
UCHWAŁA NR XXI/163/2013
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami  dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz.594) w związku z art.87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Rada Gminy Odrzywół uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016, 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY

mgr Stanisław Gapys
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1.WSTĘP 

Dziedzictwo kulturowe stanowi istotny element kształtowania świadomości                             

i tożsamości narodowej oraz lokalnej (powiatów, gmin). W szerszym kontekście taką rolę 

pełni krajobraz kulturowy łączący treści przyrodnicze, widokowe, kompozycyjne, 

architektoniczne oraz współczesne. Obok działań związanych z gospodarką, infrastrukturą 

czy polityką społeczną, realizowanie zadań  z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami 

mających na celu zachowanie w dobrym stanie zabytków, układów przestrzennych, zespołów 

zabytkowych, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o ich znaczeniu dla historii                        

i kultury - wpisuje się w politykę prowadzoną w sposób zrównoważony. 

Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami służy przede wszystkim 

określeniu zasobów zabytkowych gminy, stanu ich zachowania i zagospodarowania oraz 

wskazanie wartości jakie niosą. Ponadto powinien on zawierać zakres działań pozwalających 

wprowadzić skuteczny system ochrony dziedzictwa kulturowego, co skutkuje również 

określeniem zasad współpracy z urzędem konserwatorskim, lokalnymi organizacjami 

społecznymi oraz zasad komunikacji z lokalną społecznością (mieszkańcami, inwestorami, 

właścicielami zabytków), która jest głównym odbiorcą  programu. Wypracowanie systemu 

ochrony dziedzictwa kulturowego i włączenie go do strategii przestrzennej gminy przyczyni 

się do jej pełniejszego rozwoju, poprawy jej atrakcyjności i właściwego zarządzania 

dziedzictwem zgodnie ze standardami konserwatorskimi.  

Gmina Odrzywół wykorzystując w swoich działaniach wysokie walory przyrodnicze                                      

i zachowując dziedzictwo kulturowe może stworzyć ciekawy i rozpoznawalny                                       

w woj. mazowieckim, produkt turystyczny. 
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2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI. 

        Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakładają na 

Gminę przepisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami  ( Dz. U. z 2003 nr 162, poz. 1568  z późn. zm.). Zgodnie z art. 87 ust. 1 w/w 

Ustawy, Wójt sporządza na okres 4 lat Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Gminny 

Program Opieki nad  Zabytkami podlega uchwaleniu przez Radę Gminy, po uzyskaniu opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zatwierdzeniu dokument ogłaszany jest                           

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu Wójt Gminy sporządza co dwa 

lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy. 

GŁÓWNE CELE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI OKREŚLA ART. 87 UST. 2 

W/W USTAWY, TJ.: 

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  

 uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody                           

i równowagi ekologicznej, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie  do poprawy stanu ich 

zachowania, 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych, edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych oraz opieka nad zabytkami, 

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków. 

 

3. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE. 

        Deklarację ochrony dziedzictwa narodowego oraz stworzenie warunków 

upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu 

polskiego zawiera  art. 5, art. 6 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r.( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 

1471). Zgodnie  z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                     

z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 9 Gmina realizuje zadania własne 

mające na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących m.in. sprawy 
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kultury w tym, bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami. 

        Głównym aktem prawnym regulującym przedmiot, zakres i formy ochrony    i opieki nad 

zabytkami jest Ustawa o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.). Zgodnie  z art. 3 pkt 1 zabytkiem jest 

nieruchomość lub rzecz ruchoma, 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.  

OCHRONIE I OPIECE, BEZ WZGLĘDU NA STAN ZACHOWANIA PODLEGAJĄ: 

zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

 krajobrazami kulturowymi, 

 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

 dziełami architektury i budownictwa, 

 dziełami budownictwa obronnego, 

 obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami, i innymi 

zakładami przemysłowymi,  

 cmentarzami, 

 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji; 

zabytki ruchome będące, w szczególności: 

 dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 

 kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych 

według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 

 numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, 

pieczęciami, odznakami, medalami  i orderami, 

 wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu maszynami                         

i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych 

i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

 materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. 

o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), 
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 instrumentami muzycznymi, 

 wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

 przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji; 

zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

 pozostałościami terenowymi pradziejowego historycznego osadnictwa, 

 cmentarzyskami, 

 kurhanami, reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.  

FORMAMI OCHRONY ZABYTKÓW SĄ: 

 

 wpis do rejestru zabytków, 

 uznanie za pomnik historii, 

 utworzenie parku kulturowego,  

 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.   

 

OCHRONA ZABYTKÓW polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji 

publicznej działań mających na celu: 

 zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

 zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 

 udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 

 przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków                        

za granicę, 

 kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 

 uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska 
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OPIEKA NAD ZABYTKIEM sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega,                           

w szczególności, na zapewnieniu warunków: 

 naukowego badania i dokumentowania zabytku, 

 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych                         

przy zabytku, 

 zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 

 korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 

 popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 

kultury 

 Ustawa nakłada na Gminę szereg praw i obowiązków  w zakresie ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, są to m.in.: 

 prawo utworzenia przez Radę Gminy (po uprzednim zasięgnięciu opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) parku kulturowego w celu ochrony 

krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów      

z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej                      

i osadniczej (art.16) 

 uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu                               

i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju 

gminy (art.18) 

 obowiązek prowadzenia przez Wójta gminnej ewidencji zabytków                                  

w formie zbioru kart adresowych zabytków z terenu gminy, objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków (art.22 ust.4) 

 sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego jednostka samorządu 

terytorialnego posiada tytuł prawny wykonywane w ramach zadań własnych (art.71) 

 prawo ubiegania się przez Gminę dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane przy zabytku będącego 

własnością tej jednostki (art. 73) 

 prawo udzielania przez Radę Gminy, dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(art.81) 
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 sporządzanie przez Wójta i przyjmowanie przez Radę Gminy na okres 4 lat gminnego 

programu opieki nad zabytkami, z którego co dwa lata Wójt przedstawia 

sprawozdanie Radzie Gminy (art.87). 

Uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami znajdują się                        

w szeregu obowiązujących ustaw, w tym w: 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t. j. Dz. U. z 2008 r.      

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92, poz. 880                         

z późn. zm.) art. 83, ust. 2  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator 

zabytków  Art. 85, art. 86 (dot. opłat za usunięcie drzew) 

 Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 

r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.): art. 29, ust. 2, Jeżeli przedmiotem umowy                            

o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość 

wpisana do rejestru zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tej 

nieruchomości można nałożyć, w razie potrzeby, na nabywcę obowiązek odbudowy 

lub remontu położonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie 

określonym w umowie. Art.68, ust. 3 Właściwy organ może udzielić bonifikaty od 

ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia 

wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: 

Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 

zabytków obniża się o 50 %. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody 

albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę. 

 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) art. 53, ust. 4, pkt 2: Decyzje, o których mowa              

w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

− w odniesieniu do obszarów  i obiektów objętych formami ochrony zabytków,                          

o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.13)) oraz ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków; 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  Nr 156, poz. 1118                 

z późn. zm.) Art. 39. 

1/Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, 

wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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2/Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może 

być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego                       

w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                       

o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. 

3/ W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych  do rejestru  

zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 

obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. 

4/ Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa 

w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie 

uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. 

 Ustawa z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13, poz 123) 

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach regulują przepisy: 

 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. 

zm.) 

 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 

Zasady ochrony materiałów archiwalnych regulują przepisy: 

 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. 

z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.) 

 

4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 

4.1. STRATEGICZNE CELE POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI  

NAD ZABYTKAMI.  

4.1.1. KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI.  

    Opracowanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest 

ustawowym obowiązkiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program określić ma 

cele, kierunki oraz zadania organów i jednostek administracji publicznej, jak również warunki 

i sposób finansowania planowanych działań wraz z harmonogramem ich realizacji. Tezy 

dotyczące zakresu opracowania programu ochrony zabytków: 

a) uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami, stan zabytków ruchomych                                      

i nieruchomych, pomniki historii i obiekty wpisane na listę światową dziedzictwa  
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b) stan zabytków archeologicznych , stan zabytków techniki , stan służb konserwatorskich, 

stan opieki nad zabytkami, stan uregulowań prawnych 

c) działania o charakterze systemowym : powiązanie ochrony zabytków z polityką 

ekologiczną, ochroną przyrody, polityką przestrzenną, celną i polityką bezpieczeństwa 

państwa  

d) wypracowanie strategii ochrony dziedzictwa kulturowego i wprowadzenie  jej do polityk 

sektorowych 

e) system finansowania :stworzenie sprawnego systemu finansowania, ochrony i opieki 

konserwatorskiej 

f) dokumentowanie, monitorowanie, standaryzacja metod działania: dokumentowanie, 

monitorowanie, ujednolicanie metod działań profilaktycznych, konserwatorskich, 

restauratorskich i ochronnych 

g) kształcenie i edukacja , kształcenie specjalistyczne, podyplomowe i system uznawalności 

wykształcenia , edukacja społeczeństwa , edukacja właścicieli i użytkowników  

h) współpraca międzynarodowa: współpraca z instytucjami i organizacjami, współpraca                    

z obszarem Europy Środkowej 

We wrześniu 2013 r. został przedstawiony do analizy projekt Krajowego Programu Ochrony Zabytków 

i Opieki nad Zabytkami na lata 2013- 2016. Przedstawiony jest kompletny stan prawny, zasoby 

zabytkowe w kraju, przeprowadzono analizę SWOT 

4.1.2. NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY. 

        Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 została przyjęta przez Rząd RP 

21 września 2004 r., jego przedłużenie czyli „Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju 

Kultury na lata 2004-2020 przyjęto w 2005 roku. Powyższe dokumenty służą wdrożeniu 

Narodowego Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego.”  

       Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, obejmuje wszystkie sfery                      

i zagadnienia związane z funkcjonowaniem kultury. W ramach prac nad Dokumentem 

określono nową misję, którą w ramach przedstawionych założeń do strategii, wypełniać 

powinny instytucje zarządzające, pośredniczące, finansujące, współpracujące oraz 

wnioskodawcy.  

Misją tą jest: Zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej ponad 

pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości 

warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów.  

Omawiany dokument wśród najważniejszych celów strategicznych państwa w zakresie 

ochrony zabytków wymienia: 

Id: C0C88D3A-B12E-4699-BE32-D01999AD3D73. Podpisany Strona 11



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013- 2016 DLA GMINY ODRZYWÓŁ 

                                                                                                 12 

 przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego wspierania ochrony                       

i opieki nad zabytkami, 

 podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa, 

 poszukiwanie instrumentów wzmacniających efekty działalności służby 

konserwatorskiej, 

 ograniczenie uznaniowości konserwatorów poprzez nałożenie na nich 

odpowiedzialności  za niezgodne z prawem postępowanie 

Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały określone następująco:  

 Państwo powinno realizować zadania z zakresu kultury poprzez działania Ministra 

Kultury   oraz działania jednostek samorządu terytorialnego.  

 Wydatki publiczne na kulturę w Polsce powinny wzrosnąć.  

 Minister Kultury realizuje zadania własne poprzez narodowe programy kultury, 

narodowe instytucje kultury, placówki badawczo-rozwojowe, wyspecjalizowane 

instytucje typu arm’s length oraz zlecanie zadań instytucjom samorządowym                            

i pozarządowym.  

 Budżet Ministra Kultury powinien być adekwatny do nowych działań. Ze względu na 

ograniczenia budżetu państwa winno poszukiwać się pozabudżetowych środków 

finansujących kulturę. W tym celu proponuje się uzupełnienie istniejącego modelu 

finansowania kultury o rozwiązania stosowane w Europie, tworzące fundusze celowe 

dla realizacji polityk  w poszczególnych obszarach kultury.  

 Państwo, w tym Minister Kultury, powinno być partnerem dla jednostek samorządu 

terytorialnego i wspólnie z nimi kształtować kulturę   w regionach.  

 Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w kształtowaniu 

instytucjonalnego zaplecza dla rozwoju kultury,  w tym do wypełniania założonych w 

lokalnych strategiach rozwoju celów w sferze kultury, a rola państwa powinna 

sprowadzać się do badań naukowych i monitorowania tej sfery oraz do skutecznego 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Jednocześnie Minister Kultury powinien 

posiadać odpowiednie środki na sprawowanie mecenatu nad działalnością instytucji 

kultury oraz instrumenty o charakterze motywującym, za pomocą których możliwa 

będzie realizacja polityki kulturalnej państwa  w regionach.  

 Zwiększyć powinna się społeczna partycypacja w sferze odpowiedzialności za kulturę, 

m.in. poprzez uspołecznienie decyzji podejmowanych w sferze kultury w regionach 

(lokalne strategie kulturalne, społeczne ciała opiniujące funkcjonowanie instytucji 
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kultury). Wzrosnąć powinna również rola organizacji pozarządowych, poprzez 

równouprawnienie ich w dostępie do środków publicznych na zadania w sferze 

kultury.  

 Unowocześnienie procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych.  

 Wszystkie zaplanowane działania zaprogramowane w strategii powinny być dostępne 

dla mniejszości narodowych oraz instytucji prowadzonych przez te społeczności                       

w celu pielęgnowania różnorodności kulturowej i ich tradycji jako dorobku polskiej 

kultury.  

 Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami 

regionów jest podstawą dla podjęcia działań w kształtowaniu zintegrowanych 

produktów turystycznych, wykorzystujących (i działających na ich rzecz) elementy 

dziedzictwa kulturowego, aktywność instytucji kultury oraz skoncentrowane wokół 

tych instytucji przemysły kultury.  

Strategicznymi obszarami w okresie programowania 2004–2013 są:  

 promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw,  

 ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja 

zabytków,  

 rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

oraz unowocześnianie programów edukacji artystycznej  i dostosowanie ich do rynku 

pracy,  

 wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych  w kreowaniu sfery 

kultury, w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej,  

 stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, stworzenie 

instytucji zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem.  

 Zwiększenie samodzielności instytucji kultury, także w znaczeniu ekonomicznym oraz 

wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia finansowe, wpłynie pozytywnie na ich 

efektywność i konkurencyjność na rynku usług kulturalnych oraz na samodzielność 

programową.  

 Rolą Ministra Kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego jest motywowanie 

społeczności do partycypacji w funkcjonowaniu sfery kultury, w tym do 

dobrowolnego udziału w finansowaniu instytucji i wydarzeń kulturalnych oraz 

twórców za pomocą stworzonych narzędzi podatkowych. W tym celu Minister 
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Kultury i samorządy powinny rozszerzyć obowiązki odpowiednich komórek swoich 

urzędów w zakresie promocji społecznej odpowiedzialności obywateli za kulturę 

(wspólne kampanie promocyjne, powstawanie społecznych paneli eksperckich i ciał 

doradczych związanych z możliwością pozyskania dodatkowych funduszy na kulturę 

w regionach).  

 W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w równym stopniu zadaniem 

Ministra Kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury staje się 

pozyskanie środków na kulturę z funduszy strukturalnych oraz innych środków Unii 

Europejskiej. W tym celu Minister Kultury    i jednostki samorządu i instytucji kultury 

powinny zapewnić odpowiednie środki na wkład własny do projektów realizowanych 

w sferze kultury.  

