
187
Nowy Kazanów 8,  KOŚCIÓŁ PARAFIALNY  PW. ZWIASTOWANIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY w zespole klasztornym bernardynów, 
mur. 2 poł. XVII w., ukończony 1694, restaur. 1802
- Rejestr Zabytków wpis 22.09.1947, 5.10.1956, 15.02.1967, A 490/1 
z 10.03.2010 

179



Nowy Kazanów 8,  KLASZTOR BERNARDYNÓW, ob. wł. parafii 
pw. Zwiastowania NMP, 
mur. k. XVII w, dobud. skrzydła wsch. i pn.  1772-1781, przebud. k. XVIII w. 
- Rejestr zabytków wpis 5.10.1956, 15.02.1967, A 490/2 z 10.03.2010 

188
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189Nowy Kazanów 8,  DZWONNICA w zespole klasztornym bernardynów, 
mur. l. 30 XX w. 

190Nowy Kazanów 8,  OGRODZENIE Z BRAMKAMI w zespole 
klasztornym bernardynów, mur. XVIII w. 

181



Nowy Kazanów 8,  PLEBANIA w zespole klasztornym bernardynów, 
drewn. ok. 1925, przebud.191

Nowy Kazanów nr 19,  KUŹNIA W ZAGRODZIE NR 19, 
drewn.-mur. ok. 1830, przebud. 192
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193Nowy Kazanów, grunty wsi Sierosławice, CMENTARZ PARAFALNY, 
rzym.-kat.  pocz. XX w.
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Piła 50 a,  DWÓR TARNOWSKICH, ob. leśniczówka „SMOLARNIA” , 
mur. k. XIX w., przebud. ok. 1970194
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195Piła, za wsią, pod lasem w kier. Stąporkowa,  LEŚNICZÓWKA, 
ob. dom mieszkalny, mur. ok. 1905,  przebud. 2012-2013 
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Pomorzany, przy domu nr 53,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1894196

Pomorzany, przy domu nr 42, za wsią w kierunku Żarnowa,
KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur. 1894197
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198Pomyków 32a, na terenie posesji,  KAPLICZKA, 
mur. XIX w. 

199Pomyków 45,  DOM NR 45, ob. przedszkole, 
drewn. k. XIX w.
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Pomyków, ok. 200 m na południe od kościoła,  CMENTARZ  
EWANGELICKI  poł. XVIII w.200
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201Poraj, las ok. 500 m. na płn.-wsch od wsi, KAPLICZKA ŚW. ANTONIEGO, 
mur. 1920
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Proćwin, skrzyżowanie ulic Głównej i Polnej,  KAPLICZKA, 
mur. 1923202
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203Przybyszowy 41,  KAPLICZKA, 
mur. 2 poł. XIX w.

204Rogów, Gwardii Ludowej 17,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1864 
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Rogów, Gwardii Ludowej  62 skraj wsi w kier. Młynka,
KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur. 1863205
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206Rogów, Gwardii Ludowej / róg Kozubskiego,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1909
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Rogów, Podmiejska obok posesji 29a,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur.- żel. 1841207
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208
Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  HALA PRODUKCYJNA 
Z MASZYNOWNIĄ  w zespole zakładu i osiedla przemysłowego, 
proj. Karol Knake, ob. Muzeum Zagłębia Staropolskiego
1835-1842, zdewast. 1939-45, restaur. ok.1960
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010
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Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  SUSZARNIA DREWNA I  w zespole 
zakładu i osiedla przemysłowego, cz. przebud. na mieszk. 
1 poł. XIX w. - Rejestr Zabytków wpis   3.12.1956, 15.06.1967,
Nr A 491 z 31.03.2010
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210
Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  SUSZARNIA DREWNA II  w zespole 
zakładu i osiedla przemysłowego
1 poł. XIX w., zrujnowana p. XX w., odbud. ok.1970
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967,
Nr A 491 z 31.03.2010

197



Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  PORTIERNIA I  w zespole zakładu 
i osiedla przemysłowego
1835-1841, remont. ok. 1970
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010

211

212
Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  PORTIERNIA II w zespole zakładu 
i osiedla przemysłowego
1835-41,  zrujnowana p. XX w., odbud. ok.1950 
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010
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Sielpia Wielka, Słoneczna 19, OGRODZENIE PLACU FABRYCZNEGO 
w zespole zakładu i osiedla przemysłowego
1835-1841
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010

213

199



214
Sielpia Wielka, Słoneczna 19, BUDYNEK ADMINISTRACYJNY w zespole 
zakładu i osiedla przemysłowego
1821-1830, ruina
- Rejestr Zabytków wpis   3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010
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201



215
Sielpia Wielka, Słoneczna 19,
DOM URZĘDNIKÓW w zespole zakładu i osiedla przemysłowego
1835-1841, zrujnowany pocz. XX w.
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010

202



203



216
Sielpia Wielka, Słoneczna 19, 2 BUDYNKI GOSPODARCZE w zespole 
zakładu i osiedla przemysłowego
1835-1841, ruina 
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010
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Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  SZKOŁA PRZYFABRYCZNA w zespole 
zakładu i osiedla przemysłowego, potem szkoła pods., ob. dom pryw.
XIX w., remont.
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010

217
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218
Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  SZPITAL w zespole zakładu i osiedla 
przemysłowego
1 poł. XIX w., pozostałości 
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010

206



Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  UKŁAD WODNY w zespole zakładu 
i osiedla przemysłowego: staw z groblą ziemną, górny odcinek kanału 
roboczego z upustem, dolny odcinek kanału roboczego  1821-1830
- Rejestr Zabytków wpis 3.12.1956, 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010

219
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220
Sielpia Wielka, Słoneczna 19,  27 DOMÓW OSIEDLA FABRYCZNEGO  
w zespole zakładu i osiedla przemysłowego
1835-1841, przebud. XX w.
- Rejestr Zabytków wpis 15.06.1967, Nr A 491 z 31.03.2010
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Sielpia, Kielecka   przy moście,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
żel. 1859 221

209



Sierosławice, Długa – obok posesji nr 73,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1908

223 Sierosławice, ul. Długa / droga do cmentarza, 
KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ, mur. XVIII/XIX w.,grunt. przebud. 
- Plan XLVI/334/2009 ze zm.

