UCHWAŁA NR XXXV.253.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta
Złotowa na lata 2014 – 2017”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 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 ze zmianami: z 2015 r.: poz. 397, poz. 774 i poz. 1505,
z 2016 r.: poz. 1330, poz. 1887 i poz. 1948 oraz z 2017 r.: poz. 60, poz. 1086 i poz. 1595.) Rada Miejska
w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa
na lata 2014 – 2017” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXV.253.2017
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wprowadzenie
Obowiązek opracowania i wdrożenia programów opieki nad zabytkami wynika z art. Wynika z art. 87 ust.
1 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2010 – 2014” został przyjęty uchwałą
Nr XXXV.335.2014 z dnia 27 kwietnia 2014 r. Uchwała powyższa została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. ; poz. 3731.
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 ze zm.) Burmistrz sporządza co cztery lata gminny program opieki
nad zabytkami, a co dwa lata przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z jego realizacji. Niniejsze
sprawozdanie obejmuje pełny czteroletni okres realizacji. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi oceny
i monitoringu, zawartymi w Rozdziale 9 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 –
2017”, po czterech latach program powinien zostać zaktualizowany i ponownie przyjęty przez Radę
Miejską
Sprawozdanie z realizacji „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2014 –
2017” zostanie przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu.

Realizacja „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017”
Program zakłada realizacje następujących celów:
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
oraz
1) zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami miasta Złotowa, w tym także
rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego i figurujących
w Gminnej Ewidencji Zabytków ,
2) wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
3) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

Zadania z zakresu opieki nad zabytkami w mieście Złotów uwzględnione są w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, przyjętym przez Radę Miejską w Złotowie
uchwałą Nr XXI/138/05 z dnia 24 marca 2005 r. Studium formułuje szereg ustaleń szczegółowych,
których celem jest ochrona najcenniejszego pod względem historyczno – kulturowym obszaru miasta.
Zapisy pozwalające na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych
oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są również w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
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Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru lub w jego otoczeniu wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Poznaniu Delegatura w Pile).
W przypadku, gdy na terenie planowanej inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Projekty decyzji o warunkach zabudowy (w odniesieniu do
obszarów objętych formami ochrony zabytków oraz ujętych w ewidencji zabytków) dla planowanych
inwestycji położonych między innymi na obszarze średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień
kulturowych na terenie założenia urbanistycznego miasta Złotowa wpisanego do rejestru zabytków pod
nr A-61/505 decyzją z dnia 25.11.1965 r. wydawane są przez Burmistrza Miasta Złotowa, po uprzednim
ich uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dodatkowo, w przypadku, gdy budowa zlokalizowana jest w strefie historycznych nawarstwień
kulturowych miasta wpisanego do rejestru zabytków, inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia
badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

Najwyższe znaczenie dla miasta Złotowa mają:
 zabytki nieruchome (wpisane do rejestru zabytków):

