  

Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały poddane publicznej dyskusji                    

z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych, jednostek samorządu terytorialnego                        

i partnerów społecznych. Strategia została uzupełniona o wnioski z tej dyskusji i zostanie 

przedstawiona    do zatwierdzenia przez Radę Ministrów jako program działań na lata 2004–

2013. Strategia zawiera działania instytucjonalne, organizacyjne, prawne, finansowe                            

i kontrolne, wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację tych zadań oraz 

potrzeb finansowych Ministra Kultury do realizacji strategii i źródła ewentualnego 

pochodzenia pozostałych środków. Integralną częścią strategii są narodowe programy 

kultury: „Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki”, „Rozwój instytucji artystycznych na 

lata 2004-2013”, „Wspieranie debiutów i rozwój szkół artystycznych Maestria na lata 2004-

2013” oraz „Ochrona zabytków   i dziedzictwa kulturowego”.    

 

4.1.3 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 

W szczególności ważne są zadania wskazane w celu 4 i celu 6 KPZK - w odniesieniu do 

projektowanego Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 

2013- 2016 

 Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

Kierunki działania:                                                                                                                                                     

4.1. Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako 

podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych                                                                                                                                                          

4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami europejskiej konwencji 

krajobrazowej 
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Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 

Zakres: Uwzględnienie zagadnienia ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego                                       

w procesach rozwoju regionów 

 

4.2. STRATEGICZNE CELE POLITYKI WOJEWÓDZTWA I POWIATU W ZAKRESIE OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI. 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020. 

    Jedną z najważniejszych sfer działań województw samorządowych jest programowanie 

rozwoju. Realizacja tych działań odbywa się poprzez opracowanie strategii rozwoju 

województwa i programów wojewódzkich. Na podstawie strategii prowadzona jest polityka 

rozwoju województwa. Określać ma ona uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 

województw. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje sejmiki  województw 

do  ustalenia strategii rozwoju  województw. ”Strategia  Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku  2020” jest  dokumentem opracowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego a przyjęty przez przyjęta przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego uchwałą z dnia 29 mają 2006 roku. Kwestie ochrony dziedzictwa 

kulturowego i dóbr kultury „Strategia” traktuje bardzo ogólnikowo. W części opisowej,                    

w punkcie dotyczącym kultury   i dziedzictwa kulturowego zostały wymienione najbardziej 

charakterystyczne obiekty miast Mazowsza, które decydują o jego charakterze kulturowym. 

Gmina Odrzywół nie jest tam wymieniona. Jedynie mówiąc o składnikach niematerialnych 

stanowiący ważny element dziedzictw kulturowego kształtujących tożsamość lokalną                          

i regionalną jest mowa o regionie konecko-opoczyńsko-przysuskim obejmującym swym 

zasięgiem gminę Odrzywół. Problemy związane z zabytkami i dziedzictwem kulturowym 

dotyczą przede wszystkim : 

a) złego stanu technicznego zabytków 

b) postępującej eliminacji zabudowy drewnianej z krajobrazu Mazowsza 

Zamierzeniami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w zakresie kultury i turystyki 

są promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu  w oparciu o walory środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie tożsamości regionu a także 

kreowanie i promocja jego produktu.  

       Celem działań promocyjnych jest budowanie trwałego i stabilnego wizerunku Mazowsza, 

którego dynamiczny rozwój oparty jest na wysokich walorach kulturowych materialnych                       

i niematerialnych oraz przyrodniczych. Wymiernym efektem prowadzonej promocji będzie, 

zwiększenie wartości turystycznych  regionu oraz aktywizacja obszarów wiejskich.  
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W tym celu podjęte zostaną następujące działania:  

 wzmocnienie dotychczasowych kierunków działań samorządu propagujących zasoby 

dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury    w regionie, 

 rewitalizacja zespołów zabytkowych i wykorzystanie ich do rozwoju funkcji 

turystycznych,  

 wsparcie tworzenia lokalnych parków kulturowo-historycznych wokół istniejących 

zabytków architektury umożliwiających rozwój funkcji turystycznych, 

 rozwój sieci szlaków turystycznych w obrębie województwa mazowieckiego, w tym 

sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków i ścieżek rowerowych oraz ich włączenie 

do sieci w sąsiednich województwach,  

Główne zamierzenia strategiczne dotyczące turystyki i kultury obejmują: 

 promowanie turystyki i sportów wodnych poprzez wyznaczanie i utrzymanie szlaków 

wodnych, rozwój żeglugi rzecznej oraz zaplecza towarzyszącego np. porty, przystanie, 

stanice, ośrodki turystyki wodnej,  

 rozwijanie zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej,  

 utworzenie, we współpracy z samorządami lokalnymi, regionalnej sieci obsługi ruchu 

turystycznego, dostarczającej autoryzowanej oferty turystyczno-wypoczynkowej dla 

różnych segmentów rynku turystyki   i wypoczynku w regionie,  

 tworzenie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych, 

rekreacyjnych i balneologicznych wraz z zakładami geotermalnymi oraz ich promocja,  

 promocja wartości turystycznych regionu przy użyciu reklamy i upowszechniania 

wiedzy we współpracy z organizatorami turystyki, 

 promowanie bogactwa Kampinoskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych, 

unikalnych tradycji: kurpiowskich, łowickich, podlaskich, kołbielskich oraz innych, 

czemu służyć będą organizowane wystawy twórczości regionalnej, 

 wspieranie inicjatyw mających na celu promocję działalności sprzyjającej integracji 

Mazowsza, jako regionu o bogatej historii, wartościach przyrodniczych i wyrazistej 

tożsamości, 

 wspieranie działalności Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego                    

w Brukseli, które umożliwia efektywną promocję Mazowsza w Unii Europejskiej, 

 zorganizowanie Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz lokalnych organizacji 

turystycznych,  
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 powołanie Centrum Folklorystycznego skupiającego najciekawsze i unikalne wytwory 

kultur regionalnych,  

 wydawanie publikacji promocyjnych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku regionu 

w mediach  

Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu regionalnego,                 

w założeniach strategii przyczyni się do budowania i wzmacniania tożsamości, atrakcyjności                   

i promocji regionu  w wymiarze krajowym    i europejskim.  

W związku z tym zostaną podjęte następujące działania polegające na:  

 utworzenie instytucjonalnych ram, np. za pomocą regionalnego systemu certyfikacji, 

dla wspierania rozwoju marek regionalnych (np. tradycyjnych produktów 

żywnościowych czy produktów turystycznych), 

 wspieraniu organizacji i stowarzyszeń regionalnych i lokalnych, które nie tylko 

kultywują wartości tradycyjne, ale również kreują aktywne postawy społeczne, 

lokalny patriotyzm, a także integrują społeczności lokalne w dostosowywaniu się do 

nowych warunków społeczno-gospodarczych, 

 ochronie i promocji, którymi powinny zostać objęte zespoły urbanistyczne                                 

i dziedzictwo drewniane (w tym miejscowości o charakterystycznej unikalnej 

drewnianej zabudowie letniskowej położnej wzdłuż tzw. linii otwockiej), cenne 

krajobrazy kulturowe wsi i małych miast, 

 promocji unikalnych zabytków architektury, miejsc pamięci narodowej oraz 

zamieszkania i pobytu wielkich twórców identyfikujących się z regionem, 

 wspieraniu rozwoju dziedzin nauki, w tym humanistycznych, mających istotny wpływ 

na zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowo-historycznego Mazowsza, 

 kreowaniu regionalnych ośrodków tożsamości kulturowej,  

 pielęgnowaniu i kultywowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów, znajomości historii 

regionu,  

 wprowadzeniu zintegrowanego systemu informacji kulturalnej, promującego 

dziedzictwo kulturowe i tradycję, funkcjonującego jako portal internetowy, dzięki 

któremu podawane będą informacje o wydarzeniach kulturalnych, wystawach, 

targach regionalnych, krajowych i zagranicznych promujących Mazowsze, 

 promocji odrębności historyczno-kulturowej Mazowsza, nurtów kultury ludowej                       

i wysokiej, dążąc do zahamowania pogłębiającej się dysproporcji między nimi poprzez 

aktywne wsparcie ośrodków i środowisk lokalnych,  a także poprawę dostępu do 

kultury skupionej w Warszawie dla ludności spoza stolicy, 
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 organizowaniu okolicznościowych i stałych imprez lokalnych (targów, festiwali, 

konkursów),  

 podjęciu szerszych działań promocyjnych wśród regionów polskich i europejskich,  

 prezentowaniu szerokiej oferty związanej z kulturą regionu (obrzędy, rękodzieło, 

tradycje, kapele i zespoły folklorystyczne) oraz opracowanie katalogu ofert 

produktów regionalnych, 

 ekspozycji regionalnych produktów ekologicznych i turystycznych, uwzględniających 

lokalne tradycje (przykładowo palmy kurpiowskie, wycinanki kołbielskie, czy strój 

łowicki), związanych z krajobrazem (wierzba, bocian) lub kulturą (Chopin i Żelazowa 

Wola), 

 upowszechnianiu wiedzy o regionie poprzez organizowanie seminariów, debat, 

dyskusji oraz imprez  

 

4.2.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 

2007- 2013. 

W dokumencie tym zwrócono uwagę na powiązanie dziedzictwa kulturowego z turystyką 

oraz nowoczesnymi mediami, które mogą pomóc  w rozwoju turystyki kulturowej( tworzenie 

szlaków turystycznych w oparciu o zrewitalizowane zabytki, tworzenie baz informacji 

internetowej, centrów informacji turystycznej. 

Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki                           

i rekreacji. 

Cel główny: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-

gospodarczy regionu. 

Cel szczegółowy: 

 Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności kultury. 

 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

 Rozwój infrastruktury kulturalnej. 

Obecnie przygotowany jest projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014- 2020. 
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4.2.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego został uchwalony 7 

czerwca 2004 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa stanowi podstawowy dokument 

wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Jest planem                            

o charakterze regionalnym, stanowiącym pomost między planowaniem krajowym,                                   

a planowaniem miejscowym, Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 

rozwoju województwa mazowieckiego, cele oraz kierunki zagospodarowania 

przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadregionalnym.  

Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi wykładnię polityki przestrzennej 

województwa. Podstawowym celem tej polityki jest stworzenie warunków do osiągnięcia 

spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju poprawy życia oraz 

zwiększenia konkurencyjności regionu. 

Głównym celem planu jest określenie polityki przestrzennej Mazowsza polegającej na 

ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej województwa w zakresie: podstawowych 

elementów sieci osadniczej, rozmieszczenia infrastruktury technicznej i społecznej, wymagań 

dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Celem polityki planu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jest kształtowanie 

tożsamości kulturowej Mazowsza. Polityka ta jest adresowana przede wszystkim do rejonów 

miast i miejscowości charakteryzujących się najcenniejszymi układami urbanistycznymi, 

wartościami krajobrazowymi, tradycją historyczną i zabytkowymi obiektami 

architektonicznymi. Efektem tej polityki jest postulat objęcia ochroną prawną cennych 

krajobrazów kulturowych; krajobrazu kulturowego wsi i małych miast; zespołów 

budownictwa drewnianego; ośrodki tożsamości regionu; układów ruralistycznych                                 

i urbanistycznych; miejsc pamięci narodowej. 

W sferze kultury niematerialnej polityka województwa będzie realizowana przez: 

propagowanie wiedzy o regionie i małych ojczyznach; pielęgnowanie odrębności kulturowej         

i wspieranie tożsamości ludowej; promowanie walorów kulturowych regionu oraz 

regionalnego folkloru poprzez różne formy organizacji imprez folklorystyczno-kulturowych 

oraz informowanie w mediach i wydawnictwach docierających do szerokiej rzeszy 

odbiorców; edukację w zakresie historii regionu i jego tożsamości kulturowej; wykorzystanie 

nowoczesnych technologii do zwiększenia możliwości edukacyjnych zapoznania się                             

z dorobkiem kultury regionalnej i spuścizny kulturowej.  
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4.2.4. WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2012-2015.  

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 opracował Zespół 

powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zarządzeniami nr 43/11 i 98/11. 

Dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 42/12                      

z dnia12.03.2012 r. 

Założeniem strategicznym programu jest: Zachowanie regionalnej przestrzeni kulturowej               

i kultywowanie tradycji jako podstawa budowania tożsamości kulturowej regionu                                    

i kształtowania postaw społecznych w sferze opieki nad zabytkami oraz wykorzystania 

dziedzictwa dla rozwoju regionu 

W ramach programu określono cztery cele operacyjne, oraz szereg konkretnych zadań 

przypisanych poszczególnym działaniom.  

Cele operacyjne i kierunki działań: 

1/ Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu       

 ochrona zabytków ruchomych, 

 ochrona zabytków nieruchomych, 

 ochrona zabytków archeologicznych, 

 ochrona, dokumentacja i popularyzacja zasobów o szczególnej wartości decydujących 

o specyfice regionu (najcenniejszych  i charakterystycznych), 

 ochrona i kreowanie krajobrazów kulturowych zachowujących tożsamość kulturową                    

i walory krajobrazowe, w tym komponowanych ciągów zieleni, 

 kształtowanie i ochrona przestrzeni historycznych miast i wsi, 

 rewitalizacja historycznych ośrodków życia kulturalnego, 

 pielęgnowanie tradycji i lokalnego folkloru w powiązaniu z zasobami dziedzictwa 

materialnego, 

 popularyzacja i zwiększanie dostępności do zasobów dziedzictwa 

    2/ kształtowanie tożsamości regionalnej. 

 utrwalanie i kształtowanie świadomości mieszkańców o historii i zasobach 

dziedzictwa kulturowego, w tym regionalnego i lokalnego oraz budowanie                                 

i pielęgnowanie wrażliwości na bogactwo przestrzeni kulturowej, 

 kształtowanie regionalnej dumy w oparciu o zabytki architektury i budownictwa, 
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 krajobraz kulturowy, wydarzenia historyczne oraz działalność wybitnych osób, 

 wykorzystanie pamięci historycznej i zasobów dziedzictwa do integracji mieszkańców 

i stymulowania rozwoju - tworzenie przestrzennych ciągów inicjatyw, 

 kreowanie ośrodków budowania tożsamości kulturowej regionu     (w ramach pasm 

        turystyczno-kulturowych oraz wskazanych w PZPWM), 

 promocja walorów kulturowych regionu. 