210

222



Stadnicka Wola, naprzeciw posesji nr 48,  CMENTARZ EPIDEMICZNY
2 poł. XIX w. 224

211



225 Stara Kuźnica 46, DAWNA KUŹNIA, ob. oddział Muzeum Techniki NOT 
w Warszawie, drewn. XVIII i XIX w. na założeniu z XVII w.
- Rejestr Zabytków wpis 18.10.1956, 15.02.1972, A 492 z 23.03.2010

Stara Kuźnica 46,  STAW Z GROBLĄ  ZIEMNĄ w układzie wodnym 
dawnej kuźni, ziemn. XVIII w. 226
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Stara Kuźnica 46,  MOST Z UPUSTEM ROBOCZYM w układzie 
wodnym dawnej kuźni, 
drewn. XVIII w.

227

213



228 Stara Kuźnica 46,  UPUST JAŁOWY w układzie wodnym dawnej kuźni, 
pierwotnie drewn. XVIII w.

Stara Kuźnica, rozwidlenie dróg do Fidoru i Młynka, 
KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1912 
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230Stary Dziebałtów 13,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. z żel. ogrodzeniem 1848 

231Stary Dziebałtów 34,  CHAŁUPA NR 34 z częścią mieszkalną, 
oborą i stodołą,  
drewn. ok. 1888
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232 Stary Dziebałtów 41,  CHAŁUPA NR 41, 
drewn. k. XIX w.
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233Stary Dziebałtów 44,  CHAŁUPA NR 44, 
drewn. ok. 1900 
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234 Stary Kazanów, za posesją nr 7B,  ZAMEK  Z FOSĄ - pozostałości, 
mur-ziem. XVI-XVII w.
Ujęty w Rej. zab. arch. Nr 13 Aa dec. z 1986 r.

235 Stary Sokołów 81,  PARK DWORSKI
1 poł. XIX w., cz. przekszt. XX w.
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236Stary Sokołów, centralny plac wsi,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1912

237Sworzyce 13,  DWÓR pozostałość, 
mur. ok.1800, przebud. 3 ćw. XX w.,  w ruinie
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238 Sworzyce, koniec wsi w kier. na Radomek,  KAPLICZKA, 
mur.-żel. 1865, restaur. 1939 

Sworzyce, początek wsi od Grabkowa.  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur.- żel. 1902239
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240Trzemoszna, naprzeciw domu nr 13,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1912 r.

241Wąsosz Nowiny - droga do Małachowa,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. 1867 r.
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242 Wąsosz Nowiny – droga do Małachowa,  KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. (rozbity, w kilku częściach) 1817 r.

243 Wąsosz Nowiny, przy domu nr 29,  KAPLICZKA, 
mur. z żel. ogrodzeniem pocz. XX w.
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244Wąsosz Zarowie, w sąsiedztwie posesji nr 22c, KRZYŻ PRZYDROŻNY, 
mur. z żel. ogrodzeniem 1912 r.

245Wąsosza – Stara Wieś, obok domu nr 1,
KAPLICA PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, 
mur. XVIII w., rozbud. od zach. ok.1980 
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246
Wincentów, za wsią w kier. poł. przy drodze nr 728,
FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA, 
mur. 1789 (?) w odbud. kapliczce 2003
- Ujęta w Rejestr  Zab. Ruch. pod Nr 226 B 
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REGULACJE PRAWNE
OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI



FORMA I SPOSÓB OCHRONY ZABYTKÓW 

System ochrony zabytków w Polsce reguluje obecnie ustawa z dn. 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 162, poz. 1586 ze zm.)34. Zgodnie z definicją prawną, za zabytek uznaje 
się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich część 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 naukową35. 
Wyróżnikiem zabytku nie jest więc czas powstania ale jego indywidualna 
wartość (artystyczna, historyczna lub naukowa), która analizowana jest bez 
względu na jego stan zachowania.
W ustawie wyróżniono cztery formy ochrony zabytków36: 

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 [wydawane w oparciu 
o gminną ewidencję zabytków]

Podstawową i najskuteczniejszą formą ochrony konserwatorskiej jest 
wpis do rejestru zabytków (nieruchomego, ruchomego lub archeologicznego), 
który następuje na podstawie decyzji administracyjnej wojewódzkiego 
konserwatora zabytków37. Rejestr obejmuje obiekty o wybitnych wartościach, 
wyróżniające się m.in. stylistyką, kompozycją przestrzenną, autentyzmem, 
unikatowością, historią związaną z postacią projektanta lub fundatora, itd. 
Podlegają one ścisłej ochronie konserwatorskiej, tzn. właściciel ma obowiązek 
– pod rygorem karnym – uzyskiwać pozwolenie WKZ niemal na wszystkie 

34 Zastąpiła ustawę z dn. 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. 1962 z 1962 r., Nr 10, poz. 
48)

35 art. 3 pkt 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 162, poz. 1586 ze zm.)

36 art. 7 cyt. wyżej ustawy
37 art. 9-10 cyt. wyżej ustawy
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prace i działania prowadzone przy zabytku lub w jego otoczeniu38. Istnieją 
jednak możliwości dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru 
(m.in. z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub samorządów)39 oraz przyznawanie zwolnień 
podatkowych (z podatków od nieruchomości, rolnych, leśnych, od spadków 
i darowizn)40. 

