
 INFORMACJA O STANIE ZABYTKÓW 
 W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 

1 

 
  
 
 
 

 
INFORMACJA 

O STANIE ZABYTKÓW 
W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 
 
 

 
 

 

 

Powiat Wągrowiecki 
 

 

 

 

Wągrowiec, maj 2014 roku 

 

 



 INFORMACJA O STANIE ZABYTKÓW 
 W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 

2 

Spis treści 

 

WSTĘP 

I. Zasoby dziedzictwa kulturowego powiatu 
1. Wprowadzenie 

2. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych 

3. Zabytki ruchome na terenie powiatu wągrowieckiego 

4. Zabytki archeologiczne 

II. Wykaz obiektów wymagających wykonania prac remontowych 

1. Miasto Wągrowiec 

2. Gmina Wągrowiec 

3. Miasto i Gmina Gołańcz 

4. Miasto i Gmina Skoki  

5. Gmina Damasławek 

6. Gmina Mieścisko 

7. Gmina Wapno 

III. Działania powiatu wągrowieckiego w zakresie ochrony 

dziedzictwa narodowego i dóbr kultury 

1. Wykaz dotacji udzielonych w latach 2008-2014 

I. 2008 rok 

II. 2009 rok 

III. 2010 rok 

IV. 2011 rok 

V. 2012 rok 

VI. 2013 rok 

VII. 2014 rok 

2. Działania Powiatu Wągrowieckiego jako właściciela obiektów 

zabytkowych 

I. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 

II. Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu 

III. Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Antoniewie 

IV. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 

ZAKOŃCZENIE



 INFORMACJA O STANIE ZABYTKÓW 
 W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 

3 

WSTĘP 

 

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich 

pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Najczęściej utożsamiamy dziedzictwo 

kulturowe z architekturą i sztuką. Mieszkańcy powiatu są spadkobiercami dorobku 

kulturowego poprzednich pokoleń. Bogactwo to, szczególnie w wymiarze 

materialnym, było niszczone w trakcie licznych wojen, z powodu zaniedbań 

mieszkańców czy też braku działań konserwatorskich. Wszystko to spowodowało, że 

niewiele przejawów kultury naszych przodków dotrwało do współczesności. Kultura 

ta jest częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa. Stanowi nasze 

korzenie. Warto ją chronić. Kultura stanowi też „kapitał”, który można wykorzystać 

do rozwoju gospodarczego wsi, gminy i powiatu. W Polsce „kapitał” ten jest często 

nadal niezauważany lub niszczony. Spójrzmy więc wokół siebie oczami dobrego 

gospodarza i spróbujmy dostrzec to, co możemy jeszcze ocalić i co może stanowić 

atrakcję - promocję naszego powiatu, gmin, miast i wsi. 

 

 

I. Zasoby dziedzictwa kulturowego powiatu 
 

  Nierozerwalnie z turystyką związane są zabytki dóbr kultury, które z jednej strony są 

elementem podnoszącym atrakcyjność turystyczną powiatu, z drugiej stanowią relikt 

przeszłości, dowód ciągłości rozwoju historyczno-kulturowego każdego terenu od zarania 

istnienia osadnictwa w postaci zabytków archeologicznych po czasy współczesne, są 

przejawem historii, lokalnych upodobań i możliwości pracujących tu artystów oraz 

zleceniodawców. Prawidłowo użytkowane i zadbane zabytki są istotnym składnikiem 

podnoszącym wartość powiatu, przyciągającym turystów. Wpisanie ich w kontekst 

turystyczny jako wizytówka historyczna i zabytkowa powiatu czy gminy, jako dodatkowe 

miejsca pracy i urozmaicenie infrastruktury turystycznej (jako baza gastronomiczna, 

noclegowa itp.) stanowi istotę nowoczesnego funkcjonowania zabytków.  

 

 

1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych                               

 
 

TYP OBIEKTU 

 

MUROWANY DREWNIANY 

W TYM 

WPISANY DO 

REJESTRU 

1. UKŁADY URBANISTYCZNE                   ilość 6   2 

2. UKŁADY RURALISTYCZNE                   ilość 4    

3. ZABUDOWA MIESZKALNA 1205 75 7 

4. OBIEKTY SAKRALNE 73 14 37 
a. kościoły romańskie    

b. kościoły gotyckie 5  5 

c. kościoły nowożytne XVI – XVIII w. 3 9 12 

d. kościoły XIX w. – 1945 r. 19  13 

e. klasztory 1  1 
f. synagogi, bożnice    
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g. kaplice, dzwonnice, bramy, ogrodzenia inne 56 5 5 

5. BUDOWNICTWO OBRONNE 4  4 

a. zamki i ich relikty 2  2 
b. miejskie mury obronne    
c. fortyfikacje nowożytne i późniejsze 2  2 

6. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 145 1 14 

a. ratusze    

b. budynki adm. publ., sądy, banki, poczty 22  7 

c. szkoły 70  6 

d. leśniczówki i gajówki 5   
e. karczmy i zajazdy 9  1 

f. inne 39 1  
7. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE  

I GOSPODARCZE 
90 7 1 

a. zakłady przemysłowe 2   

b. dworce kolejowe z zespołami bud. 20   

c. spichrze, magazyny, stodoły 20 7  

d. młyny 9   

e. gorzelnie i browary 2   

TYP OBIEKTU MUROWANY DREWNIANY 

W TYM 

WPISANY DO 

REJESTRU 

f. mleczarnie 8   

g. kuźnie 4   
h. wiatraki 1  1 
i. wieże ciśnień 5   

j. inne 19   

8. PAŁACE I DWORY 66  36 

9. ZESPOŁY FOLWARCZNE 62   

a. stodoły 36 1  

b. spichrze 33   
c. obory 40 1  

d. stajnie 30   

e. chlewnie 19   

f. owczarnie 5   

g. kuźnie 8   

h. wagi 0   

i. inne magazyny 17 3  

j. gorzelnie i browary 12   
k. inne 110 1  
10. BUDOWNICTWO WIEJSKIE  

(w zagrodach) 
82 18  

a. stodoły 14 21  
b. obory 32 1  

c. chlewnie 30   

d. stajnie    

e. inwentarskie 16 4  

f. inne 19 2  
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11. PARKI                                  ilość 62   45 

a. altany, lodownie, inne elem. małej arch. 5  5 

b. bramy i ogrodzenia 12  12 

12. CMENTARZE                        ilość                 139   12 
a. rzymsko-katolickie 48   6 

b. ewangelickie 86   1 

c. prawosławne     

d. żydowskie 5    

e. inne    
13. STANOWISKA 

ARCHEOLOGICZNE       

ilość    

a. grodziska 17   12 

b. osady 3645   4 
c. cmentarzyska 123   5 

d. inne 29   x 

14. INNE    

 
 

GMINA DAMASŁAWEK 

 

Damasławek 

 park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: A-417 z 12.03.1982 

 dworek, ob. plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: A-584 z 3.05.1969 

 

Kołybki 

 zespół pałacowy: 

o pałac, 1882, nr rej.: A-435 z 23.04.1983 

o park, 1 poł. XIX, nr rej.: A-391 z 18.03.1981 

 

Kopanina 

 zespół dworski, nr rej.: A-376 z 23.06.1979: 

o park, 1 poł. XIX 

o kaplica grobowa rodziny Sobierajskich, 1830, nr rej.: A-375 z 23.06.1979 

 

Kozielsko 

 kościół par. p.w. św. Józefa, 1869-1874, nr rej.: A-737 z 4.12.1992 

 plebania, XVIII, nr rej.: A-587 z 3.05.1969 

 

