitulna – Golejewko – Miejska Górka – Rawicz Sarnowa – Łaszczyn
– Konarzewo – Iźbice,
Jest to jedyny szlak o charakterze wyłącznie powiatowym. Szlak regularnie się
monitoruje i ewentualne potrzeby remontowe realizuje ze środków finansowych
pochodzących z budżetu Powiatu Rawickiego.



trasa spacerowa ulicami Rawicza i Sarnowy – długości ponad 7 km – docierająca
do wszystkich ważniejszych zabytków i miejsc związanych z historią i dniem
dzisiejszym miasta.

B) Inne szlaki


Ziemiański Szlak Rowerowy – oznaczony rowerem i zielonym paskiem - trasa
łącząca ciekawostki krajoznawcze, przyrodnicze i atrakcje architektoniczne
znajdujące się pomiędzy Poznaniem i Rawiczem. Długość szlaku 245 km. W
powiecie rawickim szlak przebiega przez: Kawcze, Zakrzewo, Żołędnica, Łaszczyn,
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Rawicz, Sarnowa, Karolinki, Miejska Górka, Niemarzyn, Chojno, Golejewko,
Pakosław, Jutrosin, Szymonki, Dubin, Borek, Osiek.


Szlak Miodowy rowerowy – lokalny szlak wytyczony na terenie gminy Pakosław w
formie pętli o długości 15 km, głównie w celu podziwiania najpiękniejszych w
okolicy pasiek pszczelich.



Rawicki Mickiewiczowski Szlak Rowerowy – długości 18 km – obejmuje miejsca
związane z pobytem A. Mickiewicza na ziemi rawickiej,

m. in. Konarzewo i

Łaszczyn.


Wielkopolski Szlak Wiatraczny – obejmujący swoją trasą w zasadzie wszystkie
dobrze zachowane wiatraki południowo-zachodniej Wielkopolski.



Szlak Cystersów – rozbudowany szlak przebiegający przez kilka województw, w
powiecie rawickim ma charakter tranzytowy.



Szlak rowerowy po Gminie Rawicz – główna trasa w formie pętli o długości 38
km (z kilkoma wariantami o różnych długościach) – odwiedzająca większość
miejscowości leżących na terenie gminy. Rozpoczyna się na Rynku w Rawiczu,
dalej kieruje się do Łaszczyna, Sarnowy, Słupi Kapitulnej, Zielonej Wsi,
Szymanowa, Dębna Polskiego i dalej wraca do Rawicza.



Szlaki rowerowe i szlaki piesze w gminie Bojanowo - zostały tak zaprojektowane,
aby wypełniać lukę na terenie gminy, łącząc się z siecią innych szlaków
okolicznych regionów i prowadząc przez wszystkie urokliwe zakątki i osobliwości
na obszarze gminy. Trasa 1 – szlak rowerowy żółty o długości 31,3 km, trasa 2 –
szlak rowerowy niebieski o długości 31,6 km, trasa 3 – szlak rowerowy czerwony o
długości 23,9 km oraz 2 krótsze piesze szlaki (czerwony i zielony „Spacer po
Bojanowie”). Gmina Bojanowo wydała na tę okoliczność stosowny, rzetelnie
zredagowany oraz bogato zilustrowany fotograficznie i kartograficznie, przewodnik.



Międzynarodowa trasa rowerowa R-9 (Euro Velo 9) (z Chorwacji do Gdańska)
na terenie powiatu liczy około 26 km. Wyznaczona w przybliżeniu trasą, jaką przed
wiekami biegł szlak bursztynowy. Trasa biegnie przez 3 gminy powiatu rawickiego:
Pakosław, Jutrosin i Miejską Górkę. Rozpoczyna się w Zaorlu, dalej biegnie przez
Dubin, Jutrosin, Płaczkowo, Dłoń i Kołaczkowice (i dalej w kierunku Skoraszewic
w powiecie gostyńskim).
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Szlak Rajdu Konnego „Wielkopolska Podkowa” – przebiega przez teren 3 gmin
w powiecie gostyńskim, 1 w krotoszyńskim i 3 gmin w powiecie rawickim
(Jutrosin, Pakosław, Miejska Górka). Trasa liczy ok. 125 km długości. Przy szlaku
znajdują się miejsca popasu, miejsca noclegów jeźdźców i koni. Na trasie Szlaku w
powiecie rawickim działa m. in. Stadnina Koni w Golejewku.



Szlak samochodowy „Zabytki sakralne Południowej Wielkopolski” wytyczony
na terenie powiatów: kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego. Trasa liczy 90 km,
na terenie powiatu rawickiego dociera do zespołu klasztornego Franciszkanów w
Miejskiej Górce i kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu-Sarnowie.

4.3. Chronione wartości przyrodnicze krajobrazu kulturowego.
Na terenie powiatu rawickiego znajdują się cenne przyrodniczo obszary, które należy
chronić w celu zachowania mało zmienionych przez człowieka swoistych cech krajobrazu,
mających znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowiska. Przecinające teren
powiatu doliny Orli, Dąbroczni i Masłówki pełnią rolę ponadlokalnych powiązań
ekologicznych. Ochrona przyrody w powiecie, to przede wszystkim ochrona zachowanych
fragmentów terenu i zbiorowisk roślinnych zbliżonych do naturalnych.

A) REZERWATY PRZYRODY
 Rezerwat florystyczny „Dębno” w pobliżu wsi Żylice o powierzchni 7,7 ha.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu lasu mieszanego z
pomnikowymi okazami dębów i stanowiskiem kozioroga dębosza Cerambyx cerdo.
Występuje w nim 17 gatunków drzew, z których najczęściej występującymi są sosna, dąb
szypułkowy, dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, grab zwyczajny, lipa drobnolistna,
wiąz pospolity, jesion wyniosły, buk zwyczajny, olsza czarna, osika i świerk pospolity.
Ponadto w runie spotyka się bluszcz pospolity, borówkę czernicę, jest też karbieniec
pospolity, konwalijka drobnolistna, kosaniec żółty, orlica pospolita, sitowie leśne, turzyca
brzegowa oraz wiązówka błotna.

B) POMNIKI PRZYRODY, m. in.
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W gminie Bojanowo: dąb szypułkowy: szt. 1 przy Szkole Podstawowej w Bojanowie, aleja
platanowa: szt. 32 w Bojanowie, dęby szypułkowe: szt. 12 w parku i pobliżu w Trzeboszu,
aleja dębowa we wsi Tarchalin, 2 dęby szypułkowe „Jerzy” i „Stanisław” w lesie w pobliżu
Sowin.
W gminie Miejska Górka: lipa drobnolistna na boisku szkolnym we wsi Konary, dąb
szypułkowy koło stawu w parku we wsi Piaski, dąb szypułkowy przy boisku sportowym w
parku we wsi Piaski, dąb szypułkowy w pobliżu dworu w parku we wsi Piaski, dąb
szypułkowy na skraju polany w parku we wsi Piaski.
W gminie Pakosław: aleja lipowa w Golejewku, aleja dębowa Sworowo – Gać.
W gminie Rawicz:
- drzewa rosnące w parku przy ul. Wały Dąbrowskiego 31 w Rawiczu: 2 wiązy szypułkowe,
klon czerwony, 2 jesiony wyniosłe, miłorząb dwuklapowy, 3 dęby szypułkowe,
- topola czarna i jesion wyniosły w parku dworcowym w Rawiczu,
- 3 dęby szypułkowe w Rawiczu (ul. Żwirowa, Przyjemskiego, Wały J. Poniatowskiego 7),
- planty rawickie,
- 2 dęby szypułkowe i buk pospolity na terenie leśnictwa Masłowo,
- dęby szypułkowe na terenie cmentarza żydowskiego w Sierakowie.
Należy tutaj dodać, że nie wszystkie „pomnikowe” drzewa na terenie powiatu,
uznawane zwyczajowo za pomniki, mają status pomnika przyrody, jak np. w przypadku dębu
w Dąbrówce, gm. Rawicz, który nie figuruje w żadnych zestawieniach.
Niektóre pomnikowe drzewa, jak każdy organizm żywy, z różnych przyczyn, kiedyś
„umierają”. Taka sytuacja ma miejsce np. w Dąbrówce. Okazy takie, nawet martwe, stanowią
ponadczasową wartość zarówno przyrodniczą, historyczną jak też kulturową. Długowieczne
drzewa są nie tylko niemymi świadkami historycznych wydarzeń, ale i częścią naszego
dziedzictwa. Jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu powinny pozostać w swoich ostojach,
zaczynając „drugie życie” jako siedliska mikroorganizmów, grzybów, owadów, pajęczaków,
stanowiąc miejsce gniazdowania oraz swoistą „spiżarnię” dla ptaków.
C) PARKI DWORSKIE I OGRODY
W ewidencji konserwatorskiej znajdują się ponad 40 parków, z których najcenniejsze
zostały wpisane do rejestru zabytków: 31 parków w zespołach dworskich, 4 ogrody: willowe i
klasztorny oraz 1 park miejski.
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4.4. Dokumenty i opracowania.
4.4.1. Strategia rozwoju powiatu rawickiego na lata 2016-2025.
Podstawą rozwoju powiatu rawickiego jest najważniejszy dokument planistyczny
samorządu - zaktualizowana strategia, określająca misję, cele i kierunki działania do roku
2025. Dokument ten poddany ocenie radnych, został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu.
Strategia uwzględnia zarówno kierunki rozwoju i zamierzenia zapisane w
dotychczasowych dokumentach planistycznych jak i bierze pod uwagę nowe potrzeby i
oczekiwania mieszkańców powiatu. Opracowanie jest owocem debat strategicznych z
udziałem radnych powiatowych, przedstawicieli Rad Gmin wchodzących w skład powiatu,
pracowników