Nowelizacją ustawy z dn. 18 marca 2010 r.41 pośrednio wprowadzono 
dodatkową formę ochrony – gminną ewidencję zabytków, prowadzoną przez 
wójtów gmin lub burmistrzów i prezydentów miast. Obejmuje ona zabytki 
nieruchome wpisane do rejestru zabytków, znajdujące się w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta 
(burmistrza, prezydenta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków42. Są to zabytki znaczące dla lokalnego krajobrazu kulturowego, ale 
oprócz tych wybitnych, wpisanych do rejestru zabytków (albo takich, które 
w przyszłości mogą zostać wpisane), także te o charakterze regionalnym, 
np. skromną zabudowę małomiasteczkową lub drewnianą wsi, pozostałości 
zespołów podworskich (w tym dawne folwarki) i przemysłowych (np. 
młyny, walcownie, układy wodne), kapliczki, krzyże i figury przydrożne, 
itp. Ewidencja zabytków prowadzona od lat 50 XX w. miała dotychczas 
charakter wyłącznie inwentaryzacyjny, polegający na dokumentowaniu 
tego typu obiektów w formie kart adresowych. O ile jednak ochronę 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków regulowały zapisy ustawy, tak 

38 art. 36 cyt. ustawy – Pozwolenia WKZ wymaga: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych, archeologicznych, trwałe przemies-
zczanie zabytku, dokonywanie jego podziału, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania, umiesz-
czanie urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów oraz inne działania mogące prowadzić do 
naru-szenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków, 
w tym archeologicznych, przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do 
nurkowania  

39 art. 74 i 81 cyt. ustawy
40 warunkiem uzyskania zwolnień podatkowych jest indywidualny wpis do rejestru zabytków oraz 

utrzymanie i konserwacja zabytku zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r, Nr 9 poz. 31 ze zm.); art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dn. 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1984 r., Nr 52 poz. 268, ze zm.); art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1682, ze zm.); art. 4, ust. 1, pkt. 
9 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207, ze zm.); 

41 Ustawa z dnia 18.02.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., nr 75, poz. 474)

42 art. 22 pkt 2 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 162, poz. 1586 ze zm.)
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jedyną formą ochrony pozostałych były właściwe zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, do sporządzania których 
ewidencja stanowiła materiał wyjściowy. W efekcie, w częstych przypadkach 
braku planów, zabytki niewpisane do rejestru zabytków pozbawione były 
jakiejkolwiek ochrony prawnej. Sytuację zmieniła wspomniana powyżej 
nowelizacja ustawy z 2010 roku, zmieniająca także niektóre inne ustawy, 
w tym Prawo budowlane. Obecnie, ochronę zabytków ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków uwzględnia się nie tylko w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, ale także w postaci odpowiednich 
zapisów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, realizacji inwestycji drogowej, lokalizacji linii kolejowej 
lub realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego43. Przede 
wszystkim jednak wprowadzono konieczność uzgadniania z konserwatorem 
zabytków pozwolenia na budowę (przebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
oraz rozbiórkę budynku)44, przy czym należy podkreślić, że obowiązek ten 
spoczywa na właściwym organie budowlanym wydającym taką decyzję, 
a nie na inwestorze i dotyczy jedynie obiektów które nie są zlokalizowane 
na terenie wpisanym do rejestru zabytków (np. układu urbanistycznego)45. 
Wymóg ten nie dotyczy prac na zgłoszenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy organ 
budowlany uzna, że mogą one wpłynąć na stan zachowania zabytku46. 
Niestety, ustawodawca nie przewidział możliwości dotowania prac przy 
zabytkach z ewidencji, ani żadnych ulg podatkowych dla ich właścicieli.  

W przypadku krajobrazów kulturowych cechujących się wyjątkowymi 
walorami krajobrazowymi terenów i dużym nasyceniem zabytków nieru-
chomych charakterystycznych dla miejscowej tradycji budowlanej i osad-
niczej (nie tylko wpisanych do rejestru zabytków, ale także figurujących 
w ewidencji) ustawa przewiduje dodatkową ochronę w postaci parku 

43 Art. 7 pkt 4, art. 18 i 19 cyt. wyżej ustawy
44 Art. 39 pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118, ze 
zm.).
45 W przypadku gdy obiekt figurujący w ewidencji zabytków znajduje się na terenie wpisanym do rejestru 
zabytków (np. układu urbanistycznego, parku podworskiego lub cmentarza) wymagane jest od właściciela 
uzyskanie pozwolenia od WKZ przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 39 pkt 1 Prawa 
budowlanego).
46 art. 30 ust. 7 pkt 3 Prawa budowlanego – właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania 
pozwolenia na prace objęte obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może spowodować pogorszenie 
stanu zachowania zabytku
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kulturowego, powoływanego uchwałą Rady Gminy, po zaopiniowaniu 
jej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy sposób 
ochrony parku, w tym zakazy i ograniczenia na tym terenie, regulują zapisy 
uchwały47.

Najcenniejsze zabytki i parki kulturowe w skali kraju mogą uzyskać 
tytuł pomnika historii, przyznawany przez Prezydenta RP48. Jest to jednak 
tytuł w głównej mierze prestiżowy i nie wiąże się z dodatkowym zakresem 
ochrony. Umożliwia jednak łatwiejszy dostęp do dofinansowań i dodatkową 
promocję. 

47 art. 16-17 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 162, poz. 1586 ze zm.)
48 art. 15 cyt. wyżej ustawy 
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WYKAZ 
USTAW SEJMOWYCH I ROZPORZĄDZEŃ

dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

1. Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
   (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1409) 

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
    (Dz.U. z 2012 r. poz. 987)

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

    (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

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

    (Dz. U z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Kultury 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) 

6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie 
nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych 

    (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 650) 

7. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach 

    (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2073)

8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

    (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 940 z późn. zm.) 
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9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 
marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne 

     (Dz.U. z 2010 r. Nr 64 poz. 396) 

10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 
kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę 

     (Dz.U. z 2011 r. Nr 89 poz. 510) 

11. 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)

12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
27 lipca 2011 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 

     (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987) 
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WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
podjętych przez samorząd miasta i gminy Końskie 

z uwzględnieniem ochrony zabytków 

1. Uchwała Nr XXII/2009/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 
2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie.