3/ wzrost społecznej akceptacji dla zasobów dziedzictwa kulturowego regionu. 

 stymulowanie działań służących ochronie obiektów zabytkowych i promowanie 

najlepszych przykładów takich działań, 

 edukacja społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków dotyczących opieki nad 

zabytkami, 

 stymulowanie i intensyfikacja współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 

prywatnym i pozarządowym w działaniach na rzecz edukacji, promocji, podniesienia 

świadomości o zasobach i potrzebie zachowania dziedzictwa regionu 

 4/ efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego regionu   oraz kreowanie pasm 

turystyczno-kulturowych. 

 wspieranie podmiotów posiadających w swoich zasobach znaczną liczbę zabytków w 

działaniach służących efektywnemu zarządzaniu obiektami zabytkowymi, 

 stymulowanie wykorzystania dziedzictwa kulturowego w obszarze przemysłów 

kultury i czasu wolnego, 

 kształtowanie pasm turystyczno-kulturowych, 

 kreowanie produktów turystyki kulturowej w parciu o tradycje historyczne, 

 wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez 

organizację wydarzeń kulturalno-historycznych w miejscach zabytkowych, 

 adaptacja obiektów zabytkowych dla współczesnych funkcji kulturalnych, 

turystycznych i edukacyjnych, 

 propagowanie korzyści płynących z wykorzystania dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego dla rozwoju regionalnego i lokalnego. 
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4.2.5 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZYSUSKIEGO NA LATA 2005- 2015 

   

W dokumencie szczegółowo został scharakteryzowany powiat przysuski. W tym 

również zostały przedstawione walory przyrodnicze i kulturowe: Na terenie powiatu 

występuje rezerwat „Puszcza u źródeł Radomki”, obszary krajobrazu chronionego  „Dolina 

Pilicy i Drzewiczki”, „Lasy przysusko- szydłowieckie”, pomniki przyrody (43, w tym 1 z grupy 

przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne (34 obiektów) 

Wskazane zostały możliwości rekreacyjno- turystyczne: 

 wysoka atrakcyjność środowiska przyrodniczego 

 walory środowiska kulturowego (zwłaszcza dziedzictwo Przysuchy) 

 baza turystyczna (ośrodek wypoczynkowy w Toporni, zalew   

   w  Młynach, zalew w Nieznamierowicach, zalew w Domaniowie,     

   ośrodek w pałacu w Zbożennie 

 budownictwo letniskowe w Przysusze, Borkowicach, Klwowie,  

    Wieniawie, Gielniowie i Odrzywole 

 szlaki turystyczne (czerwony nr 1, tzw. partyzancki „Hubala”, zielony 

   nr 2 prowadzący przez najwyższe wzniesienie regionu radomskiego 

   Górę Altanę – 408 m n.p.m.  

Przedstawiono środowisko kulturowe (zabytki chronione prawnie) w tym: 

Gmina Odrzywół: 

 kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w miejscowości Łęgonice Małe z XVIII w.  

 budynek plebani w Odrzywole z XVIII w.  

 kościół w Odrzywole z przełomu XIX-XX w.  

 kaplica pw. św. Teresy w miejscowości Ossa z XVIII w.  

 

Wśród celów strategicznych znalazł się jeden odnoszący się do dziedzictwa kulturowego: 

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 Podniesienie estetyki powiatu 

 Ochrona obiektów kulturowych i przyrodniczych 

 Wzbogacenie oferty turystycznej 

 informacja i promocja turystyczna  

Programami tego celu są: 

Ochrona zabytków kultury materialnej 
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Wśród zadań: 

 Stworzenie „Programu ochrony zabytków” 

 Poszukiwanie inwestorów zdolnych do renowacji i utrzymania   obiektów 

zabytkowych  

 Rekultywacja parków wokół obiektów zabytkowych 

 Rewitalizacja centrum Przysuchy 

 Remonty obiektów i miejsc cennych dla dziedzictwa kulturowego powiatu 

Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

Wśród zadań: 

 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 

 Ustanowienie form ochrony przyrody 

 Uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Spodziewane efekty: 

 wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu 

 zachowanie substancji zabytkowej 

 dobry stan środowiska przyrodniczego 

 podniesienie estetyki powiatu 

W kolejnych programach określono zadania mające na celu zagospodarowanie obszarów 

atrakcyjnych turystycznie poprzez m.in. : 

 wyznaczenie nowych terenów aktywności turystycznej w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

 budowanie nowych parkingów 

 zagospodarowanie polan leśnych 

 budowa nowych obiektów noclegowych i turystycznych ( w tym agroturystyka) 

 tworzenie nowych szlaków turystycznych 

 stworzenie systemu informacji turystycznej 

 promocja regionu, imprezy kulturalne,  

 

4.2.6. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PRZYSUSKIEGO  NA LATA 2012- 

2015 (z perspektywą do 2019) 

W dokumencie został opisane szczegółowe warunki przyrodnicze  i ekologiczne powiatu. 

Znalazł się też rozdział dotyczący walorów kulturowych (wymieniono zabytki wpisane do 

rejestru zabytków, w tym zlokalizowane w gminie Odrzywół. 
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W analizie SWOT w części mocnych stron umieszczono:  

  możliwości rozwoju agroturystyki 

 bogate walory przyrodnicze 

 duża lesistość powiatu 

 obszary objęte prawną ochroną prawną 

 atrakcyjne tereny dla turystyki pieszej i rowerowej 

Jednym z celów strategicznych jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu. 

Natomiast w ramach celów operacyjnych znalazły się:  

 poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

 podniesienie estetyki powiatu 

 ochrona obiektów kulturowych i przyrodniczych 

 wzbogacenie oferty turystycznej 

 

5. STRATEGICZNE CELE POLITYKI GMINY W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI  

5.1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY ODRZYWÓŁ 

Dokument charakteryzuje (wraz z opisami historycznymi) zasoby zabytkowe gminy oraz 

ustala strefy ochrony  konserwatorskiej, jak również  określa kierunki zagospodarowania 

przestrzennego odnośnie dziedzictwa kulturowego. Najważniejsze obiekty to: układ 

urbanistyczno - architektoniczny miejscowości Odrzywół wraz z zespołem kościelnym: 

kościołem i budynkiem plebanii z końca XVIII w., strażnica OSP z 1933 r., cmentarzem 

rzymsko- katolickim i figurami przydrożnymi; kaplica św. Teresy i cmentarz wojenny w Ossie 

z XVIII w., 2 figury św. Jana Nepomucena; kościół parafialny w Łęgonicach Małych, budynek 

plebanii z 1 poł. XX w., figura św. Jana Nepomucena oraz układ urbanistyczny 

Wielkopole- młyn wodny z 1900 r.  

kaplica św. Marii Magdaleny 

Wymienionych zostało również 19 stanowisk archeologicznych.  

Załącznikiem do w/w dokumentu jest mapa 4.1 ukazująca rozmieszczenie stref ochrony 

konserwatorskiej i elementy kulturowe. 
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5.2. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2007- 2013 

Dokument zawiera szczegółowe opracowanie dot. charakterystyki gminy pod względem 

gospodarczym, społecznym, środowiskowym, infrastrukturalnym, rolniczym i  kulturowym. 

Wymienione zostały tabelarycznie najważniejsze zabytki oraz izby pamięci Izba Pamięci 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lipinach, Izba Regionalna Tradycji Ludowych Regionu 

Opoczyńskiego w Myślakowicach, Izba Pamięci ks. Jana Zieji.                                                                   

Mocnymi stronami gminy jest występowanie ciekawych zabytków i walorów 

wypoczynkowych oraz krajobrazowych. 

 

 

6. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW I ANALIZA STANU DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO GMINY ODRZYWÓŁ 

6.1.CHARAKTERYSTYKA GMINY ODRZYWÓŁ 

Gmina Odrzywół  zlokalizowana jest w północnej części powiatu przysuskiego                                        

i w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Siedziba gminy mieści się                  

w Odrzywole. Gmina graniczy od południa z gminą Rusinów ( powiat przysuski) i powiatem 

opoczyńskim (woj. łódzkie); od północy z powiatem grójeckim; od wschodu z gminą Klwów 

(powiat przysuski; od zachodu z powiatem opoczyńskim (woj. łódzkie). Na terenie gminy jest 

24 miejscowości wraz z Odrzywołem. Obszar wynosi 9822 ha, z tego połowę zajmują grunty 

rolne, a więcej niż 1/5 lasy. Pod względem komunikacyjnym największe znaczenie dla gminy 

Odrzywół ma droga krajowa nr 48 (Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Radom) oraz droga 

wojewódzka nr 728 (Końskie – Warszawa). Teren gminy jest nizinny z wysoczyznami. 

Największe kompleksy leśne znajdują się w północnej części: pozostałości dawnych puszcz: 

Pilickiej i Stromeckiej. Gmina wyróżnia się czystym środowiskiem przyrodniczym, (brak 

przemysłu), bogactwem flory i fauny. Cała gmina należy do obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki. Przez teren gminy przepływają również niewielkie rzeczki: 

Korczanka i Kołcznica. Na terenie gminy znajdują się dwa zbiorniki wodne – retencyjne:                             

w Odrzywole – 5,5 ha lustra wody, zlewnia rzeki Drzewiczki, stan techniczny – zbiornik do 

czyszczenia w latach 2005-2006; w Łęgonicach Małych – 3,5 ha lustra wody, zlewnia rzeki 

Kiełcznicy, stan techniczny – dobry. Występuje jeden pomnik przyrody w Kolonii Ossa (sosna 

pospolita). Projektowane są następne. Wyróżniają się przyrodniczo: dolina rzeki Drzewiczki, 

Pilicy oraz liczne stanowiska łąkowe. Pomniki przyrody ożywionej to sosna pospolita - 1 szt. 

w Kolonii Ossa (o obwodzie 360 cm) oraz projektowane: 21 szt. różnych drzew. Obszary 

najcenniejsze przyrodniczo: projektowany rezerwat ornitologiczny „Przerwa”, projektowany 

zespół przyrodniczo–krajobrazowy „Dolina Drzewiczki”, projektowany użytek ekologiczny 

„Moczary Osica”, projektowane stanowisko dokumentacyjne „Dąbrowa”. Przez teren gminy 

biegną szlaki turystyczne. Najważniejszy jest szlak rowerowy Nieznamierowice- Łęgonice 
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Małe, powstały w 2012 r. Na rzece Drzewiczce rozwija się turystyka kajakowa. Gmina 

Odrzywół należy do Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Dla kultury ważne są 

coroczne imprezy plenerowo-folklorystyczne.  

 

6.2. RYS HISTORYCZNY GMINY ODRZYWÓŁ 

Historia administracyjna gminy Odrzywół 

W   okresie  I  Rzeczpospolitej   gmina  Odrzywół położona była na terenie ziemi 

sandomierskiej i starostwa opoczyńskiego. Powiat opoczyński, do którego należał  teren 

gminy Odrzywół, utworzono w ziemi sandomierskiej w II połowie XIV wieku w okresie reform 

administracyjnych Kazimierza III Wielkiego. Od roku 1472 roku teren gminy   znajdował się                   

w granicach administracyjnych województwa sandomierskiego, które istniało do roku 1772.     

Po III rozbiorze teren gminy   znalazł się w   granicach  Cesarstwa Austrii tworząc ziemię 

Galicji Zachodniej. Po bitwie pod Raszynem, 19 kwietnia 1809 roku, ziemie Galicji Zachodniej 

włączone zostały do Księstwa Warszawskiego i do roku 1815 teren dzisiejszej gminy 

Odrzywół znajdował się  w departamencie radomskim i powiecie opoczyńskim Księstwa 

Warszawskiego. Po upadku Napoleona i podpisaniu traktatu wiedeńskiego w 1815 roku 

utworzono Królestwo Polskie w którym gmina   znalazł się w województwie sandomierskim                 

i powiecie opoczyńskim. Decyzją cara Mikołaja I 23 II 1837 roku  województwo 

sandomierskie przekształcono na gubernię sandomierską, w której znajdowała się gmina 

Odrzywół nosząca wtedy nazwę gmina Ossa. Istniała ona w tym kształcie do 1845 roku kiedy 

to utworzono z polaczenia dwóch guberni sandomierskiej i kieleckiej -radomską. 13 stycznia 

1870 roku przyłączono go gminy pozbawiony praw miejskich Odrzywół. Przynależność 

terytorialna gminy Odrzywół do guberni radomskiej nie zmieniła się do czasów I  wojny 

światowej. W okresie II RP gmina Ossa należała do województwa kieleckiego w powiecie 

opoczyńskim. 1 kwietnia 1939 roku przeniesiono gminę do województwa łódzkiego. W czasie 

II wojny światowej gmina wchodziła w skład  Generalnego Gubernatorstwa dystrykt 

radomski. Po roku 1945  gmina zachowała przynależność terytorialna do woj. łódzkiego.                          

Od   1  lipca 1950 roku do 29 września 1954 roku istniała w jego granicach kiedy to została 

zniesiona. Po reaktywowaniu gmin w 1973 roku gminy Ossa nie przywrócono tworząc w jej 

miejsce gminę Odrzywół znajdującą się w województwie kieleckim. Od 1  lipca 1975 roku   po 

reformie administracyjnej gmina Odrzywół należała do województwa radomskiego.                          

Od pierwszego stycznia 1999 roku gmina wchodzi w skład powiatu przysuskiego                                     

w województwie mazowieckim. 
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Historia Odrzywołu- Kalendarium 

1413-  powstanie  drewnianego kościoła p.w. N.M.P., św. Zygmunta i św. Jadwigi                                 

i erygowanie parafii na terenie dzisiejszej gminy Odrzywół; 

1418-  lokacja miasta  na prawie   magdeburskim  przez  Dobrogosta Czarnego  herbu Nałęcz, 

starosty radomskiego, na terenie wsi Wysokin ( pierwotna nazwa miasta)  

1515- rozwój Odrzywołu;  zbudowanie mostu na Drzewiczce dzięki staraniom  właścicieli 

miasta Deresława i Mikołaja Odrzywolskich  i uzyskanie  przez nich prawa poboru opłat od 

wozów 

1553- nadanie miastu nazwy Odrzywół przez Zygmunta Augusta  

XVI/XVII-    Odrzywół ośrodkiem reformacji  

1640- zbudowanie  murowanej kaplicy do istniejącego drewnianego kościoła przez  

Abrahama Mikołaja Odrzywolskiego  

1655-1660-   zniszczenia Odrzywołu w okresie wojen ze Szwecją  

1720-1771- dzierżawa dóbr odrzywolskich przez zgromadzenie filipinów ze Studzianny 

1740- pożar miasta  

1740- budowa nowego, drewnianego kościoła parafialnego przez ks. Adama Liśniewicza, 

proboszcza smogorzowskiego 

1752-   zmiana właścicieli dóbr odrzywolskich; miasto we władaniu Stanisława Świdzińskiego 

wojewody bracławskiego  

1775- w Odrzywole jest 56 domów, w tym plebania, szpital, browar, gorzelnia, karczma, 

młyn 

1781-  odnowienie dawnych i nadanie  7 nowych przywilejów  targowych przez Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Próba rozbudowy miasta podjęta przez właściciela Ignacego 

Świdwińskiego. 

1789-   rozbudowa kościoła parafialnego , dobudowanie skarpy, dachu, ceglanej posadzki.                  