układ urbanistyczny – nr rej. A – 61/505 decyzją z dnia 25.11.1965 r.
Kościół rzymsko - katolicki parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Panny Marii; 1660 - ’64 r.;
nr rejestru 661/Wlkp/A decyzją z dnia 29.08.1953 r. (dawniej nr rej. A – 62/12)
Kościół rzymsko – katolicki parafialny p.w. św. Rocha przy ul. Staszica wraz z cmentarzem; kościół –
1904 r., cmentarz XVIII/XIX w. ; nr rejestru 299/Wlkp/A decyzją WWKZ z dnia 19.04.2006 r.
Kościół fil. p.w. św. Stanisława Kostki na placu Kościuszki; 1829 – ’30; nr rejestru 669/Wlkp/A decyzją
z dnia 02.04.1959 r (dawniej nr rej. A – 63/189)
Zespół pałacowo – parkowy, ul. Jastrowska 14 (dawniej Plac Zamkowy)
o Pałac – XVIII/XIX w. nr rejestru A – 64/504 decyzją z dnia 25.11.1965 r.
o Park – XVIII w. nr rejestru A – 461 decyzją z dnia 12.10.1983 r.
Starostwo Powiatowe, Al. Piasta 32; nr rejestru A – 672 decyzją z dnia 13.03.1990 r.
Dom Polski, ul. ks. dr Domańskiego; 1906 r., nr rejestru A – 802 decyzją z dnia 16.12.1998 r.
Dom szachulcowy – szczytowy, ob. Muzeum Ziemi Złotowskiej, ul. Wojska Polskiego 2a;1 poł.
XVIII w., nr rejestru 663/Wlkp/A decyzją z dnia 25.11.1965 r. (dawniej nr rej. A – 66/506)
Dom szachulcowy – szczytowy, ul. Kościelna 3; XVIII/XIX w. odbudowany w latach 80 – tych XX w.,
nr rejestru 662/Wlkp/A decyzją z dnia 11.10.1985 r. (dawniej nr rej. A – 515)
Dom szachulcowy – szczytowy, ul. Kościelna 5; 1 połowa XIX w. odbudowany w latach 80 – tych
XX w., nr rejestru 666/Wlkp/A decyzją z dnia 11.03.1985 r. (dawniej nr rej. A – 516)
Dom szachulcowy – kalenicowy, ul. Obrońców Warszawy 31; 1829 r., odbudowany w latach 80 – tych
XX w., nr rejestru 664/Wlkp/A decyzją z dnia 26.03.1985 r. (dawniej nr rej. A – 517)
Dom w zespole folwarcznym, ul. Dwór Złotowski 11; nr rejestru 665/Wlkp/A decyzją z dnia
25.11.1965 r. (dawniej nr rej. A – 67/508)
Zespół Zakładu Wodociągów, ul. Wodociągowa 1; 1912 r.; nr rejestru A – 765 decyzją z dnia
10.10.1995 r.
Spichlerz kamienny, ul. Paderewskiego 13/14, 1780 r.; nr rejestru A – 68/507 decyzją z dnia
25.11.1965 r.
Spichlerz szachulcowy, ul. Kościelna 2b, k. XIX w. ; nr rejestru A – 803 decyzją z dnia 20.12.1998 r.
chałupa podcieniowa przeniesiona ze wsi Święta nr 98 z ok. 1800 r., nr rej. A – 44/188 decyzja z dnia
02.04.1959 r. (na terenie „Zagrody Krajeńskiej”)
 zabytki ruchome, które znajdują się w poniższych obiektach:

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP
Wyposażenie kościoła wpisane do rejestru zabytków pod numerem 64 B decyzją z dnia 12.02.1971 r.,
w większości barokowe, obejmuje m.in.: ołtarze wraz z rzeźbami i obrazami (ołtarz główny oraz cztery
ołtarze boczne: p.w. św. Andrzeja, p.w. św. Piotra, p.w. św. Anny, p.w. Matki Boskiej), ambonę,
chrzcielnicę, grupę rzeźbiarską – Ukrzyżowanie na belce tęczowej, sarkofag Zygmunta Aleksandra
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Grudzińskiego, ławy kolatorskie i feretrony. Pozostałe elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia
kościoła ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków m.in.: zespół malowideł ściennych w prezbiterium,
nawie oraz kaplicach bocznych, wykonanych w latach 60-tych XX w.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. ROCHA
Wyposażenie kościoła wpisane do rejestru zabytków pod numerem 84/Wlkp/B decyzją z dnia
20.04.2006 r., stanowi w większości neogotycki, kompletnie zachowany zespół obejmujący m.in.: ołtarz
główny wraz z rzeźbami, ołtarze boczne z obrazami: p.w. MB Niepokalanie Poczętej oraz p.w. św.
Józefa, prospekt organowy, komplet ławek, polichromie ornamentalne w prezbiterium i nawie, zespół
witraży, posadzki, a także kapliczkę z rzeźbą św. Rocha usytuowaną na zewnątrz kościoła.

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO przy al. Piasta 32
Zespół witraży stanowiący wystrój Starostwa Powiatowego, wpisany jest do rejestru zabytków pod
numerem 104/Wlkp/B decyzją z dnia 17.09.2007 r. Przedmiotowe witraże pochodzą z 1911 r. i zostały
wykonane w stylu secesyjnym.

KOŚCIÓŁ p.w. św. STANISŁAWA KOSTKI
Wyposażenie kościoła stanowi: prospekt organowy, zespół obrazów przedstawiających Drogę
Krzyżową oraz dzwony.
BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO przy al. Piasta 1
Witraż z przedstawieniem personifikacji rzemiosła wykonany w 1913 r. znajduje się w dawnej sali
posiedzeń rady miejskiej.

CMENTARZ KATOLICKI przy KOŚCIELE p.w. św. ROCHA
Drewniana płaskorzeźba z przedstawieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa na grobie Marii Gollnick,
wykonana ok. 1931 r.