starostwa

powiatowego

i

powiatowych

jednostek

organizacyjnych,

reprezentantów różnych współpracujących organizacji oraz środowisk gospodarczych
działających na terenie powiatu.
Na ostateczny kształt dokumentu wpływ miał raport o stanie powiatu zawierający
podstawowe informacje o powiecie i gminach wchodzących w jego skład, uwzględniając stan
jednostek podległych, ponadto analizę porównawczą oraz diagnozę stanu. W pracach nad
Strategią wykorzystany był też sondaż ankietowy oraz indywidualne wywiady. Dokument
artykułuje misję i wizję powiatu, zawiera także cele i kierunki działania odpowiednie dla
poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego.
Wizja powiatu rawickiego, określająca pożądany przez mieszkańców obraz powiatu w
perspektywie najbliższych kilkunastu lat, wypracowana w Strategii na lata 2006-2015, jest
nadal aktualna - obszar zrównoważonego rozwoju południowej Wielkopolski sprzyjający
rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości oraz lokalnej inicjatywie. Zasobny powiat z
dobrą infrastrukturą sprzyjający dobremu poziomowi edukacji, kultury i rekreacji.
Misja natomiast określa, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz
zaspokajania potrzeb mieszkańców. W wyniku prac sformułowano deklarację, że misją
Powiatu Rawickiego jest sprawna realizacja zadań jego jednostek organizacyjnych w celu
osiągnięcia stanu opisanego w wizji oraz inicjowanie i koordynacja współpracy lokalnych
instytucji, podmiotów i osób na rzecz trwałego rozwoju powiatu.
Sformułowano dwa cele strategiczne, wytyczające główne kierunki dalszego rozwoju
powiatu: Cel strategiczny 1. Rozwój infrastruktury powiatowej.
Cel strategiczny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy powiatu.
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Do realizacji każdego z celów wytypowano programy i projekty. Dla celów
opracowywanego obecnie Programu Opieki nad Zabytkami istotne są poniższe projekty:
W ramach CS1 uwzględniono: zagospodarowanie obiektu przy ul. Kopernika, modernizację i
rozbudowę infrastruktury oświaty (w odniesieniu do ZSZ w Rawiczu, I LO w Rawiczu, ZS
im. Jana Pawła II w Rawicz oraz ZS Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie),
poprawę stanu i rozwój infrastruktury pomocy społecznej (remonty w DPS w Osieku oraz
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie), modernizację
Budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
W ramach CS2, zapisano integrację społeczności powiatu poprzez wspólne inicjatywy w
sferze kultury i turystyki poprzez organizację imprez i konkursów o charakterze kulturalnym i
turystycznym, wydawnictwa oraz wspieranie różnych form działalności artystycznej i
turystycznej).
Poszczególne cele i projekty dotyczące rozwoju Powiatu Rawickiego znajdują swoje
wsparcie w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku (m. in. ochrona i utrwalanie dziedzictwa
kulturowego), a także są zbieżne z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
lata 2014-2020 i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (m. in. ochrona
zabytków i budownictwa tradycyjnego).
Wg strategii spodziewane rezultaty realizacji celów strategicznych w sferze kultury,
turystyki i sportu, ciążą jednak bardziej w kierunku rozwoju sportu i rekreacji oraz wiejskiego
życia świetlicowego, choć wyraźniej niż w poprzedniej Strategii widoczny jest akcent (być
może nie do końca uświadomiony) na poprawę stanu zasobów zabytków w powiecie
rawickim.
Podsumowując, Strategia nie określa projektów dotyczących wykorzystania zabytków
jako jednego z ważnych elementów podnoszących atrakcyjność powiatu. Stworzenie
warunków dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i regionalizmu uznane zostało
więc za aspekt mniej istotny i rozumiany raczej jako zachowanie dziedzictwa
niematerialnego, który jest oczywiście nie mniej ważny dla obszaru przestrzeni powiatu.

4.4.2. Analiza SWOT
Pomiędzy diagnozą stanu powiatu a strategią jego rozwoju sytuuje się analiza SWOT.
Jest ona jednym z elementarnych narzędzi diagnostycznych, opisującym stan obecny
analizowanego obszaru. Składa się z opisu jego czterech elementów: mocnych i słabych stron,

61

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
POWIATU RAWICKIEGO NA LATA 2017-2020
______________________________________________________________________________

czyli pozytywnych i negatywnych warunków wewnętrznych oraz szans i zagrożeń – czyli
pozytywnych i negatywnych warunków zewnętrznych. Mocne i słabe strony to inaczej
stymulatory i bariery rozwoju. Analiza ta stanowi podstawę do opracowania zasadniczych
kierunków rozwoju, które powinny się opierać na silnych stronach i szansach rozwojowych
stanowiących fundament powiatu. Silne i słabe strony pogrupowano w szereg dziedzin.
Ochrona zabytków czy szerzej ochrona dziedzictwa kulturowego nie stanowi jednej z
wiodących dziedzin, a kwestii związanych z tą tematyką doszukać się można jako elementu
szerszych zjawisk ujętych w ogólnych warunkach życia, oświacie, kulturze i rozrywce.
Prezentowany wyciąg z tej analizy został zaczerpnięty ze strategii opracowanej w 2016 r.
Wśród silnych stron (atutów) znalazły się:
 Znaczna liczba terenów cennych przyrodniczo (rezerwat przyrody, obszary
chronionego krajobrazu),
 Duża liczba zabytkowych obiektów, głównie dworów i pałaców oraz obiektów
sakralnych
 Rozbudowana sieć placówek kultury – gminne ośrodki kultury, biblioteki, muzea,
kino,
 Duża liczba różnorodnych imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 Znaczna liczba szlaków turystycznych,
 Dobra współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w sferze pomocy
społecznej, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, oświaty i zdrowia;
współorganizacja imprez,
 Aktywna działalność Starostwa w sferze promocji,
 Współpraca z gminami w zakresie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych o
charakterze ponadlokalnym.
Wśród słabych stron (problemów) znalazły się:
 Problem z Zespołem Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – coraz
mniejsza liczba chętnych do nauki, problem utrzymania dużego obiektu,
 Stosunkowo krytyczna ocena sfery kultury przez mieszkańców (tylko ok. 20% ocen
bardzo dobrych i dobrych, ok. 45% ocen negatywnych),
 Niewielki poziom własnych środków powiatu na wydatki majątkowe,
 Niewielki poziom wydatków majątkowych w ostatnich kilku latach (wynikający z
braku środków dotacyjnych),
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 Problemy

lokalowe

Starostwa

–

stary,

niefunkcjonalny

budynek,

bariery

architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
Szanse:
 Możliwość pozyskania środków pomocowych przez powiat i jego jednostki na
realizację inwestycji publicznych, projektów rozwojowych,
 Rosnące zainteresowanie społeczeństwa różnymi formami spędzania wolnego czasu.
Zagrożenia:
 Niewystarczające środki finansowe powiatu i gmin na realizację coraz większych
zadań bieżących i majątkowych samorządów,
 Niska świadomość mieszkańców o ważności sportu i kultury w życiu człowieka.
Analiza SWOT nie formułuje wniosków dotyczących wykorzystania zabytków jako
jednego z ważnych elementów podnoszących atrakcyjność powiatu, sprzyjających rozwojowi
turystyki na jej terenie. Jej wyniki wskazują, że problematyka ochrony dziedzictwa
kulturowego w powszechnej świadomości społecznej nie stanowi obszaru zainteresowania i
co za tym idzie – brak jest działań i kontroli społecznej w tym zakresie. W związku z tym
należy wskazać kilka obszarów, które wymagają podjęcia świadomych i planowych działań
dotyczących dziedzictwa kulturowego:
– upowszechnianie świadomości wartości i jakości krajobrazu kulturowego,
– budzenie zainteresowań dotyczących dziedzictwa kulturowego oraz pozytywnego ruchu
społecznego na rzecz jego ochrony,
– większe zainteresowanie władz samorządowych szczebla gminnego problematyką
ochrony szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

5.