W Odrzywole jest 55 domów 

1790 - 280 mieszkańców mieszka w Odrzywole, wybudowano plebanię przy kościele 

parafialnym 

1 poł. XIX – upadek znaczenia gospodarczego Odrzywołu 

1820- były 2 murowane domy i 58 drewnianych 
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1858-  kolejny pożar miasta; zniszczenie, dachu kościoła parafialnego 

2 poł. XIX- 1 ćw. XX w.- powstaje obecna zabudowa Odrzywołu 

1863-1864- powstanie styczniowe  

10 lipca 1863-  zwycięska dla Polaków  bitwa pod Ossą z wojskami carskimi.  Pułk „Dzieci 

Warszawy”  dowodzony przez majora Ludwika Żychlińskiego wsparty przez kawalerzystów 

Adama  Grabowskiego  i Ludwika Brzozowskiego pokonał  wojska majora Szukalskiego 

złożone z  dwóch rot piechoty  i  sotni kozaków.                                                                           

1864- Odrzywół zamieszkuje 690 osób, w tym 126 Żydów 

1867- utrata praw miejskich  

1871- odbudowa kościoła parafialnego 

1898-1907-  powstanie   obecnego kościoła parafialnego  pw. św. Jadwigi i Stanisława 

biskupa wg projektu Konstantego Wojciechowskiego  

1901- 800 mieszkańców w Odrzywole 

1921- w Odrzywole mieszkało 389 Żydów,  

1930- było 1336 mieszkańców, w tym 692 Żydów. Domów było ponad 122 

1941-  hitlerowcy utworzyli getto, które zlikwidowali w sierpniu 1942 

1973- Odrzywół staje się siedzibą gminy 

 

Historia Łęgonic Małych - kalendarium  

4000 p.n.e- pierwsze ślady  osadnictwa neolitycznego na terenie obecnych Łęgonic Małych 

1136 r.-    bulla protekcyjna Innocentego II ustanawiająca granicę arcybiskupstwa  

gnieźnieńskiego  w skład którego weszły Łęgonice Małe 

1240- przywilej Konrada I Mazowieckiego potwierdzający przynależność  Łęgonic  do dóbr 

arcybiskupów gnieźnieńskich  

1359- potwierdzenie Ziemowita III Mazowieckiego dóbr archidiecezji gnieźnieńskiej                           

na terenie Mazowsza  

1420-lokacja miasta na prawie magdeburskim przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja 

Trąbę; powstanie parafii i kościoła nadanego kanonikom regularnym Grobu Chrystusowego                    

z Miechowa 
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1521- powstanie drugiego kościoła drewnianego pw. Rozesłania Apostołów i św. Marii 

Magdaleny 

I poł. XVI wieku- podział majątku   arcybiskupiego  i powołanie klucza legnickiego w skład 

którego weszły Łęgonice Małe  

1540 -podział klucza łęgonickiego na klucz konarski i Dobra Łęgonice  

1623-przekazanie klucza łęgonickiego przez abp Wawrzyńca Gembińskiego kapitule 

gnieźnieńskiej   

1763    pożar kościoła pw. Rozesłania Apostołów i św. Marii Magdaleny 

1765-1775   powstanie obecnego kościoła modrzewiowego pw. św. Marii Magdaleny 

1775-    potwierdzenie ustawą sejmową sprzedaży majątku Łęgonice Małe  generałowi 

Adamowi Józefowi Madalińskiemu  herbu  Larysza  

1790- stan infrastruktury miejskiej i liczba ludności Łęgonic  Małych   50 domów; 262 

mieszkańców  

1820  -stan infrastruktury miejskiej i liczba ludności Łęgonic Małych 44 domy ; 221 

mieszkańców 

1869 -utrata praw miejskich  

 

6.3.  CHARAKTERYSTYKA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GMINY ODRZYWÓŁ 

Krajobraz kulturowy jest w dużej mierze nieprzekształcony. Istnieje równowaga pomiędzy 

środowiskiem przyrodniczym, dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Obszar gminy 

ujęty w widły dolin rzek: Pilicy i Drzewiczki, jest nizinny, rolniczy z kompleksami leśnymi                     

w północnej części oraz wysoczyznami widokowymi. Występują zabytki o zasięgu 

regionalnymi i ponadregionalnym. Główne elementy krajobrazu kulturowego to: zespół 

kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych, układ urbanistyczno- 

architektoniczny dawnego miasta Odrzywołu, obiekty historyczno- architektoniczno- 

artystyczne w Ossie (Kolonia), wieś Różanna oraz obiekty historyczne w Stanisławowie- 

Królówce.    

W Łęgonicach Małych zachował się kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych                  

z oryginalną, niespotykaną dzwonnicą- kruchtą. Stanowi centralny punkt zespołu w skład 

którego wchodzą: wolnostojąca dzwonnica drewniana z XIX w., murowany budynek plebanii 

z zamkniętym gankiem z 1 poł. XX w. oraz budynek gospodarczy. Nieopodal przy drodze do 

kościoła znajduje się XVIII- wieczna figura św. Jana Nepomucena. Wieś (zachowała się 

fragmentarycznie dawna zabudowa wiejska ) oraz w/w zespół wkomponowane                                     
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w środowisko przyrodnicze doliny rzeki Pilicy, zlokalizowane daleko od innych miejscowości, 

tworzą jeden z piękniejszych krajobrazów regionu. W stronę zachodnią poza miejscowością 

usytuowany jest cmentarz parafialny z 1922 r. z zachowanymi kilkoma nagrobkami z 1 poł. 

XX w. 

Układ przestrzenny (urbanistyczno- architektoniczny) dawnego miasta Odrzywół 

ukształtował się w okresie od XV do 1 poł. XX w. z regularną siatką ulic, rynkiem oraz 

jednolitą zabudową małomiasteczkową. Jest ona pierzejowa, zwarta, jednolita i parterowa                   

z charakterystycznym elementem wspólnym- bramą wjazdową z sienią dla dwóch domów. 

Występuje też charakterystyczny detal architektoniczny:  gzymsy koronujące, profilowane, 

pilastry, lizeny, gzymsy podokienne, łuki nadokienne. Obecna zabudowa powstała w  4 ćw. 

XIX w. i 1 poł. XX w. Najistotniejszymi punktami architektonicznymi w układzie są: kościół 

parafialny, ceglany, neogotycki, monumentalny z lat 1898- 1913, wybudowany w miejsce 

starszego drewnianego. Dawny cmentarz przykościelny wskazuje istniejący pomnik nagrobny 

z 1866 r. Przy kościele zachowała się plebania z 1790 r., w typie dworu, najstarsza w regionie; 

budynek remizy z 1 poł. XX w. stanowiący jeden z ciekawszych tego typu obiektów w 

regionie. Wyróżnia się skalą architektury oraz detalem architektonicznym. O historii parafii                     

i miejscowości świadczy cmentarz parafialny założony w 1 poł. XIX w. Zachowało się ok. 20 

nagrobków zabytkowych, najstarsze pochodzą z 2 poł. XIX w. Na cmentarzu jest kwatera 

żołnierzy poległych w 1939 r.                                  

Kolejnym elementem krajobrazu kulturowego jest miejscowość Ossa posiadająca obiekty                          

o dużych wartościach historycznych. Na cmentarzu wojennym pochowani są Powstańcy 

Styczniowi polegli w bitwie 10 lipca 1863 roku. Na terenie dawnego majątku w Ossie 

przetrwała kaplica dworska z XVIII w. Dwór na polecenie władz carskich rozebrano                              

(za uczestnictwo właściciela majątku w Powstaniu Styczniowym), kaplicę udało się uratować. 

Sam obiekt na rzucie centralnym (z późniejszą dobudówką prostokątną) jest jedynym                            

tego typu budynkiem sakralnym na terenie południowej części województwa 

mazowieckiego. 

W Różannie zachowało się wiele domów drewnianych z 1 poł. XX w. i wcześniejszych. 

Jednakże większość jest w złym stanie technicznym lub przekształcona. Aczkolwiek 

zabudowa posiada charakter historyczny i etnograficzny. Kultywowane są tutaj tradycje 

ludowe.  

Z innych ciekawych miejsc i zabytków należy wymienić kaplicę św. Marii Magdaleny z 1827 r., 

usytuowaną na wzgórzu w lesie w sąsiedztwie wsi Stanisławów. Jest to miejsce szczególne, 

pielgrzymkowe, związane z historią gminy (m.in. Powstanie Styczniowe) oraz  właścicielami 

majątku Stanisławów- Królówka rodziną Brykczyńskich. W Stanisławowie pozostają ruiny 

dworu, które stanowią dokument historii miejscowości i gminy.  
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Charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są kapliczki, krzyże i figury przydrożne.                      

W gminie Odrzywół istnieje bardzo wiele interesujących tego typu obiektów, prezentujących 

całą gamę form, zdobień oraz  elementów ikonograficznych. Na uwagę zasługują liczne figury                       

św. Jana Nepomucena. 

Jedynym obiektem poprzemysłowym jest młyn drewniany przy rzece Kiełcznicy. Zachował się 

w dobrym stanie razem z urządzeniami wodnymi. 

Zostały zewidencjonowane domy drewniane w miejscowości Ceteń i Wysokin w sąsiedztwie 

Odrzywołu. Jest to zespół domów, usytuowanych wzdłuż drogi, wyróżniających się 

zdobionymi gankami. 

W miejscowościach Łęgonice Małe, Ossa, Dąbrowa zachowały się pojedyncze domy 

drewniane o widocznych cechach zabytkowych (bryła, technika wieńcowa, zdobienia 

snycerskie, malowanie ścian itp.).  

Gminna Ewidencja Zabytków nie jest dokumentem zamkniętym. Mogą po akceptacji 

urzędu konserwatorskiego być włączane nowe obiekty uznane za cenne dla historii gminy. 
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6.3.1. ZABYTKI OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY 

MIEJSCOWOŚĆ         ZABYTEK WPIS DO REJESTRU 

Łęgonice Małe Kościół parafialny  pw. św. 

Magdaleny, 1765 r. 

nr rej. 438/A/57                       

z 04.02.1957 r. 

339/A/67                                   

z 23.06.1967 r. 

85/A/81 z 15.03.1981 r. 

Odrzywół Kościół parafialny,                          

1893- 1913 

 nr rej. 371/A/88                       

z 05.01.1988 r. 

 

Odrzywół Plebania, XVIII w. nr rej. 837/A/57                                   

z 30.01.1957 r. 

341/A/67                                   

z 21.06.1967 r. 

nr rej. 94/A/81                            

15.03.1981 r. 

Ossa (Kolonia Ossa) Kaplica dworska pw. św. Teresy, 

XVIII w. 

nr rej. 780 z 30.05.1972 r. 

444/A/90  z 06.08.1990 r. 

 

 

Łegonice Małe, kościół parafialny p.w. św. Magdaleny, 1765 r. 

Pierwszy kościół drewniany zbudowany był wraz z erygowaniem parafii w 1 ćw. XV w. 

Nadany został klasztorowi kanoników regularnych Grobu Chrystusowego z Miechowa, którzy 

do XIX w. obsadzali probostwo. Następny kościół drewniany p.w. Rozesłania Apostołów i św. 

Marii Magdaleny z 1521 r. zbudowany był staraniem bożogrobców i prymasa Jana Łaskiego. 

Spłonął w 1763 r. Obecny kościół ufundowany w 1765 r. przez Stanisława Małachowskiego, 

marszałka trybunału koronnego. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany,                                  

z prezbiterium w kierunku zachodnim. Nawa zbliżona do kwadratu, przy węższym 

prezbiterium skarbczyk i zakrystia. Od wschodu niska kwadratowa przybudówka, dawna 

dzwonnica, mieszcząca na dole kruchtę. Od południa, mała prostokątna przybudówka. Dach 
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dwuspadowy nad nawą i prezbiterium, kryty gontem. Od zewnątrz dawna dzwonnica 

przedzielona z zewnątrz gontowym okapnikiem (kruchta i pomieszczenie na dzwon).  Na niej 

dach uskokowy, u góry namiotowy. Południowa przybudówka przykryta daszkiem 

dwuspadowym, z okapnikiem gontowym od frontu. Kościół wieńczy wysoka, profilowana 

sygnaturka, kryta gontem. 

 

Odrzywół, kościół parafialny p.w. św. Jadwigi Śląskiej, 1893- 191 

Pierwotny kościół został wzniesiony XIV w. Na przełomie XVI i XVII w. pełnił funkcję zboru 

kalwińskiego. Obecna świątynia pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Stanisława bp., została 

wybudowana w stylu neogotyckim według projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego                   

i Jarosława Wojciechowskiego z Warszawy w latach 1893-1913 staraniem ks. Antoniego 

Aksamitowskiego, ks. Jana Kołdy   i ks. Jana Wolskiego. Kościół uległ uszkodzeniu podczas                      

I wojny światowej, potem został odnowiony staraniem ks. Bolesława Raczkowskiego. 

Konsekracji świątyni dokonał 25 września 1923 roku bp Paweł Kubicki. W 1966 r. kościół 

odnowiono staraniem ks. Jerzego Kotyry. W 1975 r. przebudowano prezbiterium.                            

Jest to budowla trójnawowa, halowa, zbudowana z czerwonej cegły. Posiada dwuwieżową 

fasadę. Detal architektoniczny typowy dla stylu neogotyckiego. 

 

Odrzywół, plebania, XVIII w. 

Została wybudowana w stylu dworkowym w 1790 roku  ze składek parafian. Wzniesiona na 

rzucie prostokąta. Posiada dach mansardowy i ganek wsparty na dwóch kolumnach. Od 

wschodniej strony posiada dobudówkę. W plebanii w kwietniu 1809 roku podobno 

przebywał książę Józef Poniatowski. 

 

Kolonia Ossa, kaplica dworska, kon. XVIII w. 

Kaplica jest murowana, na rzucie kwadratu z zaokraglonymi narożami. Przykryta dachem 

kopulastym. Ściany zewnętrzne rozczłonkowane pilastrami. Gzyms wieńczący wydatny, 

profilowany. Wewnątrz ściany podzielone również pilastrami. Sufit z fasetą. Na filarze obraz 

św. Jana. Kaplicę wybudowano w majątku rodziny Brykczyńskich, obok rozebranego po Powstaniu 

Styczniowym na poleceni ewładz carskich, budynku dworu. 
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6.3.2. ZABYTKI RUCHOME 

Łegonice Małe, kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny  

Zabytki ruchome zostały wpisane do rejestru pod nr rej. 19/B/82 z dnia 20.08.1982 r. z dnia 

17.03.1994 (24 obiekty ). Kościół posiada przede wszystkim wyposażenie z okresu powstania 

obecnego kościoła (XVIII w.):, dwa krucyfiksy procesyjne, feretron z obrazami św. Barbary                                     

i Piety, obrazy „Pokłon Magów”, „św. Augustyn”, liczne naczynia liturgiczne oraz ornaty. Poza 

tym są rokokowe ołtarze, belka tęczowa z rzeźbą Chrystusa nie wpisane do rejestru 

zabytków. 

Szczegółowy wykaz zabytków ruchomych znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 

Zabytków Delegatura w Radomiu 

 

Odrzywół,  kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Stanisława bpa 

Zabytki ruchome zostały wpisane do rejestru pod nr rej. 149B/96 z dnia 07.06.1996 r. (14 

obiektów) oraz nr rej. 96/B/94 z dnia 08.11.1994 r. (27 obiektów). Najcenniejszym obiektem 

jest obraz olejny na płótnie z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej z 1692 r. Innymi ważnymi 

zabytkami są: drewniana płaskorzeźba  przedstawiająca św. Annę Samotrzeć z ok. poł. XVII 

w, czy piaskowcowe eptafium Abrahama Mikołaja Odrzywolskiego z ok. 1640 r. Poza tym  

zachowały się barkowe świeczniki, kielich, relikwiarz.  

Szczegółowy wykaz zabytków ruchomych znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 

Zabytków Delegatura w Radomiu 

 

6.3.3. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 

Obszar gminy Odrzywół fizjograficznie należy do makroregionu o nazwie Wzniesienia 

Południowomazowieckie, leżącego w obrębie podprowincji Nizin Środkowopolskich. 

Położony jest w przeważającej części mezoregionu o nazwie Dolina Białobrzeska. 

Większą część powierzchni gminy tworzą nawarstwienia czwartorzędowe zalegające 

bezpośrednio na utworach mezozoicznych. Im bardziej na północ, tym głębiej zalegają 

utwory jurajskie schodząc nawet do kilkudziesięciu metrów poniżej powierzchni terenu w 

dolinie rzeki Pilicy. W rejonie tarasu zalewowego  miejscowo odsłaniają się wapienie, koło 

Odrzywołu w skarpie Pilicy ukazują się iłołupki.  