2. Uchwała Nr XXX/297/2005  Rady Miejskiej w Końskich  z dnia 13 grudnia 
2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta 
Końskie (dotyczy zmiany granic Parku Kulturowego).

3. Uchwała Nr XXXIII/317/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 
27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Parku 
Kulturowego Miasta Końskie.

4. Plan Ochrony Parku Kulturowego Miasta Końskie (załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXXIII/317/2006 Rady Miejskiej w Końskich  z dnia 27 
kwietnia 2006 r.).

5. Uchwała Nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie.

6. Uchwała Nr XLI/297/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 
2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7. Uchwała Nr XLV/317/2009  Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 listopada 
2009 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Końskie na lata 2007 - 2015”.

8. Uchwała Nr LX/441/2010 Rady Miejskiej w Końskich  z dnia 30 czerwca 
2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Kulturowego 
Miasta Końskie (dotyczy zmiany granic Parku Kulturowego).

9. Zarządzenie nr 269/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 23 
października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków 
Miasta i Gminy Końskie.
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WYKAZ
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
uwzględniających w swojej treści ochronę obiektów zabytkowych

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego w 
granicach ulic: Spółdzielczej, Iwo Odrowąża, Marszałka Piłsudskiego 
i Warszawskiej w Końskich,  uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr 
VII/61/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 199, poz. 1795 z 14.08.2003 r.)

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 
miasta Końskie w rejonie ulic: Partyzantów i Południowej, uchwała 
Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXV/322/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. 

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 207, poz. 2377 z 16.08.2006 r.)
     z późn. zm., uchwała Rady Miejskiej w Końskich  Nr XX/166/2008 
     z dnia 29 kwietnia 2008 r. 
     (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 144, poz.1979 z 16.07.2008 r.)

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 
miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, uchwała Rady Miejskiej 
w Końskich  Nr VI/37/2007 z dnia 28 lutego 2007 r.

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 85, poz. 1323 z 17.05.2007 r.)

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 
miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz 
przemysłowych,  uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/180/
2008 z dnia 25 września 2008 r.

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 249, poz. 3359 z 02.12.2008 r.)

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment 
terenu miasta Końskie w granicach ulic: Ks. Granata, Strażackiej, 
Kazanowskiej i Piłsudskiego,  uchwała Rady Miejskiej w Końskich 
XLVI/332/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. 

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 44, poz. 318 z 08.02.2010 r.)
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6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący sołectwo 
Sierosławice, uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/334/2009 z 
dnia 26 listopada 2009 r. 

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 45, poz.319 z 08.02.2010 r.)
z późn. zm., uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr  L/369/2010 z dnia 
15 stycznia 2010 r.

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 96, poz. 703 z 16.03.2010 r.)

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment 
terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po 
linię kolejową, uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/335/2009 
z dnia 26 listopada 2009 r.

    (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 46, poz. 320 z 08.02.2010 r.)

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment 
terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, 
Browarnej, uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr LX/430/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 r. 

    (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 290, poz. 2979 z 03.11.2010 r.)

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment 
terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 
16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej, uchwała Rady 
Miejskiej w Końskich Nr LX/431/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

    (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 250, poz. 2486 z 07.09.2010 r.)

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 
miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska 
Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej  
- uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr IV/39/2011 z dnia 2 marca 2011 r. 

     (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 126, poz. 1362 z 18.05.2011 r.)
     z późn. zm., uchwała Rady Miejskiej w Końskich  Nr VI/68/2011 z dnia 

19 maja 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 157, poz. 1791 z 22.06.2011 r.)
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SPOŁECZNA    
OPIEKA NAD ZABYTKAMI



ROLA I ZADANIA SPOŁECZEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW

Dość często młodzi ludzie zainteresowani zabytkami 
zadają pytanie: Po co właściwie istnieje społeczna opieka 
nad zabytkami, skoro powołane są specjalistyczne służby 
państwowe i samorządowe i co właściwie będzie należało do 
moich obowiązków jako społecznego opiekuna zabytków? 
Spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie i na jeszcze kilka 
innych, które mogą się w związku z nim pojawić.

Istota społecznej opieki nad zabytkami polega na uzupełnianiu działalności 
specjalistycznych służb na rzecz zabytków, ale również tymi działaniami, które 
nie należą do bezpośrednich obowiązków tych służb. Przyjrzyjmy się zatem 
zadaniom, jakie powinien wypełniać społeczny opiekun zabytków.

Służby państwowe i gminne są z reguły zbyt mało liczne, by móc dopilnować 
i uchronić znaczną liczbę obiektów zabytkowych na swoim terenie. Nikt nie jest 
w stanie równie dokładnie i często przyjrzeć się kondycji konkretnego obiektu 
zabytkowego, jak jego społeczny opiekun. Tylko on, często bywając w obiekcie, 
jest w stanie na bieżąco ocenić jego zagrożenia (stan rynien i rur spustowych, 
stan dachu, okien, tynków itp.), a także np. właściwość jego użytkowania 
(dokonywane niewłaściwe przeróbki i przebudowy czy inne zniszczenia spowo-
dowane przez człowieka).