Zabytki nieruchome stanowiące własność Powiatu
Rawickiego

5.1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków
5.1.1. Kościół ewangelicki w Miejskiej Górce.
Dawny kościół ewangelicki p.w. Góry Tabor mieści się w Miejskiej Górce, przy ul.
Powstańców Wielkopolskich. Jest to obiekt drewniany, o konstrukcji szkieletowej
wypełnianej gliną z zewnętrznym oszalowaniem, wewnątrz tynkowany. Powstał w latach
1777-1778. Jest to budynek wyjątkowy, wyróżniający się bryłą z trójbocznie ukształtowaną
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ścianą wejściową, z wieżą wypiętrzoną z dachu z przeciwległej strony oraz wnętrzem
jednoprzestrzennym na planie prostokąta nakrytym pozorną kolebką, które obiegają
dwukondygnacyjne empory wsparte na czterech parach słupów. Został wpisany wraz z
otoczeniem (cmentarz, brama cmentarna) do rejestru zabytków 23.06.1969 r. pod nr rejestru
632 (nowy nr 701/Wlkp/A).
Jak podają źródła, stan obiektu już w 1830 r. był zły i wymagał reperacji zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz. O tego czasu był wielokrotnie remontowany, m. in. w latach
1840, 1859, 1877, 1887 oraz w latach 1892-1911, kiedy to wymieniono część zniszczonego
drewnianego szkieletu i podwalin, wykonano nowe oszalowanie, naprawiono podłogi i stropy,
wymieniono okna i drzwi, dach pokryto dachówką. Odświeżeniu uległo także wnętrze, które
wymalowano, odnowiono też ołtarz i ambonę. Był to ostatni poważny remont kościoła. W
okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej w kościele nie podejmowano żadnych
prac remontowych, czasowo był on wykorzystywany jako magazyn materiałów budowlanych.

Kościół ewangelicki w Miejskiej Górce

Pałac w Golinie Wielkiej

Obiekt obecnie jest nieużytkowany, co powoduje sukcesywne pogarszanie się jego
stanu. Wystrój wnętrza kościoła został usunięty. Zachowała się jednak (we fragmentach)
polichromia. Obiekt jest obecnie znacznie zniszczony. Wykonana w 2003 r. na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Rawiczu ekspertyza stanu technicznego stwierdziła: brak osiadania
fundamentów, prawie całkowite zniszczenie ścian szkieletowych kwalifikujące elementy
konstrukcyjne do wymiany, wymiany wymagało także oszalowanie, które jest porażone przez
owady i zagrzybione. Stan konstrukcji nośnej słupowej oceniono jako średni, do częściowej
wymiany, więźba dachowa znacznie zniszczona, a pokrycie dachu było nieszczelne. W
konkluzji uznano, że budynek da się utrzymać pod warunkiem wymiany znacznej partii
substancji zabytkowej.
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W ostatnich latach wielokrotnie czynione były starania, zarówno przez władze gminne
jak i powiatowe, w celu pozyskania środków finansowych na kompleksowy remont budynku
w celu uratowania tego cennego zabytku. Składany był wniosek do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na remont
kościoła poewangelickiego z funduszy europejskich. Pojawiły się pomysły, aby drewniany
kościółek był zaadaptowany na Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Stworzenie muzeum
dałoby możliwość zgromadzenia eksponatów i pamiątek z czasów powstania w jednym
miejscu, a także możliwość organizowania w nim wystaw oraz innych imprez kulturalnych.
Projekt ten mimo pozytywnej opinii, ze względu na ograniczone środki, nie został wybrany
do dofinansowania. Do tej pory z szeroko zakrojonych planów udało się wykonać jedynie
nowe ogrodzenie z siatki oraz uporządkować teren cmentarza wokół kościoła wraz z
przycięciem gałęzi drzew zagrażających kościołowi, a także uzupełniono brakujące fragmenty
ścian. Zbór wymaga generalnego remontu, w przeciwnym razie może mu grozić katastrofa
budowlana. Z tych samych przyczyn w 2013 r., po uzyskaniu stosownych pozwoleń
rozebrano już znajdującą się niegdyś na terenie cmentarza, murowaną dzwonnicę kościelną
(obiekt ten nie był wpisany do rejestru zabytków). Wskutek aktów wandalizmu zniszczone
już zostały elementy wyposażenia świątyni – ołtarz, ambona, także organy. Z najpilniejszych
prac przy kościele p.w. Góry Tabor należy wymienić naprawę poszycia dachu, rynien i rur
spustowych oraz oszklenie okien.
Niestety, ze względu na to, że obiekt jest własnością Skarbu Państwa (administratorem
jest Starosta Rawicki), a nie jednostki samorządu terytorialnego, możliwości uzyskania
dofinansowania na konieczne prace są mocno ograniczone. Obecnie trwa postępowanie w
sprawie nabycia z mocy prawa przez gminę Miejska Górka nieruchomości, na której
usytuowany jest zespół poewangelicki. Na dzień dzisiejszy Wojewoda Wielkopolski
zobowiązał się podjąć decyzję w sprawie uznania w.w. działki za mienie komunalne do dnia
30 czerwca 2017 r.
Z uwagi na powyższe, aktualnie nie planuje się prac remontowych, a dalsze działania
(m. in. konieczne bieżące zabezpieczenia czy kapitalny remont) uzależnione będą od decyzji
Wojewody.

5.1.2. Zespół pałacowy w Golinie Wielkiej
Położony w zachodniej części wsi, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 5 PoznańWrocław. Pałac z r. 1888 zbudowany na polecenie ówczesnego właściciela majątku 65
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Abrahama Rohra. Stylistycznie pałac nawiązuje w pewnym stopniu do berlińskich willi tego
czasu. Składa się z dwóch piętrowych członów połączonych parterowym łącznikiem. Pałac
otoczony jest parkiem z 2 poł. XIX w, który graniczy z zabudowaniami gospodarczymi
byłego majątku. Zespół pałacowy został wpisany do rejestru zabytków – pałac decyzją z
11.04.1973 r., a park decyzją z 12.02.1979 r., zespół pałacowy (oraz gorzelnia) znajdują się
pod nr rejestru 470/1-3/Wlkp/A.
W pałacu mieściła się dawniej filia Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie i
mieszkania. Obiekt w dość dobrym stanie. W ostatnich latach wykonywane były doraźne
prace zabezpieczające oraz dokonano wymiany pieca.
Ze względu na zgłoszone do zabytku roszczenia spadkobiercy ostatniego właściciela,
trwa postępowanie administracyjne w sprawie prawidłowości przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa nieruchomości pałacowo-parkowej (dz. nr 506). Starostwo Powiatowe wstrzymało
się więc z wykonywaniem i planowaniem większych remontów w obiekcie, jednocześnie
bezpośrednio go dozorując m. in. dla zabezpieczenia przeciw aktom wandalizmu i dbając
by stan budynku nie uległ pogorszeniu, prowadząc bieżące prace porządkowe i
zabezpieczające.

5.1.3. Dwór w Łaszczynie
Późnobarokowy dwór został wzniesiony w końcu XVIII w. przez Mielżyńskich.
Rozbudowany

przez

rodzinę

Sczanieckich

w

1920

r.

wg

projektu

Stanisława

Mieczkowskiego. Bryła główna o wysokim łamanym dachu polskim, powiększona przez
dobudowanie od frontu 2 parterowych alkierzy i łączników, od tyłu piętrowego skrzydła i
zwieńczenie ryzalitu falistym szczytem ujętym spływami. Drzwi wejściowe flankowane
dwiema półkolumnami. Dwór otoczony krajobrazowym parkiem założonym na przełomie
XVIII/XIX w, obecnie obejmującym 3,6 ha powierzchni. Rosną tu drzewa i krzewy 34
gatunków, z przewagą rodzimych. Wymiary pomnikowe osiągnęło 14 drzew: 2 sosny czarne,
żywotnik olbrzymi, buk pospolity, 3 dęby szypułkowe, 2 jesiony wyniosłe, grab pospolity,
klon polny, lipa szerokolistna i 2 wiązy szypułkowe.
Dwór został wpisany do rejestru zabytków dnia 29.10.1968 r., a park decyzją z dnia
07.09.1995 r. – zespół dworski jako całość wpisany jest pod nr 394/1-2/Wlkp/A.
Aktualnie w dworze mieści się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały
Dworek”.
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Dwór w stanie dobrym. Z większych prac inwestycyjnych, ostatnio w obiekcie
wykonano całościowy remont dachu, naprawiono elewację, rynny, i rury spustowe,
wyremontowano pomieszczenia gospodarcze, pomalowano pokoje wychowanków i świetlice.
W latach 2013-2014 wymieniono kompleksowo stolarkę okienną oraz wymieniono główne
drzwi wejściowe. Wykonano także instalację drenarską (drenaż opaskowy), remont i
wymianę studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą kanalizacji deszczowej. Ściany
fundamentowe otrzymały zewnętrzną izolację pionową wraz z wymianą doświetlaczy
piwnicznych. Bezpośrednie otoczenie dworu zyskało nowy wyraz estetyczny poprzez
wymianę ciągów pieszych z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej i opaski
żwirowe oraz dodatkowo wymieniono schody zewnętrzne. Wewnątrz budynku wymieniono
niesprawne grzejniki.
Układ parku otaczającego dwór jest czytelny, lecz zakłócony przez różnowiekowe
siewki rodzimych gatunków. Wymaga systematycznej pielęgnacji.