Niemczyn 

 cmentarz katolicki, 1 poł. XIX, nr rej.: A-571 z 29.07.1988 i 759/Wlkp/A z 31.08.2009 

 kościół paraf. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1897, nr rej:. 759/Wlkp/A z 31.08.2009 

 park dworski, 1poł. XIX w., pocz. XX w., nr rej.: 726/Wlkp/A z 12.12.2008  
 kaplica ewangelicka (w parku), pocz. XX w. nr rej.: /Wlkp/A z 12.12.2008 
 

Smuszewo 

 zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej. 753/Wlkp/A z 19.06.2009: 

o pałac, nr rej.: A-377 z 23.06.1979 i 753/Wlkp/A z 19.06.2009 

o park, nr rej.: A-413 z 12.03.1982 i 753/Wlkp/A z 19.06.2009 
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Starężyn 

 park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-412 z 12.03.1982 

 

Stępuchowo 

 zespół pałacowy, 1 połowa XIX w., XIX/XX w.: 

o pałac, 1860-70, nr rej.: A-213 z 29.04.1970 

o obora, 2 poł. XIX, nr rej.: j.w. 

o park, 1 poł. XIX, XIX/XX, nr rej.: A-392 z 28.03.1981 

 

 

MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ 

  

Brdowo 

 zespół dworski, k. XIX: 

o dwór, nr rej.: A-522 z 2.04.1985 

o park, nr rej.: A-509 z 17.12.1984 

 

Chojna 

 kościół par. p.w. św. Małgorzaty, szach., 1770, nr rej.: A-583 z 3.05.1969 

 cmentarz katolicki, nr rej.: A-569 z 29.07.1988 

 

Czerlin 

 zespół dworski, poł. XIX: 

o dwór, nr rej.: A-1010 z 11.03.1970 

o park, nr rej.: A-529 z 13.02.1986 

 

Czesławice 

 zespół dworski, 1 poł. XIX: 

o dwór, nr rej.: A-1011 z 11.03.1970 

o park, nr rej.: A-1724 z 23.04.1975 

 

Czeszewo 

 kościół p.w. św. Andrzeja, XVII/XVIII, nr rej.: Ak-I-11a/264 z 14.03.1933 

(wypis z księgi rejestru) 

 cmentarz katolicki, nr rej.: A-570 z 29.07.1988 

 zajazd, ob. dom nr 27, 1912, nr rej.: 483 z 15.12.1983 

 zespół dworski, 1859-60: 

o dwór, nr rej.: A-351 z 29.10.1968 

o park, nr rej.: A-530 z 14.02.1986 

 

Gołańcz 

 kościół p.w. św. Wawrzyńca, ul. Libelta, 1931-34, nr rej.: A-498 z 25.01.1984 

 kościół klasztorny bernardynów p.w. NMP, ul. Klasztorna, XV/XVI, 1695-1700, 

nr rej.: AK-I-11a/252 z 10.03.1933 (wypis z księgi rejestru) 

 brama na cmentarz kościelny, 1 poł. XVIII, nr rej.: A-177 z 19.03.1968 

 cmentarz rzym.-kat., nr rej.: A-572 z 29.07.1988 

 ruina zamku XIV-XV, nr rej.: 6347/30A z 12.03.1930 

 park miejski, k. XIX, nr rej.: A-531 z 14.02.1986 

 dom, ul. 22 Stycznia 26, 4 cw. XIX, nr rej.: A-488 z 13.12.1983 
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Laskownica Mała 

 park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-510 z 17.12.1984 

 

Oleszno 

 park dworski, nr rej.: A-528 z 24.02.1986 

 

Panigródz 

 kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1830, 1913, nr rej.: 172/Wlkp/A z 10.05.2004 

 cmentarz przykościelny, 2 poł. XIX, nr rej.: 172/Wlkp/A z 1.03.1989 

 cmentarz katolicki, 1 poł. XIX, nr rej.: A-573 z 1.03.1989 

 

Rybowo 

 cmentarz ewangelicki, 2 poł XIX, nr rej.: A-581 z 9.03.1989 

 park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-527 z 24.02.1986 

 

Smogulec 

 kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1616-19, nr rej.: AK-I-11a/258 z 14.03.1933     

(wypis z księgi rejestru) 

 cmentarz katolicki, nr rej.: A-584 z 29.07.1988 

 park dworski, pocz. XIX, nr rej.: A-503 z 29.05.1984 

 

 

GMINA MIEŚCISKO 

 

Budziejewo 

 dwór, poł. XIX, nr rej.: 350/A z 29.10.1968 

 Kościół parafialny p. w. Św. Wojciecha, 1848 – 1858  nr rej. 727/Wlkp/Az 19.12.2008  

 cmentarz kościelny j.w. 

 

Gołaszewo 

 kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. św. Stanisława Bpa, 1853, 

nr rej.: 2599/A z 10.07.1996 

 

Mieścisko 

 kościół par. p.w. św. Michała Arch., k. XVII, 1875-76, nr rej.: 1016/A z 11.03.1970 

 

Podlesie Kościelne 

 kościół p.w. św. Anny, drewn., 1712, nr rej.: 2459/A z 10.03.1933 

 zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 2156/A z 7.06.1988: 

o dwór 

o park 

 

Popowo Kościelne 

 kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, drewn., 1629, 1720, 1926, nr rej.: 761/Wlkp/A 

z 14.03.1933 i z 15.09.2009 

 cmentarz kościelny nr rej. j.w. 

 ogrodzenie, mur z bramą nr rej. j.w. 

 zespół dworski, k. XIX, nr rej.: 2099/A z 28.10.1986: 
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o dwór 

o park 

 

Sarbia 

 kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. MB Bolesnej, 1903-05, 

nr rej.: 2602/A z 31.07.1996 

 

Żabiczyn 

 park, 1 poł. XIX, nr rej.: 2036/A z 23.12.1985 

 

 

MIASTO I GMINA SKOKI 

 

Antoniewo 

 zespół zakładu wychowawczego, 1914, nr rej.: 292/Wlkp/A z 11.04.2006: 

o szkoła, ob. budynek administracyjny 

o budynki internatowe 

o dom nauczycieli 

o budynek mieszkalny 

o budynek gospodarczy 

o brama wjazdowa, 1936 

 

Chociszewo 

 park, 2 poł. XIX, nr rej.: 1981/A z 7.12.1984 

 

Glinno 

 zespół dworski, 1 poł. XIX: 

o dwór, nr rej.: 253/A z 29.10.1968 

o park, nr rej.: 2167/A z 26.10.1988 

 

Jabłkowo 

 kościół par. p.w. św. Michała Arch., drewn., 1754, nr rej.: 880/Wlkp/A z 31.12.1958 

 d. cmentarz przy kościele nr rej. 880/Wlkp/A z 16.01.2013 

 zespół dworski, 1 poł. XIX – pocz. XX, nr rej.: 788/Wlkp/A z 11.03.1970, z 

28.10.1986 i 25.03.2005: 

o dwór, 

o park 

 

Jagniewice 

 zespół dworski, nr rej.: A-32/Wlkp z 15.06.2000: 

o dwór, 1800 

o park, XIX-XX 

 

Lechlin 

 kościół par. p.w. św. Stanisława, 1839-40, nr rej.: 1015/A z 11.03.1970 

 zespół dworski, 1 poł. XIX: nr rej.: 734/Wlkp/A z 11.03.1970 i z 27.06.1985 

o dwór,  

o park,  
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Pawłowo Skockie 

 zespół dworski, nr rej.: 2105/A z 3.11.1986: 

o dwór, 1870 

o park, poł. XIX 

 

Pomarzanki 

 park, XIX/XX, nr rej.: 2023/A z 11.09.1985 

 

Raczkowo 

 kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, drewn., 1780, nr rej.: 2461/A z 14.10.1933 

 

Rejowiec 

 zbór kalwiński, ob. kościół rzym.-kat. p.w. Serca Jezusa, drewn., 1820, 

nr rej.: 1161/A z 16.07.1970 

 dzwonnica, drewn., 1820, nr rej.: j.w. 