W dolinach Pilicy i Drzewiczki występują piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych o 

zróżnicowanej miąższości dochodzącej nawet do kilku metrów. W wielu miejscach na 

piaskach rzecznych lub wodnolodowcowych zalegają piaski eoliczne budujące pola piasków 
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przewianych i wydmy. Pod względem gleb występujących na terenie gminy dominują  gleby 

bielicowe, wytworzone na utworach piaszczystych.  

Gleby aluwialne m.in. mady występują głównie w dolinach rzecznych Drzewiczki i Pilicy.                   

W systemie Archeologicznego Zdjęcia Polski teren gminy znajduje się na 5 obszarach, na 

których zostały przeprowadzone badania powierzchniowe w latach 1987 -1996r. (patrz 

tabela) 

Numer obszaru  

        AZP 

 

Data 

przeprowadzenia 

            badań   

Nazwisko osoby wykonującej 

  badania w systemie AZP 

       

       70-61 

 

 

              1996 r.  

 

               M. Bienia 

        

 

       71-61 

 

               

              1996 r. 

 

               

              M. Bienia    

        

        

        

       71-62 

 

               

               

             1987 r. 

       

       M. Cieślak - Kopyt      

  

              I. Micke  

          

        

       72-61 

 

              

             1996 r. 

           

            M. Balcerzak 

      72 -62 

 

             1987 r.             Z. Lechowicz 
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W obrębie gminy Odrzywół w ramach realizacji  programu  prospekcji terenowej 

Archeologiczne Zdjęcie Polski zewidencjonowano (po weryfikacji) łącznie 91 stanowisk 

archeologicznych (badania weryfikacyjne przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca 2013 

r.).  Stanowisko nr 7 AZP 70-61/30  w zestawieniu tabelarycznym pod  nr 41 położone jest w 

granicach administracyjnych gminy Nowe Miasto w miejscowości Łęgonice Duże po drugiej 

stronie rzeki Pilicy.  Szczegółowa  lokalizacja stanowisk archeologicznych dostępna jest w 

archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura Radom. 

 Na terenie gminy Odrzywół  nie występują stanowiska archeologiczne , które posiadają  wpis 

do rejestru zabytków lub też stanowiska, które są tzw. własnymi formami krajobrazowymi.  

Zewidencjonowane początki osadnictwa pradziejowego na terenie gminy Odrzywół 

przypadają na epokę późnego paleolitu  i mezolitu. Wiążą się z krótkotrwałymi obozowiskami 

zakładanymi przez ówczesne grupy ludności utożsamiane z kulturą janisławicką (mezolit) na 

okres sezonowych polowań ( Myślakowice stan. 1, 2). Kolejne stanowiska archeologiczne na 

obszarze gminy prezentują przekrój niemal wszystkich okresów chronologicznych, począwszy 

od epoki neolitu kończąc na czasach nowożytnych. Epoka neolitu reprezentowana jest 

głównie przez stanowiska  osadowe związane z kulturą pucharów lejkowatych ( Jelonek 

stan.1, Myślakowice stan.6). Bardzo ubogo na interesującym nas terytorium przedstawia się 

osadnictwo epoki brązu ( Ceteń stan.1WEB* , Piaski stan.2). Największe nasycenie 

stanowiskami pradziejowymi wiąże się przede wszystkim z okresem lateńskim i rzymskim                  

( Łęgonice Małe stan. 1,2,3 , Jelonek-Janówek stan.1,2,3,4,5, Ceteń stan.1,2, Jelonek-Lipowe 

stan.2, Odrzywół stan.2) i związane jest ze społeczeństwem kultury przeworskiej. Trzeba przy 

tym mocno podkreślić  , iż obiekty te posiadają bardzo dużą wartość poznawczą pod 

względem naukowym. Okres wczesnego średniowiecza zarejestrowano na takich 

stanowiskach jak ( Ceteń stan.3, 4, Łęgonice Małe stan.8, Odrzywół stan.2, Wysokin stan.20). 

Dominującymi jednakże stanowiskami archeologicznymi są znaleziska związane z okresem 

późnego średniowiecza i czasów nowożytnych ( Ceteń stan.7, Jelonek stan.2, Jelonek-

Janówek stan.6, Jelonek-Lipowe stan.1, Kłonna stan.1,2, Łęgonice stan.8,Odrzywół 

stan.1,2,3,4,7,8.11,12, Wysokin stan.2,6,8,13,17) 

*WEB – wczesna epoka brązu 

 Jednym z najwartościowszych stanowisk archeologicznych w kontekście badawczo-

poznawczym  jest stanowisko sepulkralne  Łęgonice Małe stan.2, które tworzy wraz z innymi 

stanowiskami zlokalizowanymi w tym rejonie,  interesujący zespół osadniczy związany                                

z ludnością kultury przeworskiej. Ramy chronologiczne powyższego stanowiska przypadają 

na  fazę A3 młodszego okresu przedrzymskego (lateńskiego) i  fazę B1 –B2 starszego okresu 

rzymskiego. Pierwsze profesjonalne prace wykopaliskowe na cmentarzysku prowadzono w 

latach 1964-1965, 1967, 1969 przez ekipę archeologów z Państwowego Muzeum 

Archeologicznego w Warszawie pod kierunkiem T. Liany. W czasie badań eksploracyjnych 

odkryto cmentarzysko płaskie z ponad 50 grobami jamowymi popielnicowymi, a  także 
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kurhan. Wśród wyposażenia grobowego pozyskano oprócz pozostałości naczyń glinianych 

także bardzo interesujące zbiór zabytków metalowych w tym broń, na którą składały się  

m.in. groty oszczepów i dzirytów, elementy okucia tarczy (umba , imacze) ,  miecz żelazny 

(dwusieczny) , militaria związane  rzędem końskim (ostrogi, toki ).  

Drugą grupę znalezisk tworzyły artefakty utożsamiane głównie z grobami kobiecymi w tym 

ozdoby ( zapinki, paciorki, bransolety). Istnienie tego stanowiska potwierdza tezę o istnieniu 

na tym obszarze dużego mikroregionu osadniczego składającego się z kompleksu stanowisk 

osadniczo-sepulkralnych koncentrującego się nad dolną Pilicą , związanego ze 

społeczeństwem kultury przeworskiej.   

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

zabytkami, ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki 

archeologiczne będące, w szczególności: pozostałościami terenowymi pradziejowego                            

i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami, reliktami działalności gospodarczej, 

religijnej i artystycznej. 

 Natomiast zgodnie z zapisami art. 7 tejże ustawy formami ochrony zabytków są: wpis do 

rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, 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. W dniu 5 czerwca 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2010r.                          

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw. Przede wszystkim rozszerzyła ona, wymieniony wyżej katalog form ochrony 

zabytków. Ponadto, do art. 19 tejże ustawy dodany został ust.1a wskazujący zabytki, których 

ochrona musi być bezwarunkowo uwzględniona w decyzjach, o których wyżej mowa. Są to 

zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków i ich otoczenie oraz inne zabytki 

nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Prowadzi to do zmiany 

charakteru prawnego gminnej ewidencji zabytków, traktowanej dotychczas wyłącznie jako 

materiał informacyjno-dokumentacyjny. Podstawa prawna obligująca do uwzględniania 

stanowisk archeologicznych w gminnej ewidencji zabytków zawarta jest w zapisach ustawy                  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. W art. 3 pkt. 4 ustawa 

definiuje zabytek archeologiczny jako: zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, 

podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną                         

z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo 

zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Natomiast Art. 22 pkt. 5 tejże ustawy głosi iż:                      

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, 

inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, inne zabytki 

nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu                    
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z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wszystkie stanowiska archeologiczne dzięki 

realizacji programu Archeologicznego Zdjęcia Polski znajdują się w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków. 

 

6.3.4 ZABYTKI W ZBIORACH MUZEALNYCH  

      Na terenie gminy znajduje się placówka muzealna o charakterze Izby Regionalnej, 

mieszcząca się w zabytkowym  budynku po dawnej szkole w miejscowości Myślakowice. Jej 

uroczyste otwarcie nastąpiło w 2002r. Placówka ta gromadzi  zabytkowe eksponaty głównie 

posiadające charakter etnograficzno-historyczny, pochodzące z XIX i XX w. Zabytki 

archeologiczne z obszaru gminy, pozyskane w czasie stacjonarnych badań wykopaliskowych, 

sondażowo - weryfikacyjnych, prospekcji powierzchniowej lub przypadkowych odkryć  

znajdują się w zbiorach działu archeologii Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz 

w Państwowym Muzeum Archeologicznym  w Warszawie. 

 

       

      Fot. Izba Regionalna w Myślakowicach 

6.3.5. DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE  

Dziedzictwa niematerialne gminy Odrzywół, wiąże się w dużym stopniu z podtrzymywaniem 

lokalnych zwyczajów i obrzędów, połączonych z ludową tradycją  i regionalnym folklorem.     

Do takich form należy zaliczyć choćby rytuały związane z nocą Kupały (sobótką) i obyczaj 

rzucania wianka przez młode dziewczęta na tzw. Lipę, gdzie odśpiewywane są sobótkowe 

przyśpiewki. 
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Inny przykład obrzędu, który jest kultywowany i odtwarzany na terenie gminy, wiąże się               

z Poniedziałkiem Wielkanocnym i  tradycją tzw. śmigusa-dyngusa, gdzie także odśpiewywane 

są różnego rodzaju ludowe przyśpiewki i piosenki dyngusowe. W tym miejscu należy 

podkreślić iż,  duży wkład w podtrzymywanie miejscowej tradycji wnoszą dzieci i młodzież 

szkolna , a także lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Sztandarowym przykładem jest szkolny 

zespół ludowo-folklorystyczny powstały przy PSP w Myślakowicach, pielęgnujący regionalną 

tożsamość w sferze kulturowo-obyczajowej. 

Kolejnym rodzajem dziedzictwa niematerialnego są podania mówione i opowiastki  

przekazywane z ,, pokolenia na pokolenie,, ,  często zawierające w sobie echa wydarzeń 

prawdziwych. Do takich przekazów ustnych wiążących się z terenem gminy, należy zaliczyć 

chociażby bohaterstwo powstańców styczniowych w bitwie pod Ossą czy też ocalenie przed 

rozbiórką przez miejscową ludność,  kaplicy przydworskiej rodu Brykczyńskich.   

 

Fot. Kolonia Myślakowice. Inscenizacja Obrzędu Sobótkowego związanego z puszczaniem 

wianków(http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r051/www/obrzedy/obrzedy.htm#Ob

rzęd Sobótkowy) 
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6.3.6. NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ 

 kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrzesniu 1939 r.- cmentarz 

parafialny w Odrzywole 

 mogiły żołnierzy austriackich z I wojny światowej- cmentarz parafialny w Odrzywole 

 cmentarz i pomnik powstańców styczniowych – cmentarz w Ossie (pochowanych 

zostało ok 70 powstańców) 

 

6.4. STAN ZACHOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKÓW  I RODZAJE ZAGROŻEŃ: 

Stan zachowania zabytków zewidencjonowanych jest mocno zróżnicowany. Pozostałe 

obiekty, które nie zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków, posiadające dawniej pewne 

wartości zabytkowe, ze względu na ich stan techniczny, grożący bezpośrednim zniszczeniem 

lub wskazujący na zupełnie zużycie substancji oryginalnej, nie zostały ujęte w GEZ. 

Najczęściej dotyczyło to wiejskich domów drewnianych z 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. oraz 

jednostkowo małomiasteczkowych domów w Odrzywole. Inną przyczyną nie włączenia 

obiektów była ich przebudowa lub modernizacja pozbawiająca je cech zabytkowych.                         

Nie liczono się w takich przypadkach z pierwotną formą, bryłą, detalem architektonicznym                

czy pierzejowym ukształtowaniem zabudowy. Prace takie dotyczyły przeważnie 

podwyższenia budynku, docieplenia styropianem, wymiany stolarki okiennej na plastikową 

bez podziałów,  zmiana otworów okiennych i drzwiowych.                                                      

Największe problemy budowlano- konserwatorskie dotyczą zabudowy małomiasteczkowej           

w Odrzywole. Część domów zostało wyremontowanych w sposób mniej lub bardziej 

właściwy. Inne domy wymagają pilnych prac remontowych. Ich zły stan techniczny wynika                   

z braku bieżących remontów i wieloletnich zaniedbań. Problemem zapewne też są kwestie 

społeczne: brak możliwości finansowych na prowadzenie remontów oraz brak świadomości 

społecznej dotyczącej wartości zabytkowej zabudowy Odrzywołu w przypadku 

podejmowania takich prac. Układ urbanistyczny Odrzywołu jest regularny i czytelny. 

Zachował się bez większych zmian. Ważne jest sporządzenie specjalistycznej dokumentacji 

na temat założenia miejskiego Odrzywołu i wskazanie wytycznych konserwatorskich do 

prowadzenia prac przy jego zabudowie. Układ powinien być chroniony obszarowo na 

podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Układ urbanistyczny Łęgonic Małych jest zupełnie zatarty i nieczytelny. 

W dostatecznym stanie są zabytki sakralne: kościół w Łegonicach Małych, kościół parafialny 

w Odrzywole, jak również kaplica w Ossie Kolonia. Jednakże ze względu na skalę architektury 

(kościół w Odrzywole), rodzaj materiału- drewno i technikę (kościół w Łęgonicach) niezbędne 

są kolejne prace remontowe, które utrzymają ich użytkowość techniczną na odpowiednim 
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poziomie. Kościół w Łęgonicach Małych przeszedł po 2000 r. wiele prac remontowo- 

konserwatorskich. Obecnie występują problemy konstrukcyjne i potrzeba ponownej 

konserwacji elementów drewnianych. Otoczenie kościoła jest uporządkowane. Budynek 

dzwonnicy jest w dobrym stanie. Częściowo wymienione jest ogrodzenie (płot drewniany) na 

nowe. Budynki plebańskie (plebania, budynek gospodarczy) utrzymane są również                               

w dostatecznym stanie technicznym, niemniej wymagają bieżących interwencji 

budowlanych. Zespół kościoła w Odrzywole jest uporządkowany. Budynek plebanii z XVIII w. 

znajduje się w dobrym stanie. Naprawy wymaga mur ogrodzenia kościoła, a konserwacji 

pomnik nagrobny Wyłazłowskiego z 1866 r. Otoczenie kaplicy w Ossie jest uporządkowane. 

W odmiennej sytuacji znajdują się cmentarze parafialne w Odrzywole i Łęgonicach Małych. 

Nekropolia w Łęgonicach, zwłaszcza jej najstarsza część jest  pozbawiona opieki, 

zdewastowana. Pozostałe nagrobki są zdekompletowane, lub znajdują się w bardzo złym 

stanie. Poza tym nie są zinwentaryzowane. Pozostałości mogił nie są uporządkowane. Zatarty 

jest częściowo układ cmentarza. Trochę lepiej jest na cmentarzu parafialnym w Odrzywole. 

Niestety najstarsze nagrobki nie poddane pracom konserwatorskim- zabezpieczającym, 

niszczeją coraz bardziej. Nie są też zinwentaryzowane. Za to cmentarz w Osssie jest objęty 

właściwą opieką.  

Kapliczki, figury czy krzyże przydrożne znajdują się w przeważającej większości w niezłym 

stanie, poddane opiece lokalnych społeczności, przy czym należy zauważyć, że w przypadku 

obiektów z piaskowca ich renowacje odbywają się często w sposób niezgodny z zasadami 

konserwacji tego kamienia. Malowanie takich obiektów farbą olejną lub emulsyjną 

powoduje przyśpieszenie negatywnych procesów uszkadzających kamień. Podobnie jest                     

z obiektami drewnianymi. 