Dwór w Łaszczynie

Pałac w Osieku

5.1.4. Pałac w Osieku
Neorenesansowy pałac w Osieku, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku na
murach wcześniejszej budowli, dla Emila i Amelii z Grudzińskich Szołdrskich, w latach
późniejszych przebudowany. Pod środkową częścią pałacu sklepione kolebkowo piwnice,
pozostałość dworu z 1793 roku. Jest to budynek piętrowy z kolumnowym portykiem jońskim
nad arkadowym wejściem. Frontowa fasada pałacu ozdobiona jest wieloboczną basztą, a od
strony ogrodu znajduje się wysunięty ganek z kolumnami wspierającymi balkon. Układ
wnętrz dwutraktowy. Pałac położony w dużym krajobrazowym parku z połowy XIX wieku, o
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powierzchni ok. 15 ha ze stawem i strumieniem oraz fosami, z partiami starych drzew:
szpalerami lip i wiekowymi dębami, z których dwa uznano za pomniki przyrody.
Pałac został wpisany do rejestru zabytków dnia 21.10.1968 r. pod nr 319/A, a park
decyzją z dnia 16.03.1994 r. pod nr 1455/A.
Aktualnie w pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej.
Poprzedni generalny remont przeprowadzono w latach 90-ych XX w. W ostatnich
latach przeprowadzono prace modernizacyjne. W ramach tego projektu wykonano remont
budynku pałacowego, który objął m.in. naprawę schodów (poprzez usunięcie nierówności i
ubytków), wymianę płytek na okładzinach schodów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz odnowienie tynków i wykonanie elewacji budynku, wykonano też
kompleksowy remont klatki schodowej zewnętrznej przy wejściu głównym.
Na bieżąco prowadzona jest obserwacja stanu substancji zabytkowej oraz
pielęgnowany otaczający park.

5.1.5. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 29
Budynek szkolny wzniesiono w 1907 r., a dawny internat, ob. budynek szkolny w
pierwszej dekadzie XX w.
Szkoła rolnicza została wpisana do rejestru zabytków dnia 09.06.1997 r. pod nr
629/Wlkp/A.
W ostatnim dziesięcioleciu wykonano naprawę dachu, kominów, rur spustowych oraz
opierzeń. Przeprowadzono wieloletnią modernizację systemu grzewczego - unowocześniono
instalację centralnego ogrzewania budynków szkoły poprzez jej wymianę, zainstalowano
ogrzewanie gazowe, zakupiono nowy piec oraz zmodernizowano instalację technologiczną
kotłowni. Prowadzono także konieczne prace zabezpieczające.

5.1.6. Zespół Seminarium Nauczycielskiego, ul. Wały Dąbrowskiego 29,
ob. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
W skład zabytkowego zespołu wchodzą: szkoła (budynek A) z 1877 r., willa dyrektora z
końca XIX w. (budynek C) oraz sala gimnastyczna z końca XIX w. (budynek B).
Zespół (budynki wraz z otoczeniem obejmującym park, podwórze i boisko szkolne)
został wpisany do rejestru zabytków dnia 17.08.2010 r., pod nr 809/Wlkp/A.
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W ostatnich latach dokonano w obiektach wielu szeroko zakrojonych prac
remontowych. Wykonano modernizację poziomu „0”, remont głównej klatki schodowej,
wymieniono okna w sali gimnastycznej oraz w budynku dydaktycznym, a także budynku
mieszkalnym (dawny dyrektora), wykonano remont dachu „starej” sali gimnastycznej,
wymieniono pokrycia dachowe i instalacje, pomalowano szereg pomieszczeń lekcyjnych i
aulę.
W latach 2013-2014 zostały wykonane m. in. następujące prace: wyremontowano trzy
sale lekcyjne i pokój nauczycielski oraz część toalet, pomalowano szatnie w budynku
dydaktycznym. Naprawiono też chodnik przy wejściu do budynku mieszkalnego przy szkole
oraz wykonano remont sufitu i konserwację bieżącą tzw. „starej” części sali sportowej, dzięki
czemu oddano ją do użytku. Zlecono także wykonie projektu remontu dachu i poddasza
budynku dydaktycznego.

Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie

I LO w Rawiczu

W tym miejscu należy zaznaczyć, że szkoła prowadzi stałe i intensywne działania
mające na celu upowszechnianie wiedzy o zasobach kulturalnych i przyrodniczych oraz
rozwoju sportu i turystyki. Szkoła była współorganizatorem powiatowych uroczystości z
okazji 94 rocznicy przyłączenia powiatu rawickiego do Polski połączonych z 15-leciem
istnienia samorządu powiatowego. Organizowane są akademie i okolicznościowe wystawy
upamiętniające przełomowe wydarzenia z historii Polski. Uczniowie biorą udział w
różnorodnych projektach i kampaniach proekologicznych, uczestniczą w rajdach rowerowych
współpracując z PTTK O/Rawicz. Z sukcesami biorą udział w konkursach i olimpiadach. M
in. jedna z uczennic zwyciężyła w IV edycji konkursu ogólnopolskiego „Losy bliskich i losy
dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, co skutkowało otrzymaniem wielu
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prestiżowych nagród; inna uczennica została finalistką V Międzynarodowego Konkursu
Historycznego Śląskie Zamki i Pałace; w konkursie „Oblicza patriotyzmu dawniej i
współcześnie” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe uczennica liceum zajęła II
miejsce; uczniowie biorą również udział w Olimpiadzie Historycznej. Szkoła współpracuje z
organami

samorządowymi,

stowarzyszeniami

oraz

organizacjami

pozarządowymi

działającymi w sektorach edukacji i kultury oraz w sektorze kultury fizycznej i turystyki.

Budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Rynek 17

Budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu,
ul. Wały Dąbrowskiego 2

5.2. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej


Hotel, ob. budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Rynek 17

Budynek wzniesiony w 1909 r. Pierwotnie pełnił on funkcję reprezentacyjnego hotelu
„Adler”.
W minionych latach pomalowano część pomieszczeń wewnątrz budynku, pomalowane
zostały tralki i poręcze przy schodach wewnętrznych, wyremontowano dach z wymianą
pokrycia dachowego oraz odnowiono elewację wraz z renowacja balkonów. Wymieniono
drewnianą stolarkę okienną oraz przeprowadzono remont bocznej klatki schodowej. Położone
zostały nowe wykładziny, a na parterze wymieniono płytki podłogowe, wymieniono kilka
drzwi. Ostatnio wyremontowano Punkt Obsługi Interesantów, pomieszczenia Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz salę narad. Budynek jest bardzo
dobrze utrzymany, na bieżąco realizuje się prace remontowo-naprawcze wynikające z
dokonywanych przeglądów technicznych.
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Budynek szkoły prywatnej w Rawiczu, ul. Wały Dąbrowskiego 2,
ob. Budynek Starostwa Powiatowego

Obiekt powstał w początkach XX w.
W ostatnich latach przeprowadzono kompleksowy remont obiektu. Wykonane zostały:
wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń
wewnątrz budynku, remont sanitariatów, wymiana okien oraz wykonano prace związane z
rekonstrukcją elewacji i wybudowano platformę dla niepełnosprawnych. W

budynku

tym

wykonano także remont klatek schodowych i korytarzy oraz przeprowadzono modernizację
pomieszczeń biurowych. Ponadto podłączono pomieszczenia biurowe do sytemu wentylacji
grawitacyjnej, a pomieszczenia piwniczne do systemu wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Na
pokryciu dachowym budynku zamontowano bariery śniegowe oraz siatki zabezpieczające
rynny przed zanieczyszczeniami. Wykonano również nowe ogrodzenie budynku. Wszystkie
prace remontowe realizowane były ze środków własnych powiatu.
Obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym, tak jak we wszystkich budynkach
Starostwa, na bieżąco realizuje się konieczne prace naprawcze wynikające z dokonywanych
przeglądów technicznych.
 Zespół budynków powojskowych ul. Gen. Grota-Roweckiego 9 e i f,
ob. Zespół Szkół im. Jana Pawła II.
Obiekty pochodzą z początku XX w. Pierwotnie wykorzystywane były przez
niemiecki 50 pułk piechoty. Po odzyskaniu niepodległości (po 1920 r.), w budynkach tych
ulokowano 55 Poznański Pułk Piechoty oraz utworzony w 1925 r. Korpus Kadetów.
Dwa budynki powojskowe są obecnie placówkami oświatowymi. W dawnym budynku
administracyjnym Koszar 3 Batalionu 55 Pułku Piechoty im. T. Kościuszki (nr 9 f) oraz
dawnym budynku koszarowym Korpusu Kadetów (nr 9 e) mieści się Zespół Szkół im. Jana
Pawła II oraz przeniesiona tu, z dawnego Domu Zarządu Gminy Żydowskiej przy ul.
Kopernika 4, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Dawny budynek koszarowy Korpusu Kadetów był w latach 2011-2012 kompleksowo
remontowany i modernizowany. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla
inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe”,
przy pomocy środków unijnych, dokonano readaptacji na cele oświatowe budynku nr 9e.
Najważniejsze wykonane roboty remontowe i modernizacyjne to: ocieplenie elewacji i

71

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
POWIATU RAWICKIEGO NA LATA 2017-2020
______________________________________________________________________________

wykończenie cegłą klinkierową lub tynkiem, wymiana całej stolarki zewnętrznej i
wewnętrznej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa
zewnętrznej rampy, toalety, szerokość wejść), wymiana stropów drewnianych, wymiana
podłóg, dodanie okien w ścianach i świetlików w dachu, podniesienie ostatniej kondygnacji
(poprzez zmniejszenie grubości stropodachu), instalacja windy, instalacja nowego systemu
grzewczego, instalacja wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż
instalacji przeciwpożarowej, zaprojektowanie nowych pionów sanitarnych, całkowicie
przeprojektowano układ pomieszczeń wewnątrz budynku w celu dostosowania go do nowego
sposobu użytkowania (rozbiórka części ścian, budowa nowych), wyposażono sale w meble i
pomoce dydaktyczne. Po tak gruntownej modernizacji w obiekcie nie ma wielkich potrzeb
remontowych, ale cały czas prowadzi się działania utrzymujące doskonały stan obiektu.
Natomiast w budynku dydaktycznym (nr 9 f) przeprowadzono w ostatnich latach
(2013-2016) następujące remonty: wymiana kilku okien na klatce schodowej i I i II piętrze
oraz w toaletach; wykonano prace malarskie na korytarzu, w kilku pomieszczeniach
dydaktycznych, a także wymieniono podłogę w sali multimedialnej.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 9 f oraz 9 e.



Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu, ul. Hallera 12

W skład zespołu szkół wchodzą 2 budynki szkolne (z początku XX w.) oraz internat,
ob. budynek dydaktyczny z 1 ćw. XX w. Do 2007 r. do zespołu należał także dom mieszkalny
z 4 ćw. XIX w., który rozebrano.
W ostatnich kilkunastu latach wykonano szereg prac modernizacyjnych: remont
kapitalny dachów, kominów oraz rynien i rur spustowych na 3 budynkach dydaktycznych
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(2000 r.). Wykonano nową elewację budynku „B”, modernizacje wewnątrz budynków „A” i
„B” (2002 r.). W kolejnych latach wykonano modernizacje sanitariatów i kotłowni. W 2007 r.
wymieniono stolarkę okienną w budynku „A”. W latach 2009-2011 została wymieniona
częściowo stolarka okienna w budynku C oraz odświeżono drzwi wejściowe do budynków
szkolnych. Nadal systematycznie przeprowadzane są bieżące konserwacje i remonty
pomieszczeń szkolnych, w tym całościowy remont 4 klasopracowni i gabinetu w-ce
dyrektora, pomalowano też pokój nauczycielski i okna od strony ulicy w budynku „B”. W
budynku „C” pomalowano korytarz w piwnicy oraz przeprowadzono częściowe malowanie
elewacji.

Dawny Dom Zarządu Gminy Żydowskiej w Rawiczu



Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Dom Zarządu Gminy Żydowskiej w Rawiczu, ul. Kopernika 4,
dawna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ob. nieużytkowany

Obiekt powstał około 1910 r.
W 2001 r. wykonano kompleksową modernizację nowo zakupionego wówczas budynku.
W budynku cyklicznie dokonuje się systematycznych przeglądów stanu technicznego oraz
przeprowadza drobne remonty wynikające z potrzeb bieżących i prace malarskie w celu
podwyższenia jego estetyki. W 2009 r. zainstalowano w obiekcie system alarmowy. W 2014
r., ze względu na sypiące się dachówki, konieczne było wykonanie prac dekarskich, dokonano
naprawy instalacji sanitarnej oraz uszczelniono instalację gazową. Pomimo starań i
wykonywania niezbędnych prac naprawczych, ze względu na ograniczone środki finansowe,
nie wykonano dotychczas najpilniej wymaganego kompleksowego remontu pokrycia
dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych. Dla podniesienia estetyki obiektu
koniecznym byłoby zmycie elewacji metoda ciśnieniową oraz uzupełnienie spoin.
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Sporządzona w 2016 r. ocena stanu technicznego budynku stwierdziła dodatkowo
konieczność wykonania prac w zakresie: izolacji pionowych i poziomych ścian piwnic, ław
fundamentowych i podsadzki, odsolenia tynków, wymianę (odnowę) okien.
Aktualnie obiekt jest nieużytkowany, ale jest ogrzewany, a jego stan techniczny jest
monitorowany, aby nie dopuścić do degradacji substancji zabytkowej. Na dzień dzisiejszy ten
składnik mienia powiatowego jest zbędny, dlatego planuje się go sprzedać lub wynająć.
Decyzja co do dalszych losów budynku ma zostać podjęta przez radnych w 2017 r.
Budynki te podlegają ochronie konserwatorskiej. Planując jakiekolwiek prace
budowlane należy uwzględnić wytyczne, obowiązujące w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.

Zabytki nieruchome nie stanowiące własności Powiatu
Rawickiego.
Z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość obiektów zabytkowych nie stanowi

własności powiatu, Powiat Rawicki nie ma możliwości bezpośredniego sprawowania opieki
nad tymi zabytkami, a co za tym idzie wpływać także na sposób ich użytkowania. Natomiast
działania pośrednie, wynikające z ustawy, jak również polityki Powiatu, polegają na:
- prowadzeniu edukacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu
w zakresie informacji o zasobie zabytków i krajobrazu kulturowego regionu oraz
możliwościach ich ochrony,
- promowaniu

wśród

mieszkańców

powiatu

i

przybywających

tu

gości

najcenniejszych zabytków,
- wspieraniu przy współudziale Urzędu Ochrony Zabytków poczynań związanych z
właściwym utrzymaniem i zagospodarowaniem zabytków i ich otoczenia.
Jedyną formą bezpośredniego udziału w opiece nad zabytkami z terenu powiatu
rawickiego

nie

będącymi

własnością

Powiatu

jest

udzielanie

dotacji

na

prace

konserwatorskie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz.1446, z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwaliła w dniu 27.10.2011 r. Uchwałę
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nr XI/72/11 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych, nie
stanowiących własności Powiatu Rawickiego.
Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do
obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego,

trwałego

zarządu,

ograniczonego

prawa

rzeczowego

lub

stosunku

zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone
w roku, w którym dotacja ma być udzielona. Łączną kwotę dotacji w danym roku
budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. Dotacja może być udzielona w
wysokości od 50-100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku. Zasady udzielania dotacji oraz
terminy składania wniosków określa szczegółowo Uchwała, opublikowana na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
Pierwszy nabór wniosków odbył się w 2012 r. Dotacja, w kwocie 15 000,00 zł, została
wówczas udzielona na „Zabezpieczenie substancji zabytku, a także ich odtwarzanie”, po
pożarze kościoła w Miejskiej Górce w 2011 r.
W latach obowiązywania niniejszego Programu opieki nad zabytkami Powiat nadal
jest gotowy wspierać finansowo prace konserwatorskie i remonty zabytków zgodnie z
zapotrzebowaniem i jej możliwościami finansowymi. W przypadku złożenia kolejnych
wniosków, zostaną one rozpatrzone przez Radę Powiatu Rawickiego i w uzasadnionych
przypadkach spełniających kryteria naboru, w zależności od posiadanych środków, zostanie
przyznana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie
zabytkowym.

7.

Cele powiatowego programu opieki nad zabytkami.
Sprawowanie opieki nad zabytkami przez władze samorządowe ma szczególny

charakter. Przede wszystkim istniejące uwarunkowania prawne dają możliwość kreowania
pewnej polityki w stosunku do obiektów zabytkowych i uprawniają organy samorządowe do
podejmowania działań o odmiennym charakterze niż np. typowa dla właścicieli troska o
utrzymanie obiektów zabytkowych w jak najlepszym stanie. Powiat, ze względu na prawny
obowiązek ochrony wartości społecznie istotnych, posiada instrumenty umożliwiające
budowanie i poszerzanie świadomości społecznej względem ochrony i opieki nad lokalnym
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dziedzictwem kulturowym. Ponadto poprzez prowadzone działania ma możliwość
wskazywania kierunków rozwoju w stosunku do podmiotów prywatnych posiadających
obiekty zabytkowe i kreowania polityki promocyjnej budującej wizerunek i prestiż powiatu
rawickiego, także jako miejsca atrakcyjnego turystycznie nasyconego zachowanymi
elementami kulturowymi. Wobec powyższego objęcie – ze strony Powiatu – należytą opieką
zabytków stanowi jeden z ważnych aspektów działalności lokalnego samorządu.
Powyższą politykę określać ma Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu
rawickiego na lata 2017-2020, dla realizacji którego priorytetowe jest osiągnięcie celów
określonych w art. 87. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad
zabytkami, które przywołane zostały w punkcie 1.1. niniejszego Programu.
Na potrzeby Powiatowego programu opieki nad zabytkami sformułowane zostały
podstawowe priorytety, które poprzez realizowane w ich ramach działania w całości
wypełniają cele ustawowe dla opracowywania powiatowych programów opieki nad
zabytkami. Są to:
Priorytet I – Ochrona i rewaloryzacja obiektów zabytkowych i budynków o wartościach
lokalnych.
Priorytet II - Kształtowanie świadomości mieszkańców. Popularyzacja wiedzy o regionie.
Edukacja w zakresie ochrony zabytków.
Priorytet III - Kształtowanie krajobrazu kulturowego.
Dążenie do zachowania ładu przestrzennego.
Priorytet IV - Promocja zabytków i krajobrazu kulturowego.
Priorytet V - Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju turystyki.

8.