 

Roszkowo 

 pałac, 1 poł. XIX, nr rej.: 1094/A z 29.04.1970 

 

Rościnno 

 zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: 2234/A z 22.05.1992: 

o pałac 

o park 

 

Skoki 

 kościół par. p.w. św. Mikołaja, ul, Kościelna, szach., 1737, nr rej.: 1162/A z 

16.07.1970 

 kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Parkowa, 

1855-56, nr rej.: 2627/A z 31.08.1997 

 zespół pałacowy, nr rej.: 1728/A z 29.04.1975: 

o pałac, 1870 

o park, 2 poł. XIX 

 

Stawiany 

 zespół pałacowy: 

o pałac, 1854, nr rej.: 1512/A z 11.04.1974 

o park, 2 poł. XIX, nr rej.: 2012/A z 12.08.1985 

 spichrz folwarczny, 1860, nr rej.: 1544/A z 4.07.1974 

 

 

GMINA WAPNO  

 

Aleksandrowo 

 park dworski, 1920-25, nr rej.: A-476 z 22.10.1983 

 

Srebrna Góra 

 kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Serca Jezusowego , 1849, 

nr rej.: A-219/1163 z 16.07.1970 

 cmentarz (nieczynny), przy kościele, nr rej.: A-583 z 9.03.1989 
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 ogrodzenie mur. , nr rej.: j.w. 

 cmentarz katolicki, 2 poł. XIX, nr rej.: A-582 z 9.03.1982 

 zespół dworski, nr rej.: kl.III-680/29/68 z 1.06.1968: 

o dwór, 1790-92, nr rej.: kl.III-885/24/60 z 1.06.1960 

o oficyna, 1800 

o spichrz, 1800 

o brama wjazdowa, 1779 

o park, k. XVIII – XIX 

 

Stołężyn 

 park dworski, poł. XIX, nr rej.: A-468 z 18.10.1983 

 

 
GMINA WĄGROWIEC  
 
Bracholin 

 wiatrak holender, poł. XIX, nr rej.: A-1014 z 11.03.1970 

 

Czekanowo 

 cmentarz ewangelicki, k. XIX, , nr rej.: 184/Wlkp/A z 16.08.2004 

 dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: A-440 z 19.07.1983 

 

Danabórz 

 ruiny zamku, XV/XVI, nr rej.: 1216/30A z 15.05.1930 

 dwór, poł. XIX, nr rej.: A-352 z 29.10.1968 

 

Grylewo 

 kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1861-64, nr rej.: 815/Wlkp/A z 9.10.1997 i  z 

28.09.2010 

 cmentarz kościelny nr rej. j. w.  

 ogrodzenie z bramą i furtką, XIX/XX, nr rej. j. w.  

 plebania, k. XVIII, nr rej.: 815/Wlkp/A z 3.05.1969 

 zespół dworski, k. XVIII, nr rej.: A-119 z 1.06.1968: 

o dwór 

o 2 oficyny 

o park 

 

Kaliszany 

 park dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-535 z 14.02.1986 

 

Łaziska 

 zespół dworski, XIX, nr rej.: A-324 z 31.02.1978: 

o dwór 

o park 

 grobowiec Franciszka Łakińskiego z kolumna, 1 poł. XIX, nr rej.: A-438 z 27.06.1983 

 

Łekno 

 układ urbanistyczny, 1584, nr rej.: 587 z 27.09.1988 

 kościół par. p.w. św. Piotra i Pawła, ul. Poprzeczna, XV, 
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nr rej.: AK-I-11a/253 z 10.03.1933 (wypis z księgi rejestru) 

 kościół ewangelicki, ob. nieczynny, ul. Pocztowa, 1910, nr rej.: 63/Wlkp/A z 

4.07.2001 

 cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 ruiny klasztoru cysterskiego, nr rej.: AK-I-4/12/51 z 26.07.1951 

 dwór „pastorówka”, poł. XIX, nr rej.: A-722 z 9.09.1991 

 

Łęgowo 

 zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

o pałac, nr rej.: A-442 z 21.07.1983 

o park, nr rej.: A-505 z 15.12.1984 

 

Łukowo 

 zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: A-295/1727 z 23.04.1975: 

o pałac 

o park 

 

Nowe 

 dwór, k. XVIII, nr rej.: A-439 z 19.07.1983 

 

Ochodza 

 park dworski, k. XIX, nr rej.: A-508 z 17.12.1984 

 

Potulice 

 kościół par. p.w. św. Katarzyny, drewn., 1728, XIX, 

nr rej.: Ak-I-11a/190 z 22.12.1932 (wypis z księgi rejestru) 

 plebania, XIX, nr rej.: A-282 z 11.09.1974 

 zespół dworski, pocz. XIX, nr rej.: kl.IV-733/92/56 z 1.08.1956: 

o dwór 

o oficyna 

o park 

o świątynia grecka (w parku), nr rej.: A-327 z 21.10.1968 

 gorzelnia folwarczna, poł. XIX, nr rej.: A-328 z 21.10.1968 

 chałupa podcieniowa, szach., XVIII/XIX, nr rej.: A-178 z 19.07.1968  

 

Przysieka 

 zespół dworski, poł. XIX: 

o dwór, nr rej.: 1095 z 29.04.1970 

o oficyna, nr rej.: 582 z 2.08.1956 

o park, nr rej.: A-470 z 18.10.1983 

 

Redgoszcz 

 zespół pałacowy: 

o pałac, 1866, nr rej.: 1440/A z 12.04.1973 

o park, XIX, nr rej.: 179/A z 20.07.1968 oraz 1725/A z 23.04.1975 

 

Rgielsko 

 park dworski, nr rej.: A-506 z 28.12.1984 
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Tarnowo Pałuckie 

 kościół par. p.w. św. Mikołaja, drewn., 1639, nr rej.: AK-I-11a/259 z 14.03.1933 

 dwór, XVIII/XIX, nr rej.: A-441 z 21.07.1983 

 

Werkowo 

 pałac, k. XIX, nr rej.: A-443 z 21.07.1983 

 

Wiatrowo 

 zespół pałacowy, nr rej.: A-1102 z 6.05.1970: 

o pałac, 1856 

o park, XIX 

 

Wisniewo 

 park dworski, k. XIX, nr rej.: A-507 z 17.12.1984 

 

Żelice 

 zespół pałacowy, 2 poł. XIX: 

o pałac, nr rej.: A-436 z 23.04.1983 

o park, nr rej.: A-534 z 14.02.1986 

 

 

MIASTO WĄGROWIEC  

 

 układ urbanistyczny miasta, k.XV- XIX/XX, nr rej.: 436/Wlkp/A z 12.12.2006 

 kościół par. p.w. św. Jakuba Apostoła, ul. Klasztorna 4, 3 cw. XV, 2 poł. XVI, 

nr rej.: Ak-I-11a/260 z 14.03.1933 (brak decyzji w NID) 

 kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. ss. Piotra i Pawła, ul. Kolejowa 7, 1834-