Informowanie służb konserwatorskich o stanie powierzonego obiektu jest 
jednym z pierwszych i podstawowych obowiązków społecznego opiekuna 
zabytków. W praktyce nie należy się, oczywiście, ograniczać tylko do zabytku 
pod opieką, ale należy informować PSOZ o wszelkich nieprawidłowościach 
dotyczących obiektów zabytkowych lub innych cennych budowli, które 
w przyszłości mogą trafić do rejestru zabytków. W sytuacjach wymagających 
natychmiastowej interwencji, społeczny opiekun zabytków może zwrócić się 
z prośbą o pomoc także do innych instytucji jak np.: Policja, Państwowa Straż 
Pożarna, Straż Miejska (Gminna), organa urbanistyki i nadzoru budowlanego 
itp.

Jak uczy doświadczenie, w przeważającej większości, społeczni opiekunowie 
zabytków nie ograniczają się do biernego informowania o stanie zabytku, ale 
często są inicjatorami wielu ciekawych działań np. wnioskowania o uznanie 
obiektu za zabytkowy, czy podjęcia działań zmierzających do odbudowy, 
renowacji, czy wręcz rekonstrukcji zabytku. Charakterystycznym przykładem 
społecznego opiekuna zabytków, który wykopał spod ziemi i częściowo 
odbudował zamek średniowieczny może być, nieżyjący już niestety, Władysław 
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Kowalski z Dobczyc k. Krakowa. Największym jednak osiągnięciem tego 
społecznego opiekuna zabytków jest nie samo odkopanie zabytku, ale skupienie 
wokół tej idei znacznego grona ludzi, dla których stała się jasna potrzeba 
chronienia dowodów swojego dziedzictwa. Po kilku latach (jeszcze przed 
wybudowaniem zapory) zamek stał się głównym magnesem, przyciągającym 
turystów do tej niewielkiej podkrakowskiej miejscowości. Przykład ten ilustruje 
jednocześnie dwa istotne zadania społecznych opiekunów zabytków. 

Jednym jest bezpośrednie podejmowanie inicjatyw zmierzających do zabez-
pieczenia, konserwacji, odbudowy czy rekonstrukcji obiektu zabytkowego. 
Drugim nie mniej ważnym zadaniem jest szerokie propagowanie piękna i wartości 
obiektów zabytkowych, a także, równie ważne, propagowanie ekonomicznych 
korzyści wynikających z faktu istnienia w danej miejscowości ciekawego 
obiektu zabytkowego. Zabytek przyciąga turystów, którzy przecież muszą gdzieś 
nocować, coś jeść, czy wreszcie zaopatrzyć się w pocztówki i inne pamiątki.

Aleksander Janowski napisał kiedyś, że aby pokochać swoją ojczyznę, trzeba 
ją najpierw dobrze poznać. To samo stwierdzenie dotyczy również fragmentów 
tej ojczyzny - zabytków. Czym byłby społeczny opiekun zabytków, gdyby nie 
usiłował zbierać informacji o powierzonym mu zabytku, nie chciał poznać jego 
historii czy etapów rozwoju, a także wszelkich ciekawostek i przekazów ustnych 
dotyczących obiektu? Opiekun zabytków nie może ograniczać się jedynie do roli 
stróża obiektu, ale powinien w pełni świadomie próbować poznać i naprawdę 
polubić powierzony jego opiece zabytek. Nawet proste informowanie o stanie 
obiektu jest tym bardziej konkretne, im więcej zawiera szczegółów i określeń 
fachowych, zrozumiałych dla obu stron informacji. Kolejnym zadaniem 
społecznego opiekuna zabytków jest zatem - zdobywanie wiedzy, informacji 
i poszerzanie dokumentacji powierzonego obiektu (w tym także fotograficznej). 
W tej działalności bardzo przydatna może się okazać penetracja archiwów 
państwowych, muzeów, ksiąg wieczystych, starych fotografii i kronik czy nawet 
prywatnych zbiorów i kolekcji. Bardzo dobrym rozwiązaniem, nawiązującym 
do poprzedniego zadania, jest popularyzacja zdobytych wiadomości, w formie 
notatek prasowych, pogadanek, filmów video czy popularyzacji slajdowej. 

W miarę możliwości pożądana jest popularyzacja obiektu dla celów 
turystycznych. Jeżeli spodobały Wam się zadania społecznego opiekuna zabyt-
ków i jesteście zdecydowani ich się podjąć należy zastanowić się jak zostać 
społecznym opiekunem zabytków? Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami 
z 2003 roku określa warunki kto może zostać społecznym opiekunem zabytków. 
Sprawdźmy czy spełniamy te warunki. Po pierwsze musi to być osoba, która 
interesuje się zabytkami i posiada pewien zasób wiedzy.
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Odbycie kursu (szkolenia) spełnia także pozostałe punkty „wymogów”, 
z wyjątkiem jednego warunku – ukończenia 18 roku życia. Ten ostatni wymóg 
jest narzucany przez prawo, gdyż społeczny opiekun zabytków musi posiadać 
tzw. zdolność do czynności prawnych i nie być karanym. Co w takim razie ma 
robić młodzież zainteresowana zabytkami, która nie ukończyła 18 roku życia, 
a spełniła pozostałe wymagane warunki? Młodzi ludzie przygotowujący się 
do samodzielnej pracy społecznego opiekuna zabytków mogą (co jest bardzo 
pożądane, ze względu na praktykę) zrzeszać się w grupach tzw. zbiorowych 
społecznych opiekunów zabytków, gdzie pod opieką doświadczonego społecz-
nego opiekuna przygotowują się do pełnienia samodzielnej funkcji opiekuna 
zabytków. 

Kto załatwia formalności związane z przyjęciem nowych opiekunów i gdzie 
należy się zgłosić? 