Kierunki działań dla realizacji powiatowego programu
opieki nad zabytkami. Podział na obszary, projekty,
zadania.
Realizacji sformułowanych wyżej celów i założeń służyć będą następujące działania,

które Powiat wykona w okresie obowiązywania Programu, a więc w latach 2017-2020:

8.1. Ochrona i rewaloryzacja obiektów zabytkowych.
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8.1.1. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy
obiektach zabytkowych nieruchomych, do których Powiat Rawicki posiada
tytuł prawny. Zabezpieczenie i utrzymanie tych obiektów oraz ich
otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystanie z nich w sposób
zapewniający trwałe zachowanie ich wartości.
Obiekty w rejestrze zabytków:
Zadanie 1. Pałac w Golinie Wielkiej.
W związku ze zgłoszonym przez spadkobiercę ostatniego właściciela nieruchomości
pałacowo-parkowej

roszczeniem

do

zabytku,

trwa

wieloletnie

postępowanie

administracyjne w sprawie prawidłowości przejęcia na rzecz Skarbu Państwa działki nr 506.
Do czasu zakończenia spraw spadkowych, aktualny administrator, Starosta Rawicki,
ograniczy się do monitorowania pałacu w Golinie Wielkiej oraz jego otoczenia, poprzez
bezpośredni stały dozór, w celu zabezpieczenia przed aktami wandalizmu, dbając
jednocześnie by stan budynku nie uległ pogorszeniu, ogrzewając go i prowadząc bieżące
prace porządkowe i niezbędne prace zabezpieczające. Ponoszenie nakładów inwestycyjnych
uzależnione zostanie od wyniku postępowania.
Zadanie 2. Kościół poewangelicki w Miejskiej Górce.
Aktualnie trwa postępowanie w sprawie nabycia z mocy prawa przez Gminę Miejska
Górka przedmiotowej nieruchomości. Z uwagi na powyższe, aktualnie nie planuje się prac
remontowych, a dalsze działania (konieczne

zabezpieczenia czy kapitalny remont)

uzależnione będą od decyzji Wojewody.
W razie pilnej potrzeby, do czasu rozstrzygnięcia, przeprowadzone zostaną niezbędne bieżące
prace zabezpieczające przed dalszą degradacją obiektu. Na terenie wokół kościoła będą
prowadzone okresowo, jak dotychczas, prace porządkowe (m. in. usuwanie samosiewów,
koszenie trawy).
Zadanie 3. Dwór w Łaszczynie.
Zaplanowane jest przeprowadzenie szeregu prac remontowo-modernizacyjnych w
dworze (Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Mały Dworek”) - wymiana 3 sztuk drzwi
zewnętrznych: do kuchni, biura i samodzielnego mieszkania przy POW oraz wymiana w
budynku 15 sztuk okien, które nie spełniają normy cieplnej; wstawienie drzwi
przeciwpożarowych w kotłowni; odnowienie lub wymiana schodów; przeprowadzenie
remontu drzwi wahadłowych na parterze budynku; przeprowadzenie remontu jadalni,
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zmywalni i wydawalni posiłków; przeprowadzenie remontu sali konferencyjnej (sala
przeznaczona do nauki, wypoczynku, organizacji imprez i spotkań wymaga odświeżenia i
wymiany wyposażenia). Nadal prowadzone będą bieżące naprawy oraz zostaną odmalowane
niektóre z pomieszczeń.
W otoczeniu obiektu porządkowany będzie park z ewentualnych powalonych drzew,
usuwany będzie posusz, wykaszane zostaną niepożądane rośliny zielne, w sąsiedztwie dworu
wprowadzone zostaną byliny i kwiaty sezonowe, prowadzona będzie bieżąca pielęgnacja.
Podjęte zostaną także działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych
elementów zabytkowego układu parku.
Zadanie 4. Pałac w Osieku.
Prowadzenie stałej obserwacji substancji zabytkowej i wykonywanie koniecznych
bieżących napraw. Wykonany zostanie remont mostu na drodze dojazdowej do budynków
DPS oraz planuje się utwardzenie masą asfaltową lub kostką brukową terenu przy budynku
pałacowym. Zamontowana zostanie również winda przy budynku pałacowym z platformą dla
osób niepełnosprawnych. Na bieżąco będzie się pielęgnować otaczający DPS park.
Zadanie 5. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych. CKU w Bojanowie.
Kontynuowanie

zadań

budowlanych

związanych

z

modernizacją

budynku.

Wymienione zostaną okna. Okna witrażowe na auli szkolnej przejdą renowację wraz z
montażem zabezpieczeń.

Odrestaurowane zostaną drzwi wejściowe. Korytarze zostaną

pomalowane, naprawione zostaną też tynki zewnętrzne budynku z wyeliminowaniem
nawilgocenia po stronie zachodniej. Wykonane zostanie także ocieplenie stropu, wymienione
rury kanalizacyjne i odpływy w toaletach, oraz dokona się częściowej wymiany instalacji
elektrycznej. Budynek zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa PPOŻ – w 2016
r. wykonano ekspertyzę przygotowującą do kosztorysu montażu tzw. klap dymnych.
Ogrodzenie okalające budynek przejdzie renowację, wymieniona zostanie także nawierzchnia
przed budynkiem wraz z wkomponowaniem ekspozycji kamieni granicznych.
Zadanie 6. Obiekty I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.
Przeprowadzenie remontu budynku dydaktycznego – kompleksowy remont korytarza
na I piętrze (modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej, wymiana drzwi w sali nr 10
w sekretariacie, wymiana parkietu, zbicie części tynków, szpachlowanie oraz malowanie). W
budynku głównym zostanie zamontowany monitoring, a na jego poddaszu przeprowadzi się
fumigację (gazowanie). Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w wyniku przeprowadzonego
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w grudniu 2016 r. przeglądu stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektu,
zostanie wykonane malowanie zewnętrzne okien, uzupełnienie ubytków zapraw elewacji
ceglanej, wyremontowane ogrodzenie oraz odnowienie lub wymiana skorodowanej bramy
wjazdowej. W małej sali sportowej zostanie wymienione CO. Boisko szkolne otrzyma nowe
oświetlenie.
Obiekty w ewidencji konserwatorskiej:
Zadanie 7. W budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17 – zaplanowano
modernizację instalacji centralnego ogrzewania (szacowany koszt inwestycji 300 000,00 zł)
oraz wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych (etap II - szacowany
koszt inwestycji 200 000,00 zł). Po przeprowadzonej wymianie powyższych instalacji zostanie
wykonany remont pomieszczeń biurowych oraz korytarzy.
Zadanie 8. W wyniku wieloletniej kompleksowej modernizacji w budynku Starostwa
Powiatowego w Rawiczu, przy ul. Wały Dąbrowskiego 2 zostały wykonane wszystkie
niezbędne prace remontowe. Na bieżąco będą dokonywane przeglądy techniczne i w razie
konieczności będą wykonywane naprawy.
Zadanie 9.

Sporządzona w 2016 r. ocena stanu technicznego budynku do niedawna

zajmowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dawna siedziba Zarządu Gminy
Żydowskiej w Rawiczu) przy ul. Kopernika 4, stwierdziła konieczność wykonania prac w
zakresie: izolacji pionowych i poziomych ścian piwnic, ław fundamentowych i podsadzki,
odsolenia tynków, wymianę (odnowę) okien oraz kompleksowy remont pokrycia dachowego.
Aktualnie obiekt jest nieużytkowany, planuje się go sprzedać lub wynająć. Decyzja co do
dalszych losów budynku ma zostać podjęta przez radnych w 2017 r. W zależności od
rozstrzygnięcia, podjęte zostaną odpowiednie kroki, czy to dla doraźnej poprawy kondycji
budynku czy też opcjonalnie zostanie wzięte pod uwagę przeprowadzenie koniecznego
kompleksowego remontu.
Zadanie 10. Przeprowadzenie koniecznych bieżących prac remontowych w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9f: wymiana pozostałych okien (9
sztuk w salach lekcyjnych, 13 sztuk w piwnicy, 48 sztuk na strychu); remont 15 sal
lekcyjnych; wymiana drzwi wejściowych oraz remont wiatrołapu w szczycie budynku;
montaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku; remont 9 łazienek; wymiana drzwi
do sal mieszczących się przy windzie (6 sztuk na trzech kondygnacjach).
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Zadanie 11. Działania utrzymujące doskonały stan obiektu po readaptacji na cele oświatowe
budynku powojskowego w byłych Koszarach Korpusu Kadetów, przy ul. Gen. Grota
Roweckiego 9e.
Zadanie 12. W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, ul. Hallera 12 zaplanowane są:
budowa instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie projektu budowy nowej sieci
elektrycznej w budynku C, remont elewacji (skucie starego tynku, malowanie) w budynku C,
budowa sieci elektrycznej na klatce schodowej i korytarzach w budynku A oraz w kolejnym
etapie budowa sieci w każdej klasie, modernizacja systemu alarmowego, budowa istalacji do
usuwania dymu z klatek schodowych w budynkach A i C, remont sali lekcyjnej w budynku B,
adaptacja strychu na 2 klasy, otynkowanie szczytu zachodniego w budynku A oraz
uzupełnienie ubytków zaprawy i izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych w budynku A.
Szacowany koszt całości zaplanowanych remontów to około 600 000,00 zł.

8.1.2.

Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy obiektach
zabytkowych z terenu powiatu rawickiego wpisanych do rejestru
zabytków nie stanowiących własności powiatu, w szczególności obiektów
architektury i budownictwa, zabytków ruchomych i zabytków
archeologicznych (lista działań objętych dotacjami przedstawiona została
w rozdziale 1.2.2).