35, nr rej.: A-1164 z 16.03.1970 

 zespół klasztorny cystersów, ul. Klasztorna 11: 

o kościół, ob. par. p.w. Wniebowziecia NMP, 2 poł. XVIII, 1946-62, 

nr rej.: AK-I-11a/261 z 14.03.1933 (wypis z ksiegi rejestru) 

o brama, przy kościele, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-180 z 20.07.1968 

o klasztor, ob. dom księży emerytów, XIV/XV, 2 poł. XVIII, 1946-48, 

nr rej.: kl.IV-73/2/58 z 3.11.1958 

 opatówka, ul. Opacka 15, k. XVIII, nr rej.: A-1165 z 16.03.1970 

 cmentarz, ul. Wyzwolenia, 1880, nr rej.: A-493 z 14.12.1983 

 cmentarz starofarny, 1850, nr rej.: A-494 z 15.12.1983 

 grobowiec rodziny Keglów, Las Durowski, 1938, nr rej.: A-430 z 1.02.1983 

 dom, ul. Klasztorna 10, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1168 z 17.07.1970 

 gimnazjum męskie, ob. LO, ul. Klasztorna 17-17a, 1875-78, nr rej.: 88/Wlkp/A z 

25.03.2002 

 sala gimnastyczna, j.w. 

 willa dyrektora, j.w. 

 gimnazjum żeńskie, ob. szkoła podstawowa, ul. Klasztorna 19, 1876, pocz. XX, 

nr rej.: 89/Wlkp/A z 29.03.2002 

 starostwo, ul. Kościuszki 8, 1890, 1013, nr rej.: 86/Wlkp/A z 19.03.2002 

 sad, ul. Kościuszki 18, 18 c, pocz. XX, nr rej.: A-785 z 20.12.1996 

 wiezienie, nr rej.: j.w. 
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 Królewskie Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, ob. zespół szkół,                             

ul. Kościuszki 49, 1906-09, nr rej.: 87/Wlkp/A z 19.03.2002 

 dom, ul. Marchlewskiego 4, 1 poł. XIX, nr rej.: A-1166 z 17.07.1970 

 dom, ul. Marchlewskiego 7, 1830, nr rej.: A-1167 z 17.07.1970 

 umocnienia obronne z 1939 r. w rejonie Wągrowiec - Gołańcz, nr rej.: A-477 z 

24.10.1983 
 

 

2. Zabytki ruchome na terenie powiatu wągrowieckiego 

 
Zabytki ruchome obejmujące dzieła malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego 

stanowią w powiecie wągrowieckim głównie wyposażenie i wystrój wielu kościołów 

rzymskokatolickich. Łącznie do rejestru zabytków wpisano 16 zespołów wyposażenia 

zabytkowego o zróżnicowanej wielkości. Od kilku egzemplarzy w kościołach w Niemczynie  

i Damasławku aż po liczące ponad trzydzieści obiektów zespoły w kościołach farnym                      

i poklasztornym w Wągrowcu a także ponad 60 obiektów w kościele parafialnym                            

w Smogulcu w gminie Gołańcz. Są wśród nich zabytki najstarsze pochodzące z XV i XVI 

wieku. Największe skupisko zabytków skupione jest w stolicy regionu i jej okolicach –                     

w kościołach farnym w Wągrowcu charakteryzującym się dużą ilością ołtarzy i zabytkami 

związanymi z cechami, w kościele pocysterskim w Wągrowcu, w związanym z cystersami 

Tarnowie Pałuckim i Łeknie gdzie niezwykle cennym zespołem jest zachowana prawie                  

w całości dekoracja kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Ściany        

i strop całego kościoła pokrywają malowidła figuralne na drewnie pochodzące z 1638 roku.  

 

 

Wykaz obiektów zabytkowych ruchomych 
 

Gmina Miejsce 
Obiekty wpisane do ewidencji zabytków 

ruchomych województwa wielkopolskiego 

Damasławek 

Kościół p.w.  

św. Stanisława bpa w 

Damasławku 

5 obiektów zabytkowych 

Kościół p.w.  

św. Józefa w Kozielsku 

Zespół 6 elementów wyposażenia 

Kościół w Niemczynie 

 

3 obiekty zabytkowe 

Damasławek Figury i kapliczki przydrożne – 3 obiekty 

Gołańcz 

Kościół p.w.  

św. Wawrzyńca 

w Gołańczy 

29 obiektów zabytkowych składających się na 

wyposażenie i wystrój kościoła 

Kościół p.w. 

Najświętszej Marii Panny 

w Gołańczy 

7 obiektów zabytkowych 

Kościół p.w. 

św. Małgorzaty 

w Chojnie 

16 obiektów zabytkowych 
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Gmina Miejsce 
Obiekty wpisane do ewidencji zabytków 

ruchomych województwa wielkopolskiego 

Kościół p.w. 

św. Andrzeja 

w Czeszewie 

17 obiektów ruchomych składających się na 

wyposażenie kościoła 

Kościół p.w. 

św. Katarzyny 

w Smogulcu 

64 zabytki 

Kościół p.w. 

św. Jana Chrzciciela 

w Panigrodzu 

Zespół 8 zabytków stanowiących wyposażenie 

kościoła 

Gołańcz Pomnik Poległych na rynku w Gołańczy 

Gołańcz Figura św. Wawrzyńca 

Mieścisko 

Kościół p.w. 

św. Michała 

w Mieścisku 

13 obiektów zabytkowych 

Kościół p.w. 

Zwiastowania 

Najświętszej Marii Panny 

w Popowie Kościelnym 

Zabytki składające się na wyposażenie 

kościoła, zespół kapliczek i figur na 

dziedzińcu wokół kościoła  

Wapno 

Kościół p.w. 

św. Mikołaja 

w Srebrnej Górze 

9 zabytków 

Turza pod Kujawkami Kapliczki i figury przydrożne 

Wągrowiec – 

gmina 

Kościół p.w. 

św. Katarzyny 

w Grylewie 

6 obiektów zabytkowych 

Kościół p.w. Apostołów 

Piotra i Pawła 

w Łeknie 

Zabytki ruchome, dla których założono 43 

karty ewidencyjne 

Kościół p.w. 

św. Katarzyny 

w Potulicach 

27 obiekty zabytkowe 

Kościół p.w. 

św. Mikołaja 

w Tarnowie Pałuckim 

Zabytki składające się na wyposażenie 

kościoła 

Wągrowiec -  

miasto 

Kościół p.w. 

św. Jakuba 

w Wągrowcu 

37 obiekty zabytkowe 

Kościół p.w. 

Najświętszej Marii Panny 

w Wągrowcu 

34 obiekty zabytkowe 
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3. Zabytki archeologiczne. 
 

Zabytek archeologiczny to w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 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. 

Na terenie Powiatu Wągrowieckiego można wyodrębnić kilka kategorii zabytków 

archeologicznych - których ilość charakteryzuje poniższa tabelka: 

grodziska - pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w 

podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów 

drewniano-ziemnych,  

cmentarzyska - pozostałość po miejscu, gdzie ludność chowała swoich zmarłych, 

osady - miejsce dłuższego pobytu grupy ludzi wraz z szeregiem urządzeń 

wykonanych przez nich dla zapewnienia sobie warunków niezbędnych do 

prowadzenia przyjętego przez tą grupę ludzką trybu i poziomu życia, 

kurhany - rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym 

do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, 

w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. 

 

 

Gmina 
Ilość zabytków archeologicznych 

zewidencjonowanych wpisanych do rejestru 

Damasławek 223 2 

Gołańcz 517 3 

Mieścisko 1054 4 

Skoki 995 5 

Wapno 201 0 

Gmina Wągrowiec 836 7 

Miasto Wągrowiec 95 1 

RAZEM 3921 22 

 

 
3.1. Zestawienie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych na terenie 

powiatu wągrowieckiego. 
 