Przede wszystkim należy zgłosić się do miejscowego oddziału PTTK, który 
poinformuje nas czy przy oddziale istnieje Komisja Opieki nad Zabytkami, 
a jeżeli nie istnieje, to jaki najbliższy oddział taką komisję posiada. Opiekuna 
powołuje starosta, a powołanie takie podlega zatwierdzeniu przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, który przydziela konkretny obiekt pod opiekę. Zazwyczaj 
jest to obiekt w niedużej odległości od miejsca zamieszkania, ale istnieje często 
możliwość sugestii ze strony samego opiekuna, który być może odczuwa 
szcze-gólny sentyment do któregoś z zabytków. Jeżeli istnieje taka możliwość, 
a obiekt nie posiada opiekuna, to zazwyczaj sugestia jest uwzględniana. Często, 
w przypadkach gdy społeczny opiekun zabytków nie posiada doświadczenia, 
zostaje mu powierzona opieka nad obiektem przydzielonym wcześniej innemu 
doświadczonemu społecznemu opiekunowi zabytków, który odgrywa tu rolę 
opiekuna. Starosta wydaje społecznemu opiekunowi zabytków stosowną 
legitymację. 

Jakie są uprawnienia społecznego opiekuna zabytków, czyli po prostu co mu 
wolno? 

Odpowiedź na to pytanie właściwie narzuca się sama po zapoznaniu się 
z zadaniami społecznego opiekuna zabytków. Może on zatem podejmować 
inicjatywy zmie-rzające do bezpośredniego ratowania obiektu zabytkowego 
(formy i sposoby muszą być, oczywiście, uzgodnione z wojewódzkim konser-
watorem zabytków), może zasięgać informacji o danym obiekcie w urzędach 
administracji państwowej i samorządowej, może zwracać się do stosownych 
instytucji w sprawie zagrożeń zabytku itp. Inaczej, może podejmować wszelkie 
kroki dozwolone prawem, zmierzające do ochrony lub poprawy stanu zabytku. 
Ważniejszym problemem jest jednak często zagadnienie – czego nie wolno 
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robić społecznemu opiekunowi zabytków. 
Przede wszystkim nie wolno, bez stosownego 
upoważnienia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, wydawać żadnych zakazów ani 
nakazów. Nie wolno podejmować (mimo 
dużego zaangażowania emocjonalnego) 
żadnych interwencji fizycznych bądź prób 
wtargnięcia do pomieszczeń. Zapoznanie 
się ze stanem pomieszczeń możliwe jest 
w towarzystwie osoby upoważnionej (np. 
administratora domu), o ile, oczywiście, 
właściciel czy użytkownik wyraża na to 
zgodę. Praktyka uczy, że społeczny opiekun w 
swoich interwencjach powinien postępować 
dyplomatycznie i raczej starać się do swoich dobrych intencji przekonać 
właściciela czy użytkownika obiektu zabytkowego. Działanie takie jest bardziej 
perspektywiczne i pozwala wierzyć, że w przyszłości sam użytkownik będzie 
dbał o obiekt, a przecież głównie o to nam chodzi.

Jakie mogą być formy pracy społecznego opiekuna zabytków? 
Trudno dać tu jednoznaczną odpowiedź, bo każdy zabytek ma swój indy-

widualny charakter. Inny jest stan zachowania obiektu, inne są jego zagrożenia. 
Przyjmijmy zatem pewne zasady ogólne, co nie oznacza, że każdy społeczny 
opiekun nie może sobie ich rozwijać, czy przyjmować innych sposobów, byle 
były skuteczne i zgodne z obowiązującym prawem.

Podstawowe formy działania społecznych opiekunów zabytków to:
• profilaktyka – czyli zapobieganie zniszczeniom i dalszej dewastacji 

obiektu lub powiększaniu się uszkodzeń,
• inicjowanie ochrony – zagadnienie to dotyczy zarówno przekonywania 

właścicieli i użytkowników do ochrony konkretnego obiektu, tworzeniu 
zespołów (komitetów odbudowy) itp., jak też pozyskiwanie nowych społecznych 
opiekunów i tworzenie swoistego lobby na rzecz ochrony zabytków,

• interwencje – począwszy od najprostszych w komisji i u wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, poprzez interwencje w urzędach państwowych i samo-
rządowych. a skończywszy na zaangażowaniu środków masowego przekazu,

• poszukiwanie gospodarzy – często się zdarza, że obiekt zabytkowy nie 
posiada właściciela lub użytkownika, wówczas remontowanie takiego obiektu 
nie ma sensu, gdyż przy braku użytkownika ponownie popadnie w ruinę. Należy 
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zatem zatroszczyć się o pewnego i sprawdzonego użytkownika, który nie tylko 
dopilnuje właściwego odnowienia obiektu, ale zagwarantuje takie wykorzystanie 
obiektu, które nie będzie niezgodne z jego zabytkowym charakterem (w jednym 
z podwrocławskich pałaców po odnowieniu urządzono… mieszalnię farb).

Działania społecznego opiekuna zabytków mogą przyjmować najróżniejsze 
formy, pamiętać jednak należy, że nawet najlepszy społeczny opiekun sam nie 
jest w stanie zbyt dużo zdziałać, chyba, że uda mu się pozyskać większe grono 
ludzi, w tym także osoby znaczące i posiadające autorytet.

Najważniejszym i najbardziej aktualnym aktem prawnym regulującym 
działalność społecznych opiekunów zabytków jest ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162, póz. 1568 z dnia 
17 września 2003 r.). W rozdziale dziesiątym ustawy zatytułowanym „Społeczni 
opiekunowie zabytków” zapisano: Społeczni opiekunowie zabytków podejmują 
działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak 
najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach. Głównym zadaniem 
społecznej opieki nad zabytkami jest więc troska o jak najlepszy stan zachowania 
obiektów zabytkowych oraz szeroka ich popularyzacja w społeczeństwie poprzez 
słowo mówione, pisane i emitowane w elektronicznych środkach przekazu.