Na terenie gminy zewidencjonowano jeden drewniany młyn (Wielkopole).                                            

W przeciwieństwie do innych tego typu obiektów w regionie ten znajduje się w stanie 

technicznym zadawalającym i poddany jest właściwej opiece. 

Dawna zabudowa wiejska znika z krajobrazu gminy. Pozostałe obiekty (nie przeobrażone), 

stają się skromnym świadectwem ciągłości historycznej gminy i jej rolniczego charakteru. 

Sytuacja taka jest związana ze zmianami cywilizacyjnymi, co powoduje przeobrażenia 

zabudowy, jej kompleksową modernizację, rozbiórkę starych budynków  czy brak remontów. 

Brakuje usankcjonowanych prawnie, zasad budownictwa wiejskiego odnośnie 

wykorzystywanego materiału, konstrukcji, projektów. Gminy nie posiadają miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli takie są zdarzają nie wprowadza się 

takich zasad. Zewidencjonowane domy,  w niewielkiej liczbie  zachowały dawny charakter                     

i cechy zabytkowe. Zewidencjonowane domy drewniane w Ceteniu i Wysokinie poza 

wartościami architektoniczno- artystycznymi odznaczają się w miarę dostatecznym stanem 

technicznym 
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7. PRIORYTETY POLITYKI GMINNEJ W RAMACH PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI ORAZ 

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY  

Głównym celem niniejszego gminnego programu opieki nad zabytkami w zakresie 

dziedzictwa kulturowego jest: zachowanie w jak najlepszym stanie zabytków znajdujących 

się w gminie poprzez współpracę z właścicielami, zdobywaniu środków zewnętrznych na 

finansowanie prac przy zabytkach, inicjowanie działań społecznych, włączanie zabytków 

do projektów turystycznych oraz przeznaczenie własnych, systemowych środków- dotacji 

na prace remontowo- konserwatorskie przy obiektach zabytkowych (nawet w ograniczonej 

skali). Cel ten musi korelować z budowaniem świadomości społecznej funkcji dziedzictwa 

kulturowego i jego znaczenia w kształtowaniu tożsamości lokalnej i państwowej. 

 

Główne działania w ramach priorytetów: 

1/ Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków:  

 dokonywanie przeglądów obiektów z gminnej ewidencji zabytków z udziałem 

pracowników urzędu konserwatorskiego. 

 monitorowanie stanu technicznego obiektów, ujętych w gminnej ewidencji zabytków.  

 uzupełnianie GEZ o inne obiekty zabytkowe, które zostaną uznane za wartościowe 

np. kapliczki, krzyże przydrożne, obiekty architektury. 

 wyłączanie z GEZ w przypadku np. zniszczenia zabytku, utraty wartości zabytkowych i 

wydawanie stosownych uchwał w tych sprawach 

 udostępnienie wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków mieszkańcom gminy oraz tekstu 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

 wyznaczenie osoby zajmującej się sprawami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

(znajomość przepisów prawa, współpraca z pracownikami urzędu konserwatorskiego, 

wiedza na temat zasobów zabytkowych gminy, itp.)  

2/ Inwentaryzacja i ewidencja  obiektów zabytkowych:  

 zainicjowanie działań ewidencyjnych (karty ewidencyjne), szczególnie dotyczących 

tzw. małej architektury (kapliczek i krzyży przydrożnych), oraz nagrobków na 

cmentarzach parafialnych 

  informowanie właścicieli zabytków o możliwości  zewidencjonowania zabytków 

(wykonania kart ewidencyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych) ze środków 

finansowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 Wydanie albumu z fotografiami kapliczek, krzyży i figur przydrożnych 
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 Opracowanie dokumentacji urbanistyczno- architektonicznej dotyczącej układu 

urbanistycznego dawnego miasta Odrzywołu oraz jego zabudowy wraz z wytycznymi 

konserwatorskimi, wyznaczeniem granic obszaru zabytkowego i ewentualnie stref 

krajobrazowych 

3/ Zachowanie zabytków w jak najlepszym stanie: 

 wpisanie do rejestru zabytków najcenniejszych kapliczek i krzyży przydrożnych- 

wsparcie prawne urzędu gminy lub zainicjowanie działań.  

 opracowanie projektów  odnośnie dofinasowania prac konserwatorskich                                        

i remontowych przy zabytkach, które są  złym stanie technicznym  w ramach Lokalnej 

Grupy Działania, 

 Przeprowadzenie prac remontowych przy kaplicy św. Marii Magdaleny                                       

i zagospodarowania jej otoczenia 

 Zabezpieczenie i uporządkowanie pozostałości po dawnym dworze w Stanisławowie- 

Królówce 

 przygotowanie mechanizmu finansowego mającego na celu dofinansowanie prac 

przy zabytkach gminnych. 

4/ Włączenie zapisów gminnego programu opieki nad zabytkami w politykę przestrzenną 

gminy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Przede wszystkim pilne jest 

ustalenie warunków konserwatorskich prac budowlanych przy zabudowie 

małomiasteczkowej w Odrzywole oraz wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej zgodnie      

z opracowaniem urbanistyczno- architektonicznym i kartą GEZ. 

5/ Oznakowanie obiektów zabytkowych i określenie zasad ich udostępniania:  

 wykonanie tablic informujących o przeszłości gminy, jej zabytkach i atrakcjach                            

w głównych punktach gminy (Rynek, plac przykościelny w Odrzywole, w sąsiedztwie 

kaplicy w Ossie, przy kościele w Łęgonicach Małych) 

 nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami posiadającymi na swoim terenie 

stanowiska archeologiczne w postaci własnych form krajobrazowych ( grodziska) w 

celu  wypracowania wspólnych metod działania do utworzenia tematycznego szlaku 

turystyczno-dydaktycznego lub tematycznej strony internetowej, 

 wprowadzenie dodatkowego oznakowania obiektów zabytkowych na drogach 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych w celu ułatwienia dojazdu do zabytków, 

 ustalenie z właścicielami najcenniejszych obiektów zabytkowych zasad ich 

udostępniania w celach turystycznych (Kościół parafialny w Łęgonicach Małych                            

i Odrzywole, kaplica w Ossie, młyn w Wielkopolu). 
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6/ Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego: 

 wspieranie istniejących izb regionalnych oraz działań mających na celu zachowanie 

tradycji ludowych 

 wprowadzenie do programu zajęć lekcyjnych w szkołach lekcji poświęconych 

dziedzictwu kulturowemu gminy, powiatu i województwa,  

 kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez wspieranie istniejących organizacji 

społecznych i powstawanie nowych, ukierunkowanych na opiekę nad pamiątkami 

historii, zdobywanie wiedzy historycznej i dzielenie się nią społeczności lokalnej, 

 wspieranie i inicjowanie konkursów, wystaw, sesji naukowych odnośnie dziedzictwa 

narodowego- zorganizowanie wystawy  o dziedzictwie archeologicznym regionu 

odrzywolskiego w placówkach szkolnych znajdujących się na terenie gminy ( edukacja 

regionalna) 

 promocja dziedzictwa w gminnej prasie, powiatowej i wojewódzkiej 

 Wydanie publikacji na temat historii gminy                                                      

7/ Turystyka 

 organizowanie regionalnej, corocznej imprezy,  

 rozwijanie turystyki kajakowej na Drzewiczce, 

 budowa infrastruktury turystycznej 

8/ Współpraca władz samorządowych ze służbą ochrony zabytków  

 informowanie o zagrożeniach zabytków. 

 

8. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI. 

        Podmiotem formułującym gminny program opieki nad zabytkami jest samorząd Gminy 

Odrzywół.  Realizacja programu odbywać się będzie poprzez szereg działań władz gminy jak 

również jednostek podległych  i współpracujących zmierzających do osiągnięcia określonych                                  

w przedmiotowym dokumencie celów. Program jest skierowany przede wszystkim do 

społeczności lokalnej dzięki akceptacji i współpracy której realizacja programowych celów 

będzie mogła mieć szanse powodzenia  i w konsekwencji ma jej przynieść wymierne korzyści. 

W celu realizacji niniejszego programu opieki nad zabytkami Gminy  Odrzywół wykorzystane 

zostaną następujące kategorie instrumentów: instrumenty prawne, instrumenty finansowe, 

instrumenty społeczne, instrumenty koordynacji, instrumenty kontrolne. 
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Instrumenty prawne 

 ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 dokumenty wydawane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 programy określające politykę państwa i województwa w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego, 

 uchwały rady gminy. 

 

Instrumenty finansowe 

 dotacje, 

 subwencje, 

 dofinansowania, 

 zachęty finansowe, 

 programy operacyjne uwzględniające finansowanie z funduszy UE, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną zabytków i 

opieką nad zabytkami. 

 

Instrumenty społeczne 

 edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego, 

  informacja, 

 współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

 współpraca z sąsiadującymi samorządami dla tworzenia wspólnej subregionalnej 

polityki. 

 

Instrumenty koordynacji 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 programy ochrony środowiska,  

 programy prac konserwatorskich, 

 studia i analizy, koncepcje, 

 plany rewitalizacji, 

 umowy i porozumienia, 

  kontrakty, 

 współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi, 

 współpraca z diecezją radomską w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 

sakralnymi. 
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Instrumenty kontrolne 

 aktualizacja bazy danych dotyczących stanów zachowania obiektów zabytkowych (w 

ramach ewidencji zabytków), 

 monitoring stanu dziedzictwa kulturowego, 

 monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

9. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI. 

        Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy ma 

obowiązek sporządzania  co dwa lata sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami. Sprawozdanie to ma być przedstawione Radzie Gminy. 

       W celu dokonania oceny Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Odrzywół 

niezbędne jest prowadzenie monitoringu działań podejmowanych dla realizacji 

poszczególnych działań określonych w tym programie. 

 

10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI. 

        Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na właścicieli i 

użytkowników obiektów zabytkowych obowiązek finansowania prac konserwatorskich, 

restauratorskich robót budowlanych. Jednocześnie wskazuje na możliwość pozyskania 

środków zewnętrznych w formie dotacji celowej   z budżetu państwa na dofinansowanie 

prac prowadzonych przy zabytkach.  

Główne źródła dofinansowania projektów związanych z pracami przy zabytkach,                         

oraz projektów pośrednio związanych z ochroną dziedzictwa to: 

 Środki finansowe z budżetu państwa, „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, 

przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach 

programów ministerialnych- zgodne z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r; ambona, wiele zabytkowych obrazów i malowideł. 

Na ołtarzu po prawej stronie znajduje się rzeźba Chrystusa na krzyżu z XVII  

 Środki z Funduszy Europejskich, dystrybuowane na poziomie krajowym;  

 Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych, dystrybuowane   na poziomie 

województw;  

 Środki z Europejskich programów specjalnych, współpracy transgranicznej  

 Środki wojewódzkie, przyznawane przez marszałków województw  - zgodne z art. 77 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23 lipca 2003 r  

 Środki własne gminy - zgodne z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
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Informacje na temat zasad i kryteriów dotyczących możliwości pozyskania środków 

finansowych na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami znajdują się na 

następujących stronach internetowych:                  

 

 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Promesa Ministra Kultury”  

www.mkidn.gov.pl 

 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” 

www.mkidn.gov.pl 

 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Infrastruktura kultury” 

www.mkidn.gov.pl 

 Informacje dotyczące programów operacyjnych „Regionalne programy operacyjne” 

www.interreg.gov.pl 

 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Kapitał ludzki” www.mrr.gov.pl 

 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” 

www.mrr.gov.pl 

 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Europejska współpraca terytorialna” 

www.mrr.gov.pl 

 Informacje dotyczące programu operacyjnego „Fundusz dla organizacji 

pozarządowych”  www.funduszngo.pl 

 Informacje dotyczące możliwości finansowania przy wykorzystaniu ustawy                                               

o partnerstwie publiczno-prywatnym 

www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.php 

 Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z funduszu 

sejmiku wojewódzkiego www.mazovia.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

WYKAZ ZWERYFIKOWANEJ  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW GMINY ODRZYWÓŁ 

 

l.p. Miejscowość Obiekt ,czas powstania  Adres 

1        

        Ceteń 

   Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                        1913r.                       

  

 Usytuowana naprzeciwko 

posesji numer 43    

2  

       Ceteń 

                  Dom drewniany   

                     XIX/XX w. 

 

       Posesja numer 17 

3 

 

    

       Ceteń 

                Dom drewniany 

                      XIX/XX w. 

 

       Posesja numer  10 

4    

     Dąbrowa 

    Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                        1938 r. 

Przy wjeździe do miejscowości. 

Naprzeciw  posesji numer 2 . 

5.  

Kamienna 

Wola 

     Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                        1913 r. 

Położony po prawej stronie 

drogi krajowej numer 48 na 

odcinku Kamienna Wola – Ossa  

6.  

Kamienna 

Wola 

     

      Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem  

                      1939 r.                                         

Usytuowana naprzeciwko 

posesji numer 38 

 

 

7.   

Kamienna 

Wola 

  

      Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                      1930 r.          

Usytuowana przy posesji                  

numer 35 

 

8.  

Kamienna 

Wola 

          Kapliczka kamienna z figurą MB 

zwieńczona krzyżem 

                    1943 r.           

Usytuowana w pobliżu posesji 

numer 60 
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9.    

Kamienna 

Wola 

               Figura Matki Boskiej 

                        1 ćw. XX w.        

                            

Usytuowana w pobliżu posesji 

numer 88. 

 

10      Kolonia  

 

Myślakowice 

     Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                            1936r. 

Przy wjeździe do miejscowości 

11.       Kolonia  

       Ossa 

       Figura św. Jana Nepomucena 

                      1860r.      

Usytuowana przy kaplicy 

dworskiej. Na działce o numerze 

ewidencyjnym 724 

12.       Kolonia 

       Ossa 

    Kaplica dworska p.w. św. Teresy 

                        XVIII w. 

Położona po lewej stronie drogi 

krajowej numer 48 na odcinku 

Odrzywół – Ossa  Na działce o 

numerze ewidencyjnym 724. 

13.       

      Ossa 

(Kolonia 

Ossa) 

             Cmentarz z okresu  

          Powstania Styczniowego 

                        1863 r. 

Położony po prawej stronie 

drogi krajowej numer 48 na 

odcinku Odrzywół – Ossa  Na 

działce o numerze 

ewidencyjnym 906  

 

14.       Kolonia 

       Ossa 

                      Kapliczka kamienna z figurą MB 

zwieńczona krzyżem 

                             1935r. 

 Usytuowana w pobliżu posesji 

numer 81 

15.      

     Łęgonice  

        Małe 

       

    Kościół drewniany p.w. św. Marii Magdaleny 

                            1765r. 

  Parafia p.w. św. Marii  

              Magdaleny 

            Łęgonice Małe 

         26 – 425 Odrzywół 

16.      

     Łęgonice 

        Małe 

         

                Dzwonnica wolnostojąca 

                               XIX w.        

      Parafia p.w. św. Marii  

             Magdaleny 

         Łęgonice Małe       

        26 – 425 Odrzywół 
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17.       

   Łęgonice 

       Małe 

                   

                           Plebania 

                          Pocz. XX w. 

      Parafia p.w. św. Marii  

             Magdaleny 

         Łęgonice Małe       

        26 – 425 Odrzywół 

18.       

     Łęgonice 

       Małe 

 

Figura drewniana św. Jana Nepomucena  

                        XVIII w.                        