Z powyższych danych wynika jednoznacznie, że najbardziej zasobne w zabytki 

archeologiczne (zewidencjonowane) są gminy Mieścisko, Skoki oraz Wągrowiec. Zabytki te 

znajdują się obecnie w różnym stanie zachowania, w zależności od stopnia dostępu do nich i 

ingerencji człowieka w ich strukturę. Ze zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych 

grono stanowisk przeznaczone jest do wpisu do rejestru zabytków: 

 

 

Gmina Mieścisko 

 

Koncentrację osadnictwa z okresu neolitu zarejestrowano w okolicach Mirkowic, 

Popowa Kościelnego, Podlesia Wysokiego, Podlesia Kościelnego, Piastowic oraz na południe 
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od Gołaszewa. Stanowiska kultury łużyckiej i pomorskiej występują w okolicy Nieświatowic, 

Jaroszewa i Pląskowa, Zakrzewa, natomiast osadnictwo z okresu wpływów rzymskich w 

rejonie Kłodzina. Osadnictwo wczesnośredniowieczne dokumentują obiekty o dużej ilości 

materiału archeologicznego na powierzchni - między innymi wokół Budziejewa, Miłosławia i 

Mieściska. Osadnictwo późnośredniowieczne dokumentuje materiał ceramiczny z XVI – 

XVIII w. wokół miejscowości między innymi Mieściska, Budziejewa, Zakrzewa, Gołaszewa, 

Miłosławia, będący śladem ich nieprzerwanego osadnictwa trwającego do dziś.  

 

 

Gmina Skoki 

 

Rejowiec,   2  48-30/2  osada  WŚ 

Wysoka  3 48-30/10 osada  N, KŁ 

Wysoka  19 48-30/32 osada  OWR 

Niedźwiedziany 13 48-30/116 osada OWR 

Sławica  10 48-29/136 osada  N, WŚ 

Stawiany  22 48-30/69 osada   OWR, WŚ 

Stawiany  61 48-30/108 osada  EK, N, KP, OWR 

Niedźwiedziany 15 48-30/118 osada  OWR 

Niedźwiedziany 16 48-30/119 osada  OWR 

Jagniewice  15 48-31/3 osada  N, KŁ, cmentarzysko KP 

Wysoka  24 48-31/11 osada  OWR 

Wysoka  25 48-31/12 osada KŁ, OWR 

Wysoka  26 48-31/13 osada KŁ, OWR 

Wysoka  28 48-31/15 osada  OWR 

Szczodrochowo 13 47-29/1 osada  N, KŁ 

Brzeźno  2 47-29/5 osada  N, WŚ, cmentarzysko KP 

Potrzanowo  3 47-29/79 osada   N, KP, WŚ 

Potrzanowo  5 47-29/81 osada  EK, WEB 

Potrzanowo  8 47-29/85 osada N  

Rościnno  7 47-29/229 osada WŚ 

Skoki   7 47-29/234 osada EK, N 

Rościnno  5 47-30/1 osada  N, WEB, OWR 

Skoki   1 47-30/12 osada  EK, N, KŁ 

Skoki   2 47-30/13 osada  N 

Skoki   4 47-30/15 osada  EK, N, KŁ 

Skoki   33 47-30/32 osada  N, KŁ 

Jagniewice  6 47-31/18 osada WŚ 

Raczkowo  4 47-31/28 osada  OWR 

Jabłkowo  2 47-31/47 grodzisko  

Pomorzanki  1 47-31/103 grodzisko 

Pomorzanki  13 47-31/115 osada  WŚ 

Grzybowo  22 46-29/22 osada   N 

Rościnno  40 46-29/80 osada  N, KŁ, OWR 

Lechlin  12 46-29/108 osada  OWR, WŚ 

Lechlin  18 46-29/114 osada  N, KŁ, WŚ 

Kakulin  17 56-31/275 osada  OWR 

Kakulin  19 56-31/277 osada  KŁ, OWR, WŚ 

Łosiniec  21 45-30/21 osada  KŁ 
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Kakulin  13 56-31/271 osada  N, KP, OWR 

Kakulin  18 56-31/276 osada   N, OWR, WŚ 

Potrzanowo  85 47-29/162 osada   OWR, WŚ 

 

Są to interesujące pod względem usytuowania i zachowanego materiału osady i 

cmentarzyska, na których dominuje osadnictwo kultur neolitycznych, epoki brązu oraz z 

okresu wpływów rzymskich. Są to stanowiska o dużej wartości poznawczej, reprezentatywne 

dla badań nad pradziejami tej strefy Wielkopolski. Na szczególną uwagę zasługują grodziska 

wczesnośredniowieczne w Jabłkowie i Pomorzankach, osady neolityczne (Wysoka, stan. 3, 

Sławica, stan. 10, Szczodrochowo, stan. 13, Potrzanowo, stan. 8, Grzybowo, stan. 22), 

cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Jagniewicach i Brzeźnie a także osady 

wielokulturowe skupiające osadnictwo pradziejowe poprzez mezolit, neolit, epokę brązu, 

okres wpływów rzymskich po wczesne średniowiecze ( Stawiany, stan. 61, Rościnno, stan. 5, 

40, Kakulin, stan. 13, 18, 19). W przypadku każdego z tych stanowisk konieczne jest 

przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji materiału archeologicznego na powierzchni 

oraz wykonanie badań weryfikacyjno – sondażowych w celu sprecyzowania zasięgu tych 

stanowisk. 

 

 

Gmina Wągrowiec 

 

Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne oraz późnośredniowieczne z terenu 

gminy skupia się głównie wzdłuż krawędzi rynny jezior Bukowieckiego, Kobyleckiego, 

Durowskiego, Rgielskiego, Jeziora Łekieńskiego i Bracholińskiego. Intensywne osadnictwo 

zarejestrowano również na pobrzeżach Rynny Gołanieckiej (stanowiska w Grylewie) oraz 

wokół Jeziora Kaliszańskiego (stanowiska w Kaliszanach i Kamienicy). Stanowiska grupują 

się w rejonie Nowe, Bartodzieje, Micharzewo, Wągrowca, Danaborza.  

 Obszar gminy cechuje różnorodność form osadniczych. Występuje tu miasto 

średniowieczne, grodziska kościoły, dwory, cmentarzyska i osady.  

 Wśród odkrytych stanowisk archeologicznych największe walory poznawcze 

posiada wczesno - i późnośredniowieczny zespół osadniczy w Łeknie, należy także 

wspomnieć o rozpoznanym wykopaliskowo kompleksie osadniczym z okresu wpływów 

rzymskich w Tarnowie Pałuckim oraz w Siedleczku. Wysoką wartość poznawczą 

reprezentują materiały z późnych faz wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza oraz 

czasów nowożytnych ze względu na bliskość i zapewne związki z ośrodkami 

„osadniczotwórczymi” w Łeknie i Wągrowcu. 

 

 

Gmina Gołańcz 

 

Osadnictwo pradziejowe, wczesnośredniowieczne oraz późnośredniowieczne na terenie 

gminy skupia się głównie wzdłuż Rynny Gołanieckiej. Intensywne osadnictwo 

zarejestrowano również w rejonie Morakowa, Gołańczy i Panigrodza. Skupienie stanowisk 

archeologicznych występuje na stokach obniżenia terenowego w rejonie Łęgniszewa. 

Stanowiska grupują się na stokach rynny Jeziora Czeszewskiego.  

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu, 

osadnictwo z tego okresu zarejestrowano w rejonie Morakowa, Oleszna, Gołańczy, 

Panigrodzia i Laskownicy Małej. Liczniej reprezentowane są pozostałości działalności 

kultury łużyckiej i pomorskiej, między innymi w Morakowie, Laskownicy Małej, Gołańczy, 
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Chawłodnie i Czerlinie. Osadnictwo kultury przeworskiej znane jest z osad w Lesznie, 

Morakowie, Tomczycach i Gołańczy. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, nieliczne ze 

starszych faz wczesnego średniowiecza reprezentowane jest głównie przez punkty osadnicze 

datowane głównie na XIII w. Zespół osadniczy tworzy osada ( Laskownica Mała, stan. 3) 

powiązana z grodziskiem wczesnośredniowiecznym w Laskownicy Małej, stan. 2. Nasilenie 

akcji osadniczej obserwujemy w 2 poł. XIV w., co można wiązać z kolonizacją północnych 

Pałuk. W tym okresie został zbudowany murowany zamek w Gołańczy, jako siedziba rodu 

Pałuków. Najliczniej reprezentowane są stanowiska datowane na okres nowożytny – XVI –

XVII w.  