KAPLICZKA SŁUPOWA u zbiegu ulic Domańskiego i Łowieckiej, neogotycka, murowana z cegły, stan
dostateczny.

W 2011 r. opracowana została „Gminna ewidencja zabytków z terenu miasta Złotowa” w formie zbioru
kart adresowych dla wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w wykazie
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w roku 2012 „Gminna ewidencja zabytków archeologicznych
z terenu miasta Złotowa” także w formie zbioru kart adresowych.
W celu udostępnienia i upowszechnienia wiedzy na temat zabytków oraz umożliwienia zapoznania
z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami miasta Złotowa, w tym także rozróżnienia
obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego i figurujących w Gminnej
Ewidencji Zabytków na stronie internetowej urzędu bip.zlotow.pl w zakładce Gospodarka
Przestrzenna/Zabytki znajdują się linki z:
- Gminną Ewidencją Zabytków,
- uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXXV.335.2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2014 – 2017” wraz z ww.
programem.
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GEZ

KARTA ADRESOWA GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKÓW

1. Nazwa

2. Czas powstania

KOŚCIÓŁ KATOLICKI
parafialny p.w.
Wniebowzięcia NMP

1660 – 1664 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym
stanowiskiem archeologicznym

3. Miejscowość

ZŁOTÓW

4. Adres

ul. Panny Marii
dz. nr 169
77 – 400 Złotów
5. Przynależność administracyjna
Województwo wielkopolskie
powiat

złotowski

gmina miasto

Złotów

6. Formy ochrony

rejestr zabytków 661/Wlkp/A
(dawniej A – 62/12)
decyzja z dnia 29.08.1953 r.

7. Opracowanie karty
(autor, data i podpis)
mgr inż. Iwona Żerebiło, wrzesień
2011 r.

Przykładowa karta adresowa zabytku.

Cennym pod względem kulturowym jak i krajobrazowym w mieście jest tzw. „Zwierzyniec” – kompleks
leśny o powierzchni ponad 100 ha w południowo-zachodniej części miasta, w sąsiedztwie Jeziora
Miejskiego i Zaleskiego stanowiący pozostałość po dawnej puszczy, jaka pokrywała obszar dzisiejszego
Złotowa we wczesnym średniowieczu. Drzewostan składa się z kilku gatunków drzew liściastych w wieku
od 110 do 190 lat nie wliczając w to pomników przyrody.
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Na terenie miasta Złotowa znajdują się również stanowiska archeologiczne.
Poniższa tabela prezentuje zasoby archeologicznego dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Złotowa.

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

wpisanych
do rejestru

ilość ogółem

a. grodziska

1

x

b. osady

23

x

c. cmentarzyska

1

x

d. inne

3

x

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

STANOWISKO
ARCHEOLOGICZNE

ŚREDNIOWIECZNE I NOWOŻYTNE
NAWARSTWIENIA KULTUROWE MIASTA
ZŁOTOWA ( XVII-XIX w.)

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym
stanowiskiem archeologicznym

1

1

3. Miejscowość

ZŁOTÓW

4. Adres

Złotów, stan. 35, ob. AZP 32-29/83

343.41 ZŁOTÓW
Zespół nr 1 na mapie topograficznej w skali 1:25 000
5. Przynależność administracyjna
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: ZŁOTOWSKI
Gmina: ZŁOTÓW
6. Formy ochrony

• Wpis do rejestru zabytków pod numerem
A-61/505 decyzją z dnia 25.11.1965 r.
• Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Złotowa:
- Uchwała nr IV/21/07 Rady Miejskiej w
Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r., Dz. U.
Woj. Wlkp. Nr 44 z dnia 30.03.2007 r.
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
mgr Romualda Bartkowiak

04.05.2012 r.