Usytuowana w centrum 

miejscowości, przy rozjeździe 

dróg. 

 

19.    

    Łęgonice 

       Małe 

        

      Kapliczka murowana z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                      1 poł. XX w.                          

Po prawej stronie drogi do 

Łęgonic Małych, jadąc od trasy 

wojewódzkiej nr 728 Odrzywół 

– Nowe Miasto n. Pilicą. 

Usytuowana na wyniesieniu 

wśród iglastych drzew. 

20.  

     Łęgonice 

        Małe 

         Kapliczka kamienna z figurą MB 

zwieńczona krzyżem 

                    1 poł. XX w.                                                           

 

Usytuowana w pobliżu  posesji 

numer 35. 

21.      Łęgonice 

       Małe 

                 Dom drewniany    

                    XIX/XX w.                

 

          Posesja numer 45 

22.      Łęgonice 

       Małe 

  

          Cmentarz rzymsko-katolicki 

                         1922 r. 

Po lewej stronie drogi Łęgonice 

Małe do przysiółka Wielkopole.  

Działka o numerze 

ewidencyjnym 482. 

23      Łęgonice  

        Małe 

                     Młyn drewniany  

                        Pocz. XX w.  

Położony w przysiółku o nazwie 

Wielkopole, przy rzece 

Kiełcznicy. Numer ewidencyjny 

działki 500. 

 

24.  

Myślakowice 

          Budynek dawnej szkoły  (obecnie izba 

regionalna)      

 

1 poł. XX w. 

     

 

 Posesja numer 1 
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25    

   

   Odrzywół 

        

     Budynek straży pożarnej (remiza) 

               Lata 30 XX w. 

                        

 Po prawej stronie drogi  

wojewódzkiej nr 728 Odrzywół 

– Nowe Miasto. Przy ulicy 

Warszawskiej 34. Numer 

ewidencyjny działki 356/6          

      

26  

    Odrzywół 

          Kapliczka kamienna z figurą MB 

zwieńczona krzyżem kamiennym 

                      XIX/XX w. 

Zlokalizowana  przy ulicy 

Radomskiej, po lewej stronie 

drogi krajowej numer 48                 

w stronę centrum miejscowości 

27      

    Odrzywół 

        Cmentarz rzymsko-katolicki 

                     1 poł. XIX w.   

  Cmentarz  położony po lewej 

stronie od ulicy Opoczyńskiej. 

Zlokalizowany na działce                        

o numerze ewidencyjnym 1733. 

28     

    Odrzywół 

   Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej 

                 1893 – 1913r. 

Parafia p.w św. Jadwigi  Śląskiej 

ul. Warszawska  26  

     26 – 425 Odrzywół 

29     

    Odrzywół 

                       

                         Plebania 

                           XVIII w. 

  Parafia p.w św. Jadwigi  

Śląskiej ul. Warszawska  26  

     26 – 425 Odrzywół      Numer 

ewidencyjny działki 363 

30     

   Odrzywół 

       Kapliczka kolumnowa  

                 Poł. XIX w.                                           

 Usytuowana  przy ulicy 

Kościelnej           

           

31  

   

    Odrzywół 

  

Nagrobek kamienny  J. Wylazłowskiego 

                       1866 r. 

Parafia p.w. św. Jadwigi Śląskiej 

ul. Warszawska  26  

26 – 425 Odrzywół. 

Zlokalizowany na placu 

przykościelnym 

Numer ewidencyjny działki 364 

32      

     Odrzywół 

               Budynek murowany 

                    Pocz. XX w. 

 

     ul. Tomaszowska 11 
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33      

    Odrzywół 

                Budynek murowany 

                     Pocz. XX w. 

 

     ul. Tomaszowska 13 

 

34   Odrzywół 

   

                Budynek murowany 

                    1 poł. XX w. 

     

    ul. Tomaszowska 15 

35  

      Odrzywół 

               Budynek murowany 

                 1 poł. XX w. 

 

      ul. Tomaszowska 17 

36  

     Odrzywół 

               Budynek murowany 

                  2 ćw. XX w. 

 

     ul. Tomaszowska 21 

37  

     Odrzywół 

               Budynek murowany 

                  2 ćw. XX w. 

  

     ul. Tomaszowska 49 i 51 

38  

     Odrzywół 

              Dom murowany 

                  2 ćw. XX w. 

 

       ul. Tomaszowska 42 

39  

    Odrzywół 

             Budynek murowany 

                 2 ćw. XX w. 

 

    ul. Tomaszowska 36 i 38 

40 Odrzywół           Dom murowany, 2 ćw. XX w. Ul. Tomaszowska 32 i 34 

41  

     Odrzywół 

             Dom murowany 

                1 ćw. XX w.  

 

ul. Tomaszowska 12 i 14 

42  

     Odrzywół 

              Dom murowany 

                 1 ćw. XX w. 

 

       ul. Tomaszowska 6 

43  

     Odrzywół 

              Budynek murowany 

                lata 30- te XX w. 

 

      ul. Plac Kilińskiego 1 

 

44  

    Odrzywół 

           Budynek murowany 

                 1 poł. XX w. 

       

      ul. Plac Kilińskiego 4 i 5 

45  

    Odrzywół 

            Budynek murowany 

                 XIX/XX w. 

 

      ul. Plac Kilińskiego 6 
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46  

    Odrzywół 

               Budynek murowany 

                  4 ćw. XIX w. 

 

      ul. Plac Kilińskiego 7 i 8 

47 Odrzywół                     Dom murowany, 

                       1 ćw. XX w.   

ul. Plac Kilińskiego 19, 20, 21 

48  

     Odrzywół 

               Dom murowany 

                    4 ćw. XIX w. 

 

   ul. Plac Kilińskiego 22 i 23 

49  

    Odrzywół 

                 Dom murowany 

                    XIX/XX w. 

 

  ul. Plac Kilińskiego 24 i 25 

50 Odrzywół                  Dom murowany 

                    1 ćw. XX w. 

    

   ul. Plac Kilińskiego 28 

51      

 Odrzywół 

 

            Budynek  murowany 

                     1 ćw. XX w. 

    

ul. Plac Kilińskiego 29 

 

52  

    Odrzywół 

                  Dom murowany 

                       1 ćw. XX w. 

         

  ul. Plac Kilińskiego 30,31,32 

53  

   Odrzywół 

                Dom murowany 

                    2 ćw. XX w. 

 

   ul. Plac Kilińskiego 41 i 42 

54  

    Odrzywół 

                 Budynek murowany 

                   3 ćw. XX w. 

 

   ul. Plac Kilińskiego 45 i 46 

55  

   Odrzywół 

                Dom murowany 

                    1 poł. XX w. 

 

     ul. Plac Kilińskiego 48 

56     Odrzywół                  Dom murowany 

                         2 ćw. XX w. 

         

 ul. Plac Kilińskiego 

 

57  

    Odrzywół 

                Dom murowany 

                    2 ćw. XX w. 

 

           ul. Kościelna 1 
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58  

     Odrzywół 

                 Dom murowany 

                   4 ćw. XIX w. 

 

          ul. Kościelna 2 i 4 

59  

     Odrzywół 

               Dom murowany 

                  1 ćw. XX w. 

  

          ul. Kościelna 6 

60  

    Odrzywół 

                Budynek murowany 

                  1 ćw. XX w. 

 

           ul. Kościelna 10 

61  

    Odrzywół 

               Budynek murowany 

                  2 ćw. XX w. 

 

            ul. Łąkowa 1 i 3 

62  

    Odrzywół 

               Budynek murowany 

                  2 ćw. XX w .               

 

              ul. Łąkowa 11 

63     

     Odrzywół 

               Budynek murowany 

                    2 ćw. XX w. 

 

             ul. Łąkowa 13 

64  

     Odrzywół 

                Budynek murowany 

                   2 ćw. XX w. 

 

            ul. Łąkowa 15 

65     

     Odrzywół 

                Budynek murowany 

                   2 ćw. XX w. 

 

            ul. Łąkowa 17 

66  

     Odrzywół 

                 Budynek murowany 

                    1 poł XX w. 

 

              ul. Praga 6 

 

67  

     Odrzywół 

              Budynek  murowany 

                  1 poł XX w. 

 

             ul. Praga 10 

 

68  

     Odrzywół 

             Dom murowany 

                       XIX w. 

 

      ul. Radomska 2 

69  

     Odrzywół 

                 Dom murowany 

                    Pocz. XX w. 

 

 

         ul. Radomska 3 i 5 
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70  

   Odrzywół 

   Budynek murowano- drewniany 

                    Pocz. XX w. 

           

           ul. Radomska 7 

71       

     Odrzywół 

                    Dom murowany 

                      2 ćw. XX w. 

   

      ul. Warszawska 2 / ul. Plac 

Kilińskiego 16 

72       

     Odrzywół 

                    Dom murowany 

                       1 ćw. XX w. 

 

      ul. Warszawska 9 

73  

      Odrzywół 

                     Dom murowany 

                         1 ćw. XX w. 

 

     ul. Warszawska 11 

 

74  

      Odrzywół 

                   Dom murowany 

                      1 ćw. XX w. 

      ul. Warszawska 10 

 

75  

     Odrzywół 

                  Dom murowany 

                      1 ćw. XX w. 

    ul. Warszawska 18 i 20 

   

76  

     Odrzywół 

                  Dom murowany 

                    1 ćw. XX w. 

   

      ul. Warszawska 21 

   

77  

     Odrzywół 

                 Dom murowany 

   

                    1 ćw. XX w. 

 

        ul. Warszawska 28 

78       

     Odrzywół 

             Dom murowany 

                 2 ćw. XX w. 

 

        ul. Warszawska 39 

 

79       

     Odrzywół 

              Dom murowany 

                 2 ćw. XX w. 

 

        ul. Warszawska 41 

80      

    Odrzywół 

               Dom drewniany 

                   XIX/XX w. 

 

       ul. Warszawska 52 
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81     Odrzywół Układ architektoniczno- urbanistyczny,                         

XV- XX w. 

Obszar układu architektoniczno- 

urbanistycznego Odrzywołu 

obejmuje pl. Kilińskiego,                           

ul. Tomaszowską (do wysokości 

ul. Polnej, Warszawską (do 

wysokości ul. Wspólnej, Praga 

(do numeru 27, Radomską (do 

wysokości                     ul. 

Ogrodowej), Kościelną, Łąkową 

(do numeru 17)                                                

- wraz z przyległymi działkami 

82     

         Ossa 

                Dom drewniany 

                     1 poł. XX w. 

 

        Posesja numer 24 

83           

          Ossa 

        Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem    

                                1920r. 

Usytuowana w centrum wsi 

84 Stanisławów 

 Królówka 

 Kaplica p.w. Marii Magdaleny 

              I poł. XIX w.         

Usytuowana na wzgórzu                      

w lesie,  w pobliżu działki                  

o numerze ewidencyjnym 103 

85  

  Wysokin 

               Budynek murowany 

                 1 poł. XX w.        

 

            ul. Warszawska 4 

86  

  Wysokin 

             Dom drewniany 

                XIX/XX w.     

 

           ul. Warszawska 6 

87  

  Wysokin 

             

             Dom drewniany 

                 Pocz. XX w.        

 

          ul. Warszawska 28 

 

 

 

88  

 Wysokin 

  Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                        1928 r. 

Usytuowana przy ulicy Heleny 

Spoczyńskiej.                                      

W pobliżu posesji numer 29 
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89  

  Wysokin 

        Figura M.B. Triumfujacej 

                         1927r. 

Usytuowana przy skrzyżowaniu 

drogi wojewódzkiej nr 728 w 

ulicę mjr Hubala 

90    

    Wysokin 

 

Kapliczka kamienna z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

                Lata 30 XX w. 

Po prawej stronie drogi  

wojewódzkiej nr 728 Odrzywół – 

Nowe Miasto. Przy ulicy 

Warszawskiej naprzeciwko 

posesji numer 9 

91  

 Wysokin 

Kapliczka murowana z figurą MB zwieńczona 

krzyżem 

             

                        1937r. 

Po prawej stronie drogi  

wojewódzkiej nr 728 Odrzywół – 

Nowe Miasto n. Pilicą. Około 30 

m od ulicy Polnej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH                                   

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY ODRZYWÓŁ (PO WERYFIKACJI)  

 

 

L.p. Miejscowość Numer 

stanowiska w 

obrębie 

miejscowości 

Obszar AZP i 

numer stanowiska 

archeologicznego 

w obrębie obszaru 

Funkcja Chronologia 

1.       

       Ceteń 

        

           1           

 

    AZP 71-62/4 

 

       osada 

Kultura trzciniecka 

wczesna epoka brązu 

2.       

      

 

 

      Ceteń 

       

         

 

 

          2 

 

  

 

   

   AZP 71-62/2 

      

 

      osada 

 

 

 

      ślad 

osadnictwa 

Kultura przeworska, 

okres wpływów 

rzymskich 

 

okres wczesno 

średniowieczny 

3.      

        

 

 

 

 

 

      Ceteń 

 

 

 

 

 

 

 

          3 

 

 

 

 

 

 

 

   AZP 71-62/3 

 

     ślad 

osadnictwa 

 

 

      osada  

 

 

cmentarzysko 

 

Kultura grobów 

kloszowych  – epoka 

żelaza  

 

 Kultura przeworska 

Okres wpływów 

rzymskich 

 

Kultura przeworska  

Okres wpływów 

rzymskich 
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      osada 

 

okres wczesno 

średniowieczny 

 

4.       

 

 

 

     Ceteń  

         

 

 

 

           4 

 

 

 

 

   AZP 71-62/6 

     ślad 

osadnictwa 

 

      osada  

 

 

     ślad 

osadnictwa 

 

epoka brązu  

 

 

okres wczesno 

średniowieczny 

 

    okres   nowożytny 

(XVI-XVII w.) 

5.      Ceteń           5 AZP 71-62/5       ślad 

osadnictwa 

   okres starożytny 

 

 

 

6.      

 

     Ceteń 

 

 

          6 

 

 

    AZP 71-62/7 

 

Znalezisko    

luźne 

Kultura przeworska 

Młodszy okres 

przedrzymski 

 

7.       

      Ceteń 

         

          7 

 

  AZP 71-62/45 

 

    osada 

     okres nowożytny 

(XVI – XVII w.) 

8.       

     Ceteń 

          

         8 

  

 AZP 71-62/46 

     ślad 

osadnictwa 

     okres nowożytny 

(XVI – XVII w.) 

9.       

     

 

      Ceteń 

 

          

 

           9 

 

  

 

  AZP 71-62/48 

     ślad 

osadnictwa 

 

     ślad 

   okres    starożytny  

 

    okres nowożytny  

(XVI –XVII w.) 
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osadnictwa 

 

10.        

      Ceteń 

         

         10 

 

  AZP 71-62/66 

     ślad 

osadnictwa 

 

    epoka 

nieokreślona 

11.     

    Dąbrowa 

 

          1 

 

  AZP 70-61/20 

 

 obozowisko 

okres neolitu-wczesna 

epoka brązu 

 

12.    Dąbrowa           2   AZP 70-61/21      ślad 

osadnictwa 

      epoka nieokreślona 

13.    Dąbrowa           3   AZP 70-61/22      ślad 

osadnictwa 

     epoka  

     neolitu 

14.     

    Dąbrowa 

 

          

          4 

 AZP 70-67/23       ślad 

osadnictwa 

   epoka nieokreślona    

 

15.  