W okresie późnego średniowiecza kształtuje się obecny układ wielu miejscowości, stąd 

koncentracja osadnictwa średniowiecznego wokół nich. Osadnictwo późnośredniowieczne 

dokumentuje materiał ceramiczny z XVI – XVIII w. wokół wsi jak Panigródz, Czerlin, 

Morakowo, Chawłodno, Czeszewo,  będący śladem ich  nieprzerwanego osadnictwa 

trwającego do dziś.  

 

 

Stanowiska przeznaczone do wpisu do rejestru zabytków: 

Czeszewo, cmentarzysko, osada  

Czeszewo, osada  

Kujawki, cmentarzysko, osada 

Konary, osada  

Konary, osada, osada  

Oleszno, osada, osada  

Oleszno, osada, osada  

Oleszno, osada  

Grabowo, osada, osada  

Konary, osada, osada 

Konary, osada, osada  

Panigródz, osada  

Panigródz, osada, osada  

Łagniszewo, osada  

Łagniszewo, osada, osada  

Laskownica Mała, osada, osada  

Gołańcz, osada  

Czesławice, osada 

Czesławice, osada  

Czesławice, osada  

Panigródz, osada  

Smogulec, osada, osada  

 

Wytypowane do wpisu do rejestru stanowiska archeologiczne reprezentujące 

najstarsze ślady osadnictwa z okresu neolitu to osady:  

- Grabowo,   

- Konary,  

- Oleszno,  

- Panigródz,  

  

Na szczególną uwagę zasługują osady kultury łużyckiej w:  

- Czeszewie,  
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- Konary,  

- Laskownicy Małej,  

 

Stanowiska z okresu wpływów rzymskich reprezentują między innymi:  

- Czeszewo,  

- Czesławice,  

natomiast okres wczesnego średniowiecza osada w Smogulcu, oraz Laskownicy 

Małej.  

 

Obszar, który zajmuje obecnie Powiat Wągrowiecki to w zdecydowanej części 

historyczno – etnograficzna kraina Pałuki. Odrębność Pałuk widoczna jest w etnograficznym 

obliczu regionu. Jest to obszar przejściowy pomiędzy większymi regionami Wielkopolski, 

Pomorza i Kujaw. W XV wieku kronikarz Jan Długosz opisując bieg rzeki Wełny stwierdził, 

że oddziela ona Pałuki od Wielkopolski, informacja ta potwierdza jego zdecydowaną 

odrębność. Charakteryzował się on występowaniem odrębnych obyczajów ludowych, 

elementów gwary, budownictwa i stroju.  

Ślady osadnictwa na opisywanym terenie sięgają czasów mezozolitu, kiedy to, po 

ostatnim zlodowaceniu, pojawiła się tu ludność koczownicza. „Łowcy reniferów” swoje 

obozowiska zakładali w pobliżu rzek. Z okresu tego zachowały się liczne stanowiska 

archeologiczne – a najciekawsze jest w Międzylesiu (gm. Mieścisko). Starożytność to czas 

ludności osiadłej, karczującej tereny leśne, zajmującej się uprawami i hodowlą zwierząt. 

Często osiedlali się na skraju jezior i rzek. Świadectwa archeologiczne tego okresu wskazuje 

na obecność ludów będących pod wpływem tzw. Kultury łużyckiej. W granicach gminy 

Damasławek znajduje się najciekawsze w regionie świadectwo zamieszkania ludności 

osiadłej, o wysokim stopniu kultury materialnej, w postaci okazałego grodziska w 

Smuszewie. Zachowały się tutaj ślady wczesnośredniowiecznej osady otwartej, drewnianego 

grodu otoczonego w IX w. wałem i fosą. Według niektórych historyków właśnie w 

Smuszewie mieściła się pierwotnie główna siedziba rodu Pałuków. 

Bogactwo świadectw prehistorii w krajobrazie inspirowało do licznych badań na tych 

terenach, już w wiekach odległych. Sam Jan Długosz w kronice napisanej w XV wieku pisał 

o „cudzie natury” – rosnących w ziemi garnkach w miejscowości Kozielsko. A były to 

popielnice grobowe znajdowane na pobliskich polach. W wieku XIX aktywne i pionierskie 

badania kultury łużyckiej prowadził mieszkający w Czeszewie Karol Libelt.  

Słowianie pojawili się w dolinie rzeki Wełny we wczesnym średniowieczu. Dowodzi 

tego obecność grodu w Łeknie z VII wieku. Wykopaliska na lewym brzegu jeziora 

Łekneńskiego dowiodły, że funkcjonowały tu kolejno: gród plemienny, gród państwowy, 

klasztor cysterski, i kaplica cmentarna.  

Od połowy X wieku tereny dorzecza Wełny związane były z państwem Mieszka I i 

odegrały znaczącą rolę w budowaniu podstaw wczesnopiastowskiej Polski. Na przełomie X i 

XI wieku pojawił się tu obiekt sakralny wraz z romańską rotundą. Łekneński Kompleks 

Osadniczy jest wyjątkową wartością na mapie kulturowej Polski – w 1 poł. XII w. Zbylut z 

rodu Pałuków lokował w Łeknie klasztor cystersów, uważany obecnie za najstarsze opactwo 

na ziemiach polskich. Po jego dawnej świetności zachowały się tylko kamienne ślady. 

 



 INFORMACJA O STANIE ZABYTKÓW 
 W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 

20 

3.2. Zestawienie stanowisk archeologicznych na terenie powiatu 

wągrowieckiego wpisanych do rejestru zabytków. 

Gmina Damasławek 

 

Na terenie gminy Damasławek znajdują się 2 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 

zabytków. 

 

MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR AZP OBIEKT STAN ZACHOWANIA 

Smuszewo, stan. 1 42-32/9 grodzisko 1 

Smuszewo, stan. 3 42-32/95 grodzisko 2 

 
Gmina Gołańcz 

 

Na terenie gminy Gołańcz znajdują się 3 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 

zabytków – grodziska. 

 

MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR 

AZP 

OBIEKT STAN ZACHOWANIA 

Smogulec, stan. 1 38-31/14 grodzisko 2 

Laskownica Mała, stan. 2 41-31/52 grodzisko 1 

Czesławice, stan. 1 40-30/24 grodzisko 1 

 
Gmina Mieścisko 

 

Na terenie gminy Mieścisko znajdują się 4 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 

zabytków – 2 osady i 2 cmentarzyska 

 

MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR 

AZP 

OBIEKT STAN ZACHOWANIA 

Budziejewo, stan. 1 46-31/136 osada 4 

Mirkowice, stan. 1 44-32/1 cmentarzysko 1 

Mirkowice, stan. 33 45-32/7 osada 1 

Podlesie Kościelne, st. 5 45-31 cmentarzysko 4 

 
Gmina Skoki 

 

Na terenie gminy Skoki znajduje się pięć stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków.  

 

MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR AZP OBIEKT STAN ZACHOWANIA 

Brzeźno, stan. 1 47-29/4 grodzisko 5 

Glinno, stan. 1 47-31/1 grodzisko 5 

Jabłkowo, stan. 1 47-31/46 cmentarzysko 4 

Sławica, stan. 1 48-29/127 cmentarzysko 4 

Stawiany, stan. 48 48-30/95 osada 4 
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Gmina Wapno 

 

Na terenie gminy Wapno brak jest stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków 

 

Gmina Wągrowiec 

 

Na terenie gminy Wągrowiec znajduje się 7 stanowisk archeologicznych wpisanych do 

rejestru zabytków. 