Przykładowa karta zabytku nieruchomego (stanowiska archeologicznego).
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Najważniejszym zadaniem gminy jest powstrzymanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie
ich do jak najlepszego stanu zachowania dla przyszłych pokoleń. W okresie ostatnich czterech lat w kilku
obiektach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzono prace restauracyjne i zabiegi
konserwatorskie Było to możliwe dzięki właściwej opiece konserwatorskiej, sprawowanej przez właścicieli
i zarządzających obiektami.
Rada Miejska w Złotowie w celu wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych
na opiekę nad zabytkami, podejmowała uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych:
 uchwała Nr XXXIV.324.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
Gminy Miasto Złotów w wysokości 165.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele
parafialnym p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie związane
z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – remont ołtarza głównego,
 uchwała Nr VIII.34.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy
Miasto Złotów w wysokości 120.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p. w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie związane z zabezpieczeniem i utrwaleniem
zabytku – konserwacja i restauracja polichromii ściennych na kopule w kaplicy północnej
kościoła,
 uchwała Nr XVII.106.2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy
Miasto Złotów w wysokości 60.000,00 zł na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p. w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie związane z zabezpieczeniem i utrwaleniem
zabytku – konserwacja i restauracja polichromii ściennych kopuły i latarni oraz bębna pod kopułą
kościoła,
 uchwała Nr XVII.107.2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy
Miasto Złotów w wysokości 29.744,00 zł na prace konserwatorskie związane z konserwacją
i modernizacją ogrodzenia cmentarza parafialnego Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Rocha
w Złotowie.
Ponadto w celu wspierania właścicieli budynków zabytkowych (i nie tylko) w podejmowaniu inicjatywy
związanej z zahamowaniem procesu degradacji ich budynków Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę
Nr X.47.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków
mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze miasta Złotowa wybudowanych przed 1980
rokiem, w których wykonano remont elewacji.
Ww. uchwałę wraz z niezbędnymi załącznikami zamieszczono na stronie internetowej bip.zlotow.pl
w zakładce Podatki i opłaty/ Zwolnienia od podatku.
Gmina Miasto Złotów w roku 2017 opracowała „Program rewitalizacji dla miasta Złotów na lata 2017 –
2025”, przyjęty uchwałą Nr XXVII.203.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r., którego
założeniem jest m. innymi poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze
przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym oraz wyprowadzenie ze stanu kryzysowego
danego obszaru, obejmującego interwencję w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz
kulturowej.
W Złotowie obszarem zdegradowanym jest przestrzeń Starego Miasta, na której znajdują się:
 teren zwartej zabudowy śródmiejskiej, ze szczególną koncentracją zabudowy historycznej,
wielorodzinnej,
 teren o znaczącej koncentracji usług w parterach budynków,
 obszar historycznego centrum miasta z dominującą zabudową sprzed 1945 roku.
Obszar Starego Miasta to historycznie ukształtowana część miasta, która charakteryzuje się szczególnym
występowaniem obiektów powstałych na przełomie XIX/XX wieku oraz w pierwszej połowie XX wieku.
Na obszarze Starego Miasta występuje także koncentracja obiektów komunalnych, wymagających prac
remontowo – modernizacyjnych.
Obszar Starego Miasta stanowi zatem historyczne centrum Złotowa. Obszar objęty jest strefą ochrony
konserwatorskiej „A”, co oznacza pełną ochronę konserwatorską tego obszaru.
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Rewitalizacja jest dla Złotowa bardzo ważna. Dzięki niej zostaną zrealizowane trzy z głównych celów
zawartych w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017”, co z kolei wpłynie na
poprawą wizerunku miasta – zwiększy się atrakcyjność wizualna wyremontowanych budynków,
a program rewitalizacji pozwoli pozyskać na to środki.
W celach promocyjnych na terenie miasta bezpośrednio przy zabytku bądź w miejscach mających
znaczenie historyczne dla miasta zainstalowane tablice ze zdjęciem i opisem zabytku. Jest to ścieżka
historyczno – przyrodnicza „Szlakiem Złotowskiego Jelenia”.

Przykładowe zdjęcia tablic.

Reasumując należy podkreślić , że:
 Celem gminnego programu opieki nad zabytkami jest zahamowanie degradacji substancji
zabytkowej i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie
atrakcyjnego wizerunku miasta Złotowa.
 W całym okresie sprawozdawczym stwierdza się pozytywne efekty realizacji „Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2014– 2017”.
 Zadania określone w programie realizowane są poprzez działania władz samorządowych,
zarówno prawne (zapisy dotyczące ochrony zabytków w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego),
jak i finansowe (przeznaczanie środków z budżetu gminy na ochronę zabytków).
 Podjęto inicjatywy dotyczące wyeksponowania posiadanych obiektów i rozpoczęto działania na
rzecz uatrakcyjnienia ich pod względem turystycznym i edukacyjnym.
W zakresie ochrony gminnych zabytków pozostało do wykonania wiele zadań, które ze względu na
konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych należałoby rozłożyć na kolejne lata.
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