Andrzej Danowski,  Franciszek Midura

Swoje zamiłowania do zachowania i propagowania zabytków Ziemi 
Koneckiej można realizować we współpracy z Komisją Opieki nad Zabytkami 
jaka działa przy Oddziale PTTK w Końskich, ul. Partyzantów 1, tel. 41 372 
3170,  e-mail: biuro@pttkkonskie.pl
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SPOŁECZNA OPIEKA NAD ZABYTKAMI W KOŃSKICH

Społeczną opieką nad zabytkami w Końskich zajmuje się od chwili 
swojego formalnego powstania w 1935 roku Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego49.

Członkowie Komisji Opieki nad Zabytkami przy O/PTTK Końskie 
podczas wycieczki szkoleniowej w Maleńcu, ok. 1975 r ( fot. Archiwum PTTK). 

Wcześniej działacze PTK zrzeszeni w Sekcji Ochrony Sztuki Inżynier-
skiej doprowadzili do powstania w Sielpi filii Muzeum Techniki w Warszawie. 
Była to pierwsza w kraju placówka muzealna chroniąca zabytki przemysłowe 
w takiej formie. Koneccy krajoznawcy już od 1924 roku gromadzili pamiątki 
przeszłości z myślą o powołaniu w mieście Muzeum Powiatowego50. 
W 1958 roku na fali wielkiej ogólnokrajowej akcji ratowania zabytków 
architektury przy Oddziale PTTK powstała Komisja Opieki nad Zabytkami51. 
Podstawowym celem jej działania stało się popularyzowanie wiedzy 
o zabytkach oraz reagowanie na wszelkie nieprawidłowości związane 
z ich funkcjonowaniem. Praca Komisji ułatwia specjalistycznym służbom 
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49 A.Fajkosz,  Działalność krajoznawczo-turystyczna PTK-PTTK na Ziemi Koneckiej 1935-1985, s.5. 
Końskie 1985.

50 W.Pasek, Droga do muzeum w Końskich, s.6-7. Końskie 2009.
51 Powołana data powstania Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK Końskie oparta jest na odręcznie 

sporządzonej liście członków Komisji z 1958 roku. Archiwum Oddziału PTTK w Końskich.



państwowym i samorządom bieżący nadzór nad zabytkami. Na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat przewinęło się przez Komisję 151 członków52, z których 
żyje jeszcze i działa aktywnie 14 osób. 

W zakresie pracy Komisji jest też dążenie do zachowania krajobrazu 
kulturowego gminy, zapobieganie niszczeniu zabytków, poszukiwanie spo-
sobów i możliwości ich odnowy. Komisja brała m.in. udział w tworzeniu 
Inwentaryzacji Krajoznawczej Polski, trwale oznakowała tablicami infor-
macyjnymi ciekawsze budowle zabytkowe w Końskich. Organizuje sejmiki 
i szkolenia oraz prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą. W swoich 
szeregach posiada osoby legitymujące się uprawnieniami społecznych 
opiekunów zabytków.
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Legitymacja jednego z dziesięciu społecznych opiekunów zabytków ustanowionych
w 2009 roku  przez Starostę Koneckiego.

52 Lista członków Komisji Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich. Opr. W. Pasek na 
podstawie wykazów członków Komisji, list SOZ i deklaracji członkowskich. Archiwum Oddziału 
PTTK w Końskich.



Istotne znaczenie dla ochrony zabytków ruchomych i procesu edukacji 
historycznej ma Muzeum Regionalne PTTK założone 24 stycznia 2004 r. 
pod szyldem Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej53. W Polsce działa 114 
muzeów rejestrowych o najwyższej wartości. Muzeum koneckie przypisane 
jest do drugiej grupy 360 placówek znajdujących się w publicznym wykazie 
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów54. Istnieje jeszcze 
trzecia grupa muzeów, nie ujętych w żadnych ewidencjach. Należą do niej 
między innymi ludowe kolekcje w Adamowie i Fałkowie.

Muzeum w Końskich powstało w oparciu o zapisy ustawy o muzeach, 
w głównej mierze na bazie prywatnych zbiorów. Posiada wybraną w dniu 
4.03.2009 r. Radę Muzeum55. Gromadzi różne dokumenty, fotografie i przed-
mioty związane z historią regionu. Działając zgodnie z regulaminem uzgod-
nionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego56 od samego począt-
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53 W.Pasek, Droga …, s. 29.
54 Baza muzeów w Polsce, http://www.nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-muzeow-w-polsce/baza-muzeow-

w-polsce?q=Ko%C5%84skich&sort=nazwa&by=asc. Dostęp 5.12.2013r.
55 W.Pasek, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK w Końskich za lata 2009-2013, s.17. 

Końskie 2013.
56 Regulamin Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich przyjął uchwałą nr 1/2009 z dnia 24.01.2009 r.

Zarząd Oddziału PTTK w Końskich, a jego treść została uzgodniona z MKiDN Bogdanem 
Zdrojewskim w dniu 20.05.2009r. Archiwum Oddziału PTTK w Końskich.  

Ze zbiorami zapoznają się turyści 
ze Skarżyska i Kielc, 12.01.2012.

W Muzeum uczestnicy Forum 
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK 

Województwa Świętokrzyskiego, 16.12.2012.



ku przeżywa trudności lokalowe i toczy ciągłą walkę o przetrwanie. Wartość 
historyczna zgromadzonych przez regionalistów muzealiów oraz duże zain-
teresowanie ekspozycją przez zwiedzających, świadczą o potrzebie rozwo-
ju tej formy ochrony i ukazania zabytków. Brak możliwości utrzymania mu-
zeum wyłącznie przez PTTK rzutuje też na konieczność przekształcenia pla-
cówki w prowadzone przez samorząd gminny Muzeum Ziemi Koneckiej. 