    Dębowa   

Góra 

 

         1 

 

  AZP 71-61/9 

      

      ślad 

osadnictwa 

    okres nowożytny 

(XVII – XVIII w.) 

16.  

   Dębowa 

Góra 

 

         2 

 

  AZP 71-61/10 

      ślad 

osadnictwa 

okres neolitu-wczesna 

epoka brązu  

 

17.     

      

 

    Jelonek 

 

          

 

           1 

 

   

 

  AZP 72-62/20 

 

  

 

 obozowisko 

 

okres neolitu – kultura 

pucharów lejkowatych 

 

 

 

 

18.         ślad 

osadnictwa  

Kultura przeworska – 

okres rzymski 
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    Jelonek 

         

           2 

 

  AZP 72-62/21 

 

 

     osada 

 

Kultura Polska XV – 

XVII w. 

19.    Jelonek            3 AZP 72-62/22       ślad 

osadnictwa 

okres neolitu-  

epoka brązu 

20.    Jelonek - 

  Janówek 

       

           1 

 

 AZP 72-62/11 

  

      osada 

Kultura przeworska – 

okres rzymski 

21.    Jelonek - 

  Janówek 

          

          2 

  

  AZP 72-62/10 

     

      osada 

Kultura przeworska – 

okres rzymski 

 

22.    Jelonek - 

  Janówek 

           

          3 

   

   AZP 72-62/9 

 

      osada 

 Kultura przeworska – 

okres rzymski 

23.  

   Jelonek - 

  Janówek 

 

 

          4 

 

   AZP 72-62/8 

 

      osada 

Kultura przeworska – 

okres rzymski 

24.    Jelonek - 

  Janówek 

 

 

          5 

 

  AZP 72-62/7 

     

      osada 

Kultura przeworska – 

okres rzymski 

25.    Jelonek - 

  Janówek 

 

 

          6 

 

  AZP 72-62/6 

 

      osada 

Kultura Polska XV – 

XVII w. 

26.    

 

   Jelonek –  

   Lipowe 

 

       

          1 

 

   

  AZP 72-62/23 

       ślad 

osadnictwa 

 

 

    osada 

Kultura przeworska – 

okres rzymski 

 

Kultura Polska XV – 

XVII w. 
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27.    Jelonek –  

   Lipowe 

 

          2  

 

 

 AZP 72-62/26 

 

    osada 

 

Kultura przeworska 

okres rzymski 

28.   

  Kamienna 

     Wola 

 

          1 

 

  AZP 71-62/40 

 

      ślad  

osadnictwa 

 

     okres nowożytny  

XVI – XVII w. 

29.  

  Kamienna 

     Wola 

 

          2 

 

  AZP 71-62/41 

      ślad 

osadnictwa 

     okres    nowożytny 

XVI – XVII w. 

30.   

  Kamienna 

     Wola 

          

 

          3 

  

 

  AZP 71-62/42 

      ślad  

osadnictwa  

 

      ślad 

osadnictwa 

średniowiecze    

   XIV-XV 

okres nowożytny 

XVI – XVII w. 

31.      Kłonna            1    AZP 72-62/4       osada Kultura Polska XV – 

XVII w. 

 

32.      Kłonna           2   AZP 72-62/3       osada Kultura Polska XV – 

XVII w. 

 

33.      

     Kłonna 

        

          3 

 

  AZP 72-62/30 

      

      ślad 

osadnictwa 

Kultura łużycka , epoka 

brązu – Halsztadt  D  

  

34.   Kolonia 

   Kłonna 

         1  AZP 72-62/31        ślad 

osadnictwa 

    okres  

   neolitu 
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35.  

 

 

Łęgonice       

Małe 

 

        

 

          1 

 

 

 

 AZP 70-61/12 

     ślad 

osadnictwa 

 

     

     osada 

     okres 

   neolitu 

 

Kultura przeworska – 

młodszy okres rzymski 

 

36.  

 

 

Łęgonice 

Małe 

          

 

 

          2 

   

 

 

   AZP 70-61/9 

 

 

 

cmentarzysko 

Kultura przeworska – 

faza A3 młodszy okres 

przedrzymski 

faza B1 –B2 

starszy okres rzymski 

 

37. Łęgonice 

Małe 

         3    AZP 70-61/5      ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

1 poł. XIV w. 

 

38. Łęgonice 

Małe 

         4   AZP 70-61/6      ślad 

osadnictwa 

     okres starożytny 

 

39. Łęgonice 

Małe 

         5   AZP 70-61/7      ślad 

osadnictwa 

okres wczesno 

średniowieczny 

 

40. Łęgonice 

Małe 

       

         6 

  

    AZP 70-61/8 

      ślad 

osadnictwa 

wczesne 

średniowiecze- 

późne średniowiecze 

 

41. Łęgonice 

Małe * 

       

         7 

 

  AZP 70-61/30 

 

    gródek 

późne średniowiecze 

schyłek XV – XVI w. 
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42. Łęgonice 

Małe 

 

 

           

 

 

 

 

            8 

 

 

   

 

 

 

 

  AZP 71-61/31 

      ślad 

osadnictwa  

 

      ślad 

osadnictwa  

 

       

       osada  

 

 

 

       osada 

     epoka nieokreślona 

  

      okres  

     neolitu 

 

okres wczesnego 

średniowiecza 

(VII – VIII w.) 

 

     okres 

   nowożytny 

  

43. Łęgonice 

Małe 

          

 

 

 

          9 

 

 

 

 

  AZP 71-61/32 

     ślad 

osadnictwa 

 

     ślad 

osadnictwa 

 

       ślad 

osadnictwa 

     epoka nieokreślona 

 

okres wczesno 

średniowieczny 

 

       okres 

   nowożytny 

44. Łęgonice 

Małe 

 

 

        10 

 

 

   AZP 70-61/10 

 

       ślad 

osadnictwa 

Kultura trzciniecka – 

wczesna epoka brązu 

 

45. Łęgonice  

Małe 

 

    

         

         11 

 

   

  AZP 70-61/11 

 

       

      osada 

Kultura przeworska – 

młodszy okres 

przedrzymski- 

okres rzymski 

 

46.    obozowisko  Przemysł 

tarnowski/paleolit 
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Myślakowice 

 

         

 

 

 

           1 

 

   

 

 

 

  AZP 70-61/15 

 

 

 

 

obozowisko 

 

      ślad 

osadnictwa 

 

 

      ślad 

osadnictwa 

schyłkowy 

 

Kultura 

janisławicka/mezolit 

 

Neolit 

 

Kultura 

trzciniecka/wczesna 

epoka brązu 

 

47.  

 

 

 

 

 

Myślakowice 

         

 

 

 

 

 

          2 

 

 

 

 

 

 

  AZP 70-61/16 

obozowisko  

 

 

 

 

obozowisko 

 

       ślad 

osadnictwa 

 

      ślad 

osadnictwa 

Przemysł 

tarnowski/paleolit 

schyłkowy 

 

Kultura 

janisławicka/mezolit 

 

Neolit 

 

Kultura 

trzciniecka/wczesna 

epoka brązu 

 

48.  

 

 

 

Myślakowice 

          

 

 

 

          3 

 

 

 

 

 AZP 70-61/24 

    osada 

 

 

     ślad 

osadnictwa 

Neolit – wczesna epoka 

brązu 

 

okres wczesno 

średniowieczny  

Id: C0C88D3A-B12E-4699-BE32-D01999AD3D73. Podpisany Strona 66



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013- 2016 DLA GMINY ODRZYWÓŁ 

                                                                                                 67 

 

     

 

     osada 

 

       okres 

późnośredniowieczny 

okres nowożytny 

XV – XVI w. 

 

49. Myślakowice          4 AZP 70-61/25 obozowisko      okres neolitu 

50. Myślakowice          5 AZP 70-61/26        ślad 

osadnictwa 

   starożytność 

51.  

 

Myślakowice  

       

 

          6 

 

 

  AZP 70-61/29 

    osada 

 

 

       ślad  

osadnictwa 

Kultura pucharów 

lejkowatych – neolit  

 

okres nowożytny 

 

 

52.   

  Odrzywół 

         

         1 

 

   AZP 72-62/1 

      

     osada 

Kultura Polska XV – 

XVII w. 

 

 

53.   

 

 

 

 

 

  Odrzywół 

          

 

 

 

 

 

           2 

 

 

 

 

 

 

  AZP 71-62/1 

     osada  

 

 

 

      osada  

 

 

      osada  

 

 

Kultura przeworska- 

okres wpływów 

rzymskich 

 

okres wczesno 

średniowieczny 

 

         okres 

późnośredniowieczny 

 

okres nowożytny  
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       ślad 

osadnictwa 

54.    

 

  Odrzywół 

        

 

          3 

 

 

  AZP 71-62/33 

      ślad 

osadnictwa  

 

    osada 

okres 

późnośredniowieczny 

 

  okres nowożytny 

    XIV – XVII w. 

55.   Odrzywół          4   AZP 71-62/34      osada okres nowożytny 

    XV – XVII w. 

56.   Odrzywół          5   AZP 71-62/35        ślad 

osadnictwa 

neolit – wczesna epoka 

brązu 

57.  

  Odrzywół 

 

         6 

 

 AZP 71-62/36 

      ślad  

osadnictwa 

epoka kamienia – 

wczesna epoka brązu 

 

58.  

   

  Odrzywół 

 

        

         7 

 

  

  AZP 71-62/37 

       ślad 

osadnictwa 

 

       

       osada  

epoka kamienia  

 

 

  okres nowożytny 

   XVI – XVII w. 

 

59.  

  Odrzywół 

 

         8 

 

  AZP 71-62/38 

 

      osada  

   

okres nowożytny 

    XVI – XVII w. 

 

60.  

  Odrzywół 

       

         9 

 

  AZP 71-62/39 

       

       ślad 

osadnictwa 

   

okres nowożytny  

    XVI – XVII w. 

 

61.   Odrzywół        10   AZP 71-62/43        ślad epoka kamienia – 
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osadnictwa wczesna epoka brązu 

 

62.   Odrzywół        11   AZP 72-62/2       osada Kultura Polska XV – 

XVII w. 

 

63.  Odrzywół       12   AZP 72-62/5       osada Kultura Polska XV – 

XVII w. 

64.  Odrzywół       13  AZP 72-62/24       ślad 

osadnictwa 

Kultura Polska XV – 

XVII w. 

65.  Odrzywół       14 AZP 72-62/25       ślad 

osadnictwa 

Kultura Polska XV – 

XVII w. 

 

66.      Piaski            1    AZP 72-61/5        ślad 

osadnictwa 

kultura nieokreślona 

67.       

     Piaski 

            

          2 

  

  AZP 72-61/6 

      

      osada 

kultura łużycka-epoka 

brązu-wczesna epoka 

żelaza  

68. 

 

 

      

 

     Piaski 

 

          

 

           3 

 

   

 

    AZP 72-61/7 

  

       ślad 

osadnictwa 

 

   osada  

wiejska 

okres wczesno 

średniowieczny 

 

okres nowożytny 

    XVI – XVII w. 

 

69.  

    Piaski 

 

          4 

 

   AZP 72-61/3 

       ślad 

osadnictwa 

 

okres wczesno 

średniowieczny 

 

70. 

 

  Różanna           1   AZP 70-61/17        ślad 

osadnictwa 

    okres neolitu 

71. 

 

  Różanna           2   AZP 70-61/18        ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny 

        XVII w. 
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72. 

 

 

   Różanna 

         

         3 

  

  AZP 70-61/19 

       ślad 

osadnictwa 

         okres 

późnośredniowieczny 

  okres nowożytny 

   (XV – XVI w.) 

73. 

 

 

 

   Wysokin 

 

 

          1 

   

 

  AZP 71-62/44 

       ślad 

osadnictwa 

 

       ślad 

osadnictwa 

      starożytność  

 

 

  okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

74. 

 

   Wysokin           2   AZP 71-62/47      osada   okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

75. 

 

   Wysokin           3   AZP 71-62/49        ślad 

osadnictwa 

  okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

76. 

 

  Wysokin           4   AZP 71-62/50       ślad 

osadnictwa 

   średniowiecze  

    XIII – XIV w. 

77. 

 

 

   

   Wysokin 

         

          5 

  

 AZP 71-62/51 

      

      ślad 

osadnictwa 

         okres 

późnośredniowieczny 

  okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

78.    Wysokin            6 

 

 AZP 71-62/52      osada   okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

79.  

  Wysokin 

 

         7 

 

 

 AZP 71-62/53 

      ślad 

osadnictwa 

   okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

80.   

   Wysokin  

 

          8 

 

  AZP 71-62/54 

 

      osada 

         okres 

późnośredniowieczny 

  okres nowożytny 
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   (XV – XVI w.) 

 

 

81.  

  Wysokin  

 

          9 

 

  AZP 71-62/55 

      ślad 

osadnictwa 

         epoka 

      kamienia 

82.  

 Wysokin  

 

         10 

  

  AZP 71-62/56     

      ślad 

osadnictwa 

 okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

 

 

83.  

  Wysokin  

 

         11 

 

 

  AZP 71-62/57    

      ślad 

osadnictwa 

   okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

 

84.  

  Wysokin  

 

         12 

 

 

  AZP 71-62/58    

      ślad 

osadnictwa 

 

        starożytność 

85.  

  Wysokin  

   

         13 

 

 

 

  AZP 71-62/59  

 

      osada 

 

  okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

 

86.  

  Wysokin  

       

         14 

   

 AZP 71-62/60 

       ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

 

87.  

  Wysokin 

 

        15 

 

 AZP 71-62/61 

       ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

 

 

88.           ślad      wczesne   
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   Wysokin          16  AZP 71-62/62 osadnictwa średniowiecze 

       XI w. 

 

89.  

    

 

 

 

    Wysokin 

 

         

 

 

 

         17 

 

   

 

 

 

AZP 71-62/63 

       ślad 

osadnictwa 

 

       

       ślad 

osadnictwa 

 

    osada 

 

 

     wczesne   

średniowiecze 

  IX – X w. 

 

     średniowiecze  

    (XIII – XIV w.) 

 

okres nowożytny 

   (XVI – XVII w.) 

 

90.  

 

 

 

  Wysokin 

 

 

 

 

         18 

 

 

 

 

  AZP 71-62/64 

       ślad 

osadnictwa 

 

 

       ślad 

osadnictwa 

     wczesne   

średniowiecze 

      IX – X w. 

 

     średniowiecze  

    (XII– XIII w.) 

 

 

91.  

 

 

 

 

Wysokin 

 

 

 

 

 

          19 

 

 

 

 

 

 AZP 71-62/65 

       ślad 

osadnictwa 

 

       ślad 

osadnictwa 

 

       ślad 

osadnictwa 

    średniowiecze  

    (XII– XIII w.) 

 

     średniowiecze  

    (XIII– XIVw.) 

 

   okres nowożytny 
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        (XVIII w.) 

 

 

92.  

 

 

 

 

   Wysokin 

 

 

 

 

 

          20 

 

 

 

 

 

  AZP 71-62/67 

     osada 

 

       

 

      ślad 

osadnictwa 

 

    średniowiecze  

    (XII– XIII w.) 

 

            okres 

późnośredniowieczny 

  okres nowożytny 

   (XV – XVI w.) 

 

 

     

* korekta do AZP  ( stanowisko w formie gródka stożkowatego  Łęgonice Małe stan. 7 , zlokalizowane  

jest w granicach administracyjnych gminy Nowe Miasto i położone na gruntach wsi Łęgonice Duże.   
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