 

MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR AZP OBIEKT STAN ZACHOWANIA 

Danabórz, stan. 3 42-30/57 grodzisko 1 

Kobylec, stan. 1 43-30/58 osada 1 

Łekno, stan. 3 43-31/44 grodzisko, klasztor 

cysterski 

2 

Łekno, stan. 2 43-31/43 grodzisko 1 

Przysieka, stan. 1 45-29/136 grodzisko 1 

Rąbczyn, stan. 1 45-31/9 grodzisko 1 

Wągrowiec, stan. 7 44-30/121 cmentarzysko 3 

 
Legenda: 

1) nie wymaga żadnych zabiegów konserwatorskich 

2) wymaga zmiany zagospodarowania terenu  

3) jest całkowicie zniszczone, należy wnioskować o wykreślenie z rejestru 
4) wymaga badań sondażowych w celu ustalenia stanu zachowania substancji zabytkowej 

5) wymaga zabezpieczenia i uzupełnienia ubytków w rzeźbie 
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II Wykaz obiektów wymagających wykonania pilnych prac 

remontowych zawarty w raporcie Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2004 roku 
 

 

1. Miasto Wągrowiec 

 

WĄGROWIEC - dawny zespół klasztorny przy ul. Klasztornej 

Obiekt wymaga ukończenia remontu elewacji zewnętrznych skrzydeł mieszkalnych oraz 

rozpoczęcie kompleksowego remontu pomieszczeń wewnątrz klasztoru oraz kościoła, a także 

mur zewnętrzny, biegnący wzdłuż ul. Klasztornej, ponieważ wykazuje miejscowo poważne 

ubytki w swojej strukturze i otynkowaniu, jest poważnie wybrzuszony i spękany, co grozi 

jego przewróceniem. 

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej 

http://www.panoramio.com/photo/21550134 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

WĄGROWIEC - zespół zabytkowych grobowców architektonicznych na cmentarzu 

starofarnym 

Obiekt wymaga prac remontowych oraz utworzenia kompleksowego projektu 

zagospodarowania wymaga. Niektóre groby są w bardzo złym stanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Powiatu Wągrowieckiego 
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2. Gmina Wągrowiec 

 

 

ŁĘGOWO – pałac 

Obiekt wymaga kapitalnego remontu począwszy od piwnic, poprzez parter na dachu 

skończywszy; obiekt silnie zawilgocony na wszystkich kondygnacjach; w piwnicach pod 

rozbudowaną częścią stalowe podciągi odcinkowych sklepień Kleina są skorodowane i 

wykazują ugięcia; nieszczelności pokrycia dachowego doprowadziły do zawilgocenia i 

miejscowego zniszczenia konstrukcji dachu oraz podłóg na poddaszu; w budynku 

poprowadzona jest nieprawidłowo instalacja elektryczna, a także brak instalacji sanitarnej.  

Obiekt w bardzo złym stanie                        

   

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Wiejskiej Wągrowiec 

 

 

 

 

POTULICE – dwór 

Budynek wymaga natychmiastowego zabezpieczenia zarówno murów jak i więźby dachowej 

poprzedzonego analizą konstrukcyjną określającą najważniejsze zagrożenia i sposób ich 

ograniczenia; docelowo remont kapitalny wraz z określeniem sposobu użytkowania. Obecnie 

obiekt jest w katastrofalnym stanie i nie nadaje się do użytkowania.  

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminy Wiejskiej Wągrowiec 
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TARNOWO PAŁUCKIE – dwór 

Obiekt wymaga remontu kapitalnego poprzedzonego rozpoznaniem konstrukcyjnym ścian 

nośnych i konstrukcji więźby dachowej; docelowo wymiana pokrycia eternitowego na 

ceramiczne po uprzednim naprawieniu konstrukcji więźby dachowej; wykonanie 

prawidłowego systemu odprowadzania wód opadowych od budynku czy np. drenażu; przez 

najemcę rozważenie możliwości przeniesienia- ze względu na potencjalną możliwość 

uszkodzenia czy nielegalnej sprzedaży- zabytkowego pieca w bezpieczne miejsce np. do tzw. 

Opatówki- Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. 

 

 

 
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Wiejskiej Wągrowiec 
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3. Miasto i Gmina Gołańcz 

 

CZERLIN – dwór 

Obiekt wymaga remontu kapitalnego. 

 

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej 
http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/5635/ 

 

CZESŁAWICE - dwór 

Obiekt wymaga remontu kapitalnego. Obecnie budynek nie jest użytkowany. 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów 

Gminy Gołańcz 

 

 

CZESZEWO - dwór 

Obiekt wymaga remontu kapitalnego poprzedzonego remontem zabezpieczającym obiekt 

przed katastrofą budowlaną. Nastąpiła zamiana właściciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej http://www.rotmanka.com/zamki/index.php?option=com_content&task=view&id=1646&Itemid=32 

 

 

GOŁAŃCZ - kościół pobernardyński p.w. NMP wraz z bramą na cmentarz kościelny 

Obiekt wymaga remontu kapitalnego z wymianą pokrycia dachowego z blachodachówki na 

pokrycie ceramiczne, dachówkowe. Obecnie dokonano 

remontu pokrycia dachowego. 

 

Zdjęcie wykonała E. Szulc 
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GOŁAŃCZ - zamek kasztelański 

Obiekt wymagał zabezpieczenia przed zawaleniem się bramy i przed dewastacją zespołu. 

Remont zabezpieczający wykonał właściciel – Miasto i Gmina Gołańcz. 

 

Przed remontem, zdjęcie ze zbiorów Gminy Gołańcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zamek po remoncie, zdjęcie wykonała E. Szulc 

 

 

 

 

PANIGRÓDZ - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela 

Obiekt wymagał remontu dachu, który obecnie jest w trakcie realizacji. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://wagrowiec.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1645757,najpiekniejsza-swiatynia-w-powiecie-

kosciol-w-panigrodzu,galeria,4020317,id,t,tm,zid.html 
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4. Miasto i Gmina Skoki 

 
 

GLINNO – park 

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Skoki 

 

 

 

 

JABŁKOWO – zespół dworski 

Obiekt został częściowo odremontowany. 

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Skoki 

 

 

 

JAGNIWICE – zespół dworski 

Budynki kwalifikują się do remontu kapitalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminy Skoki 

 

 

LECHLIN – zespół dworski 

Obiekt był zagrożony jest upadkiem, zwłaszcza 

że w strefie poddasza poważne uszkodzenia. 

Obecnie dwór został odremontowany. 

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Skoki 
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PAWŁOWO SKOCKIE – zespół dworski 

Budynki kwalifikują się do remontu kapitalnego. Obiekt częściowo uległ rozpadowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminy Skoki 

 

 

ROSZKOWO – pałac 

Budynki kwalifikują się do remontu kapitalnego. 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Skoki 

 

 

 

STAWIANY – pałac 

Budynki kwalifikują się do remontu kapitalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminy Skoki 

 

Zespoły dworsko – parkowe położone w Gminie Skoki w postaci zabytków architektury oraz 

zabytkowych parków są nieprawidłowo użytkowane. Poprzez ich zamieszkanie następuje 

stopniowa degradacja substancji budowlanej i zabytkowej obiektów dworskich. 
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5. Gmina Damasławek 

 

KOPANINA - zespół dworski 

Obiekt zarośnięty licznymi samosiewami do usunięcia, zatarty układ pierwotnej kompozycji.  

 

KOPANINA - kaplica grobowa w parku 

Remontu wymagają schody zewnętrzne.  