Zadanie 1. Podanie do wiadomości na stronie internetowej Starostwa i w innych mediach
informacji o możliwości ubiegania się o taką dotację wraz z określeniem zasad udzielania
dotacji.
Zadanie 2. Udzielanie przez Radę Powiatu Rawickiego, na wniosek Zarządu Powiatu, dotacji
celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich. Zasady udzielania
dotacji określone zostały w Uchwale Nr XI/72/11 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27
października

2011

r.

w

sprawie

zasad

i

trybu

postępowania

przy udzielaniu

i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla
obiektów zabytkowych, nie stanowiących własności Powiatu Rawickiego. Wnioski
zainteresowanych podmiotów o dotację przyjmowane są przez Punkt Obsługi Interesantów
Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Rozpatrywanie wniosków, zawieranie umów, rozliczanie
dotacji oraz kontrola wykonania zadań prowadzone jest przez Zarząd Powiatu Rawickiego.
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Zadanie 3. Informowanie o innych zewnętrznych źródłach (zarówno publicznych jak i
prywatnych) dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy
obiektach zabytkowych.
Zadanie 4. Wieloaspektowa współpraca z właścicielami zabytków położonych na terenie
powiatu, doradztwo.
Zadanie 5. Rozpoznanie potrzeb i dofinansowanie prac renowacyjnych przy zabytkach małej
architektury (krzyże przydrożne).

8.1.3. Wydawanie przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych
zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Zadanie 1. Wydawanie decyzji w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia
zagrożenia lub – o ile usunięcie zagrożenia nie jest możliwe – wywłaszczenie tych obiektów
na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Starostę na
rzecz Skarbu Państwa lub gminy, na terenie której, położony jest ten obiekt.
Zadanie 2. Ścisła współpraca z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
przedmiotowej sprawie. Ścisła współpraca z samorządami gminnymi z terenu powiatu.

8.1.4. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego.
Zadanie 1. Specjalistyczne rozpoznanie poszczególnych obiektów, zespołów oraz obszarów
zabytkowych związane z przygotowywanymi lub realizowanymi procesami inwestycyjnymi.
Zadanie 2. Prowadzenie prac inwestycyjnych w strefach ochrony archeologicznej pod
nadzorem archeologicznym.

8.2. Kształtowanie świadomości mieszkańców. Popularyzacja wiedzy o
regionie. Edukacja w zakresie ochrony zabytków.
8.2.1. Funkcja społecznego opiekuna zabytków.
Zadanie 1. Ustanawianie przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora

Zabytków

społecznych

opiekunów

zabytków;

cofanie

ustanowienia

społecznych opiekunów zabytków; prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;
wydawanie osobom fizycznym legitymacji społecznego opiekuna zabytków; wydawanie
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zaświadczeń osobom prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym pełniącym funkcję
społecznego opiekuna zabytków. Zgodnie z art. 102 Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami społecznym opiekunem zabytków może być osoba posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, niekaralna, posiadająca wiedzę w zakresie ochrony i opieki nad
zabytkami. Funkcję społecznego opiekuna zabytków może sprawować też osoba prawna lub
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zadaniem społecznych
opiekunów zabytków jest podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości
zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie, upowszechnianie wiedzy o zabytkach
oraz współdziałanie w tym zakresie ze Starostwem oraz Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
Zadanie 2. Ścisła współpraca z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
sprawie nadawania i cofania ustanowienia społecznych opiekunów zabytków.

8.2.2. Umieszczanie przez Starostę w uzgodnieniu z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na obiekcie zabytkowym
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym,
iż obiekt ten podlega ochronie prawnej.
Zadanie 1. Ustalenie z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków listy
obiektów do oznakowania; zamówienie stosownych znaków, umieszczenie ich na obiektach
zabytkowych w powiecie.

8.2.3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony
zabytków kulturowych i przyrodniczych.
Zadanie 1. Współpraca z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami
pozarządowymi

(na

podstawie

rocznego

Programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi) działającymi w sektorach edukacji oraz kultury i sztuki w zakresie:
– edukacji dzieci i młodzieży,
– organizacji konkursów (literackich, historycznych, fotograficznych) poszerzających wiedzę
uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i jego ochrony,
– upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
– organizacji imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności
powiatu.
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Zadanie 2. Współpraca z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi w sektorze kultury fizycznej i turystyki w zakresie:
– upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
– organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym i
ponad powiatowym.
Zadanie 3. Współpraca z organizacjami ekologicznymi, realizującymi programy służące
ochronie przyrody i edukacji ekologicznej w zakresie wymiany informacji oraz edukacji
ekologicznej w zakresie m. in. ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

8.2.4. Upowszechnianie wiedzy o zasobach kulturowych i przyrodniczych
powiatu oraz jego walorach turystycznych m. in. w prasie, radiu i TV i
internecie.
Zadanie 1. Sukcesywne tworzenie i udostępnienie komputerowej bazy danych o dziedzictwie
kultury i zabytkach powiatu rawickiego.
Zadanie 2. Udostępnienie „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Rawickiego na lata
2017-2020” na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
Zadanie 3. W porozumieniu z samorządami gminnymi upowszechnianie gminnych ewidencji
zabytków z terenu powiatu rawickiego na stronach internetowych Starostwa Powiatowego
(odsyłacze do odpowiednich stron gminnych).

8.2.5. Edukacja regionalna oraz nauczanie w zakresie ochrony zabytków.
Zadanie 1. Włączanie tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego do zajęć szkolnych w
szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat.
Zadanie 2. Kształtowanie świadomości i postaw odpowiedzialności za wspólne
wielowyznaniowe dziedzictwo kulturowe oraz potrzebę jego ochrony teraz i w przyszłości.
Zadanie 3. Udział szkół powiatu rawickiego w konkursach propagujących tematykę opieki
nad zabytkami, np. w Konkursie Historycznym czy Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, który
wymaga bardzo dobrej znajomości regionu, zwyczajów i gwary, historii i zabytków. W
dotychczasowych edycjach uczniowie rawickich szkół, szczególnie I LO w Rawiczu, odnosili
znaczne sukcesy.
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Zadanie 4. Organizowanie w ramach zajęć szkolnych wycieczek krajoznawczych
połączonych z prezentacją najcenniejszych obiektów zabytkowych i ich historii.
Zadanie 5. Dofinansowywanie i wsparcie, tak jak dotychczas, powiatowych konkursów lub
powiatowych etapów konkursów ogólnopolskich, a także konferencji promujących wiedzę
historyczną oraz wiedzę o regionie i tradycjach.

8.2.6. Wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa
kulturowego i opiekę nad nim. Kreowanie tożsamości mieszkańców.
Zadanie 1. Nadawanie tytułu i odznaki „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego” za działalność
na rzecz ochrony zabytków i w opiece nad zabytkami. Informowanie społeczeństwa o
możliwości uzyskania tytułu również za tego rodzaju działalność.
Zadanie 2. Propagowanie idei konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków, pod
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek zadbany”. Skierowany
jest on do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów ich
konserwacji, właściwego utrzymania i zagospodarowania. Nagrody przyznawane były
dotychczas w 5 kategoriach: utrwalanie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu,
rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
adaptacja obiektów zabytkowych, architektura i konstrukcje drewniane, architektura
przemysłowa i dziedzictwo techniki. Od 2017 r. dodano 6 kategorię dotyczącą właściwego
użytkowania i długoletniej opieki nad zabytkiem.
Aktywne wspieranie i zachęcanie właścicieli dobrze utrzymanych obiektów zabytkowych do
udziału w tym prestiżowym konkursie.
Zadanie 3. Rozbudzanie i pogłębianie w mieszkańcach dumy z tradycji historycznych
powiatu poprzez organizację i wspieranie imprez dotyczących rocznic historycznych m. in. 17
Stycznia powrót Powiatu Rawickiego do Polski czy Rocznica Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, a także innych imprez rocznicowych o charakterze ogólnokrajowym.
Zadanie 4. Wspieranie działalności funkcjonujących na terenie powiatu stowarzyszeń i
zespołów regionalnych (folklorystycznych) poprzez organizację (dofinansowanie) spotkań,
przeglądów, warsztatów, szkoleń.
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Zadanie 5. Przeniesienie, ocalałych przed zniszczeniem, kamieni granicznych (z granicy
wersalskiej) na teren Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych. CKU w Bojanowie, ul.
Dworcowa 29. Ich odpowiednie wyeksponowanie oraz umieszczenie stosownej tablicy
informacyjnej na tej cennej edukacyjnie przestrzeni, jaką jest teren przyszkolny.

8.3. Świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. Dążenie do
zachowania ładu przestrzennego.
8.3.1. Umocowanie ochrony zabytków w dokumentach planistycznych.
Zadanie 1. Uwzględnianie zabytków i ich ochrony w powiatowych programach
planistycznych oraz ich aktualizacjach , np. „Strategii rozwoju powiatu”. Uwzględnianie
ochrony zabytkowej zieleni komponowanej w powiatowym „Programie ochrony środowiska”.
Zadanie 2. Wyrażanie własnej opinii przy sporządzaniu „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego” gmin powiatu rawickiego w kwestiach dotyczących
rozwiązań przyjętych w projektach dotyczących m. in. krajobrazu kulturowego.