Obecnie dostępna jest dla zwiedzających tylko część zbiorów. Większość 
oczekuje w magazynach na lepsze warunki ekspozycji. Dotyczy to niemal 
w całości przedmiotów etnograficznych i zabytkowych wyrobów odlewni-
czych koneckich firm. Prowizoryczna wystawa zorganizowana jest na kory-
tarzach zachodniego skrzydła pałacowego, gdzie mieści się  część wydzia-
łów Urzędu Miasta i Gminy oraz biuro PTTK. Wszystkie przedmioty znajdu-
ją się w antyramach oraz 36 oszklonych szafach i gablotach. Ze względu na 
bezpieczeństwo muzealiów całkowicie zrezygnowano z prezentacji w otwar-
tej przestrzeni.
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Tymczasową wystawę Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich 
można zwiedzać w dni robocze, od poniedziałku do piątku 

w godz. 800 – 1530.   Wstęp wolny.

Gablota przy siedzibie Muzeum 
w zachodnim skrzydle pałacu 
Małachowskich w Końskich.



LISTA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW
ustanowionych decyzją administracyjną Starosty Koneckiego 

na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach57
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Marzenna 
Kwietniewska Cisak 

Nr uprawnień 1/2009
Nr tel. 506964902

Bolesław Borowiecki 
Nr uprawnień 2/2009 

Nr tel. 533534242

Bogdan Faworski 
Nr uprawnień 3/2009 

Nr tel. 41372672

57 Społeczni opiekunowie zabytków ustanawiani są na podstawie art. 103 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 162. poz. 1568 z późn. zm.). 

Wojciech Pasek 
Nr uprawnień 4/2009 

Nr tel. 665120308

Krzysztof Wiatr 
Nr uprawnień 6/2009 

Nr tel. 413726528

Jerzy Rajmund Stańczyk 
Nr uprawnień 7/2009 

Nr tel. 791073317

Tadeusz Śliwak 
Nr uprawnień 8/2009 

Nr tel. 69697068

Krzysztof Woźniak 
Nr uprawnień 9/2009 

Nr tel. 78470022

Teresa Wołodkiewicz 
Nr uprawnień 10/2009 

Nr tel. 7884166
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„Otwarte zabytki” to pomysł Centrum Cyfrowego Projekt: Polska wspierany 
merytorycznie i realizowany pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do wiedzy o polskich zabytkach oraz 
zaangażowanie do działań osób zainteresowanych ich ochroną. Projekt zainspirow-
any został konkursem fotograficznym „Wiki lubi zabytki”, organizowanym przez 
stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego Centrum Cyfrowe było partnerem. Polega 
na stworzeniu otwartej platformy internetowej, prezentującej dane pochodzące 
z rejestru zabytków oraz informacjach dodawanych przez użytkowników. Portal 
umożliwia wszystkim zainteresowanym współtworzenie zbioru, uzupełnianie braku-
jących informacji, monitorowanie stanu zabytków oraz tworzenie innych projektów 
i działań edukacyjnych, np. akcji społecznych w celu ratowania zabytków, planowa-
nia wycieczek edukacyjnych itp.

Otwarty zabytek to taki, który znalazł swoje miejsce w serwisie „Otwarte zabytki” 
i został opisany przez internautów w ramach Cyfrowego Czynu Społecznego. 
Wszystkie treści udostępniane są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 
odbywa się na tych samych warunkach. Dzięki temu zdjęcia i informacje na  temat 
zabytku można swobodnie wykorzystywać, kopiować oraz remiksować bez pytania 
kogokolwiek o zgodę. Zabytki można otwierać na wiele sposobów: uzupełniając 
informacje bez wychodzenia z domu, wykonując im zdjęcia podczas spacerów i wy-
cieczek oraz dodając je do bazy

W pierwszej fazie projektu utworzono  obywatelski katalog zabytków, w oparciu 
o dane pochodzące z Rejestru Zabytków z podstawowymi informacjami o zabytkach: 
nazwą, adresem, datą powstania oraz współrzędnymi GPS. Dane dodawane przez 
użytkowników potwierdzane były metodą „potrójnego ślepego sprawdzenia”, pole-
gającej na tym, że informacje na temat konkretnego zabytku uznawane były za 
kompletne po sprawdzeniu ich przez przynajmniej trzech użytkowników. W drugiej 

PROJEKT  „OTWARTE ZABYTKI”
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fazie realizacji projektu uwzględniane są sugestie miłośników zabytków. „Otwarte 
Zabytki” adresowane są także do Polonii. Charakteryzuje je  swobodne wykorzystanie 
aplikacji służących m.in. do monitorowania i alarmowania o stanie zabytków, 
do tworzenia interaktywnej mapy zabytków oraz dodawania nowych obiektów do 
wspólnego katalogu. Równolegle prowadzone będą działania edukacyjne, zachęca-
jące nauczycieli do wykorzystywania opublikowanych materiałów w procesie 
dydaktycznym.

Więcej informacji na www.otwartezabytki.pl Centrum Cyfrowe. 
Projekt: Polska tel. +48 222 43 93 06 www: http://centrumcyfrowe.pl/
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Zarządzenie nr 269/2013 z załącznikiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia 
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Końskie z dnia 23.10.2013.
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Biblioteczka
Muzeum Regionalnego PTTK 

w Końskich
Dotychczas ukazały się :

Wszystkie osoby zainteresowane historią regionu,
rozwojem Muzeum, wzbogacaniem jego zbiorów

zapraszamy do kontaktu  i współpracy.

Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
   26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1

tel. 41 3723170, e-mail: wojtek.pasek@wp.pl
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108 dzień roku                                                                                      16 tydzień roku 

Wschód słońca 05:29                                                                   Zachód słońca 19:40

Kwiecień

18
 

Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Zabytków

Imieniny: 
Alicji,  Bogumiła, Bogusławy, Ryszarda

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest w dniu 18 kwietnia od 
1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Międzynarodową 
Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych 
imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Głównym celem Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki 
dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków 
o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej 
w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków jest też nagrodzenie osób, które 
w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
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Notatki