8.3.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zadanie 1. Respektowanie opinii i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
wydawanych przez Starostę Rawickiego pozwoleniach na budowę w celu ochrony stanowisk
archeologicznych i nawarstwień kulturowych.
Zadanie 2. Wydawanie przez Starostę Rawickiego pozwoleń na budowę lub rozbiórkę
obiektów budowlanych niewpisanych do

rejestru zabytków, a objętych ochroną

konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

8.4. Promocja zabytków, krajobrazu kulturowego i tradycji lokalnej.
8.4.1. Działalność wydawnicza.
Zadanie 1. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych, szeroko dostępnych i
przystępnie opracowanych wydawnictw popularyzujących wiedzę o zasobach kulturowych i
przyrodniczych powiatu: w formie drukowanej - przewodników, albumów, widokówek,
folderów, map, broszur itp., periodyków (Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego),
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gdzie w każdym numerze zawarte są obok istotnych dla mieszkańców aktualnych wydarzeń
oraz planów w sferze gospodarki, oświaty i kultury, także m. in. wyczerpujące informacje o
obiektach zabytkowych, a także wykorzystujących inne techniki zapisu, np. płyty CD, DVD –
prezentacja multimedialna.
Zadanie 2. Promowanie i dystrybucja istniejących zewnętrznych publikacji regionalnych
poświęconym m. in. zabytkom z terenu powiatu.
Zadania 3. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz promocji regionu w tym
zakresie.

8.4.2. Wykorzystanie mediów elektronicznych (promocja w internecie).
Zadanie 1. Sukcesywne rozbudowywanie na stronach internetowych Powiatu działów
poświęconych zabytkom, turystyce i szeroko rozumianej kulturze. Powiększanie zawartości
zakładki „Dla turysty / Warto zobaczyć” o kolejne zabytki, ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne, aktualną mapę i inne przydatne informacje. Współpraca w poszerzaniu tych
zagadnień na różnych portalach. Aktualizowanie danych.

8.4.3. Kreowanie wizerunku powiatu.
Zadanie 1. Udział w cyklicznych imprezach: w wystawach, w targach promujących region
(w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne) zarówno w wymiarze powiatowym
jak i na szczeblu wojewódzkim, krajowym oraz poza granicami kraju.
Zadanie 2. Dbałość o dziedzictwo niematerialne w postaci wspierania, promowania i
doceniania działalności zespołów folklorystycznych działających na terenie powiatu.
Zadanie 3. Obejmowanie patronatem Starosty Rawickiego działań na rzecz promocji
dziedzictwa kulturowego powiatu.

8.5. Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju turystyki.
Zadanie 1. Uwzględnienie obiektów zabytkowych przy wyznaczaniu nowych tras
turystycznych i ścieżek dydaktycznych oraz przy aktualizacji istniejących. Podjęcie działań w
celu ustalenia z właścicielami i zarządcami obiektów zabytkowych możliwości i zasad ich
udostępniania. Podanie tych informacji w broszurach promujących trasy. Ujęcie w atrakcjach
turystycznych także obiektów małej architektury (krzyże przydrożne, kapliczki).
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Zadanie 2. Współpraca na wniosek zainteresowanych stron w zakresie utrzymania
istniejących i nowo wytyczanych szlaków kulturowych.
Zadanie 3. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz poszczególnymi gminami w
zakresie

oznakowania

szlaków

i

tras

turystycznych.

Współpraca

z

instytucjami

wprowadzającymi dodatkowe oznakowania na ulicach i drogach gminnych, powiatowych i
wojewódzkich w celu ułatwienia dojazdu do najcenniejszych zabytków powiatu.
Uzupełnienie oznaczenia cennych obiektów. Ciągła dbałość o tablice już umieszczone oraz
oznakowanie zabytków, aby swą estetyką i formą zachęcały do odwiedzenia tych miejsc.
Zadanie 4. Wspieranie na wniosek zainteresowanych podmiotów przedsięwzięć samorządów
gminnych związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej. Wspieranie podejmowanego
przez gminy zagospodarowania miejsc atrakcyjnych turystycznie, m. in. szlaków
kulturowych, ścieżek edukacyjnych, tras rowerowych, poszczególnych obiektów.
Zadanie 5. Współpraca z gminami powiatu w celu promocji ich lokalnych szlaków oraz
sąsiednimi regionami w celu włączenia szlaków turystyczno-krajoznawczych, szczególnie
tych o znaczeniu lokalnym, w krajowy oraz europejski system szlaków.
Zadanie 6. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego produktu turystycznego powiatu.
Szczegółowa inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz innych atrakcji i
infrastruktury turystycznej. Na podstawie opracowanej inwentaryzacji przygotowanie
kompleksowej oferty turystycznej. Promocja przygotowanej oferty. Aktualizacja w przypadku
znacznego przyrostu danych, nowowydanej, kompleksowej mapy turystycznej zawierającej
m. in. wszystkie przebiegające przez powiat szlaki turystyczne.
Zadanie 7. Wspieranie rozwoju agroturystyki w oparciu o posiadane walory kulturowe i
przyrodnicze. Promowanie tej poszukiwanej oferty na stronach internetowych i w
wydawanych mapach i przewodnikach.

9.

Wdrażanie powiatowego programu opieki nad
zabytkami. Monitoring działania programu.

9.1. Instrumenty prawne i instytucjonalne.
W realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami wykorzystane zostaną
instrumenty ogólne – określone w programach rządowych i wojewódzkich, w tym
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w Krajowym Programie Opieki nad Zabytkami oraz w innych dokumentach o charakterze
planistycznym i strategicznym (koordynacja w zakresie realizacji zapisów), a także narzędzia
i środki własne Starostwa Powiatowego oraz partnerów uczestniczących w realizacji
programu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, państwowych i
samorządowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, kościołów oraz
organizacji pozarządowych.
Powodzenie realizacji programu wymaga współdziałania Starostwa Powiatowego w
Rawiczu zarówno z jednostkami samorządu położonych na terenie powiatu gmin - Muzeum
Ziemi Rawickiej, Muzeum Ziemi Jutrosińskiej, Domami Kultury, Bibliotekami, jednostkami
oświatowymi jak i organizacjami pozarządowymi spełniającymi istotną rolę w ochronie
i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych, a
także Wielkopolskim WKZ w zakresie prawnym wynikającym z przepisów ustawowych
obejmujących m. in. wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów będących
własnością

powiatu,

wykonywanie

decyzji

WKZ,

respektowanie

stref

ochrony

konserwatorskiej, a w zakresie opieki nad zabytkami sakralnymi – archidiecezją poznańską.
Zakłada się, że cele zakreślone w powiatowym programie opieki nad zabytkami będą
osiągane w wyniku:


współpracy

władz

Powiatu

Rawickiego

z

Wielkopolskim

Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków i jednostkami samorządu terytorialnego na bazie związków
o charakterze programowym (np. porozumienia, umowy, wspólne podmioty),


inicjatywy własnej władz Powiatu Rawickiego.

9.2. Instrumenty finansowe.
Realizowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami – m. in.
prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych umożliwia wsparcie
finansowe pochodzące z różnych środków. Najogólniej źródła finansowania tej sfery można
podzielić na:


źródła publiczne – budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli, środki Unii europejskiej, inne źródła zagraniczne, m. in.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego /www.mkidn.gov.pl/ w
ramach programów z zakresu dziedzictwa kulturowego (2017 r.), m. in.:
Kolekcje muzealne; Wspieranie działań muzealnych; Kultura ludowa i
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tradycyjna; Ochrona zabytków; Ochrona zabytków archeologicznych;
Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci
 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków /wosoz.bip-i.pl/public/ –
dotacje przyznawane są na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie
wniosków złożonych przez właścicieli, posiadaczy lub użytkowników
zabytków.
 Samorząd Województwa Wielkopolskiego /www.bip.umww.pl/ – budżet
województwa wielkopolskiego przewiduje środki na pomoc finansową
ukierunkowaną na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Są to dotacje
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych zarówno jednostkom sektora
finansów publicznych jak również pozostałym jednostkom,
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla założeń
zieleni zabytkowej).


źródła prywatne - środki osób fizycznych, organizacji pozarządowych – stowarzyszeń,
fundacji, kościelnych osób prawnych itp.
Finansowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami będzie realizowane

z wykorzystaniem środków z wielu źródeł. Będą to zarówno środki budżetowe jak i fundusze
strukturalne, a także środki prywatne.

9.3. Monitoring działania programu.
Zgodnie z art. 87, ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz.1446, z późn. zm.), za monitorowanie
realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami odpowiada Zarząd Powiatu, który co
dwa lata sporządza stosowne sprawozdanie i przedstawia je Radzie Powiatu. Po
zatwierdzeniu uchwałą Rady Powiatu Rawickiego „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Rawickiego na lata 2017-2020”, powołany zostanie zespół, który zajmie się monitoringiem
realizacji programu.
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W okresach czteroletnich dokonywana będzie przez Zarząd Powiatu ocena realizacji
programu. Ocena ta będzie udostępniana do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie
internetowej Powiatu Rawickiego – www.powiatrawicki.pl.
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