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów  

Gminy Damasławek 

 

 

 

 

NIEMCZYN - park dworski i kaplica ewangelicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminy Damasławek 

 

SMUSZEWO – zespół pałacowy 

 

   

   Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminy Damasławek 

 

STARĘŻYN - park  

 

STĘPUCHOWO – obora 

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Damasławek       
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6. Gmina Mieścisko 

BUDZIEJEWO – dwór 

Obiekt wymagał remontu kapitalnego z przywróceniem układu komunikacyjnego głównego 

budynku. Obecnie budynki są własnością osób prywatnych, zostały odremontowane i są 

użytkowane jako hotel. 

Zdjęcia pochodzą ze strony  

internetowej 

http://www.dworekbudziejewo. 

pl/dworek-opis 

 

 

 

GOŁASZEWO - kościół parafialny p.w. św. Stanisława Bpa 

Obiekt wymagał remontu więźby i pokrycia dachowego. Remonty zostały wykonane, obecnie 

zabytek jest odremontowany. 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą  

ze zbiorów Gminy Mieścisko 

 

 

 

MIEŚCISKO - kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła 

Obiekt wymagał odwilgocenia murów, które zostało wykonane. W wrzesień 2011 r. 

ukończono kompleksowy remont dachu kościoła. Założono membranę, wymieniono blachę 

na wieżyczce, gdzie znajduje się chór, założono 

nowe łaty i nową dachówkę, następnie 

wymieniono całe opierzenie, a na samym końcu 

wzmocniono wieżę kościoła i założono na nią 

nową miedzianą blachę. Obecnie obiekt wymaga 

malowania wnętrza i odmalowania sufitu, a także 

odnowienia ołtarza. 

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej  

http://miescisko.mojaparafia.org/nasz-kosciol/52-remont-swiatyni.html 
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PODLESIE KOŚCIELNE - kościół parafialny p.w. św. Anny 

Obiekt wymagał remontu konstrukcji, szalunku, oraz pokrycia  

dachowego. Obecnie wyremontowano dzwonnicę, wieżę kościoła 

oraz postawiono nowe 

ogrodzenie.  

    

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy 

Mieścisko   

 

 

 

PODLESIE KOŚCIELNE – zespół dworski  

Obiekt wymaga remontu kapitalnego. 

 

 

 

POPOWO KOŚCIELNE - kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP 

Obiekt wymagał remontu konstrukcji, szalunku, 

oraz wymiana obecnego pokrycia dachowego na 

gont. Wymieniono pokrycie dachowe na gont. 

Obiekt został wyremontowany w 2011 roku 

dokonano remontu konstrukcji fundamentów 

i szalunku, założono nowe odeskowanie. 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Mieścisko   

 

 

SARBIA - kościół ewangelicki p.w. Matki 

Boskiej Bolesnej 

Obiekt wymagał remontu więźby dachowej, 

stropu, renowacja wnętrza, wymiana pokrycia 

dachowego na nowe. Obecnie przeprowadzono 

remont wieży kościoła. 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Mieścisko   
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7. Gmina Wapno 

 

SREBRNA GÓRA - dwór  

Obiekt wymagał rozpoznania problemów konstrukcyjnych wewnętrznych ścian nośnych w 

reprezentacyjnych salach parteru. Budynek odremontowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminy Wapno 

 

 

STOŁĘŻYN – park dworski 

Obiekt wymaga remontu zabezpieczającego przed dostępem osób postronnych oraz 

zabezpieczającego więźbę dachową przed zamakaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Gminy Wapno 
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III Działania powiatu wągrowieckiego w zakresie ochrony 

dziedzictwa narodowego i dóbr kultur  

 
1. Wykaz dotacji udzielonych w latach 2008-2014 
 

I. 2008 rok kwota łączna: 28.804,00 zł 
 

 dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Wągrowcu 

zadane pt. „Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budowlaną 

pomieszczeń obiektu poklasztornego znajdującego się w Wągrowcu” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr Kl.IV-73/2/58, decyzją z dnia 03.11.1958 r. 

Kwota: 7.500,00 zł 
 
 

 

                    
        Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://www.panoramio.com/photo/21550134 

 

 

 

 dotacja dla Fundacji „Pomocy Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach 

zadane pt. „Renowacja drzwi głównych oraz renowacja werandy drewnianej głównego 

wejścia Dworu Brzeskich w Jabłkowie” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 1012/A, decyzją z dnia 11.03.1970 r. 

Kwota: 7.618,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

 dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu 

zadane pt. „Remont dachu na zakrystii Kościoła farnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w 

Wągrowcu” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A.K.I. 11A/260, decyzją z dnia 14.03.1933r 

Kwota: 13.686,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
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II. 2009 rok, kwota łączna: 50.000,00 zł 

 

 dotacja dla Parafii Rzymsko – katolickiej p.w. Św. 

Stanisława Bpa i M. w Lechlinie 

zadane pt. „Remont dachu kościoła parafialnego p.w. 

Św. Stanisława Bpa i M. w Lechlinie” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 1015/A, 

decyzją z dnia 11.03.1970r 

Kwota: 10.000,00 zł 

 

 

 dotacja dla Parafii Rzymsko – katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w 

Mieścisku 

zadane pt. „Konserwacja obrazu Św. Wojciecha z ołtarza głównego w Kościele p.w. Św. 

Wojciecha w Budziejewku” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 143/Wlkp/B, decyzją z dnia 22.12.2008r. 

Kwota: 4.500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej: http://www.miescisko.info/zabytki.htm 

 

 dotacja dla Parafii Rzymsko – katolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skokach 

zadane pt. „Odtworzenie 6 drewnianych okien korpusu 

głównego Kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skokach” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 1162/A, 

decyzją z dnia 16.07.1970r 

Kwota: 12.000,00 zł 
 

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://iwmali.bloog.pl/id,6508820,title,Skoki-
Kosciol-pw-sw-Mikolaja-Biskupa,index.html?ticaid=6109a2 

 

 

 dotacja dla Parafii Rzymsko – katolickiej p.w. Św. 

Jakuba Apostoła w Wągrowcu 

zadane pt. „Remont zakrystii Kościoła Farnego p.w. Św. 

Jakuba Apostoła w Wągrowcu” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A.K.I. 

11a/260, decyzją z dnia 14.03.1933r 

Kwota: 6.500,00 zł 

 

http://www.miescisko.info/zabytki.htm
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 dotacja dla Parafii Rzymsko – katolickiej p.w. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie 

zadane pt. „Wymiana pokrycia dachowego na Kościele 

Parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w 

Łeknie” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A.K.I. 

11a/253, decyzją z dnia 10.03.1933r. 

Kwota: 17.000,00 zł 

 

 

III. 2010 rok, kwota łączna: 30.000,00 zł 

 dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Wągrowcu 

zadane pt. „Wymiana pokrycia dachowego w nawie bocznej w Kościele p.w. Św. Piotra i 

Pawła w Wągrowcu” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1164, decyzją z dnia  16.07.1970r 

Kwota: 30.000,00 zł 

 

IV. 2011 rok, kwota łączna: 40.000,00 zł 

 dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Wągrowcu 

zadane pt. „Remont elewacji budynku kościoła filialnego p.w. Św. Apostołów Piotra i 

Pawła w Wągrowcu” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1164, decyzją z dnia  16.07.1970r 

Kwota: 40.000,00 zł 

 

V. 2012 rok, kwota łączna: 30.000,00 zł 

 dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Wągrowcu 

zadane pt. „Remont elewacji budynku kościoła filialnego p.w. Św. Apostołów Piotra i 

Pawła w Wągrowcu” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1164, decyzją z dnia  16.07.1970r 

Kwota: 30.000,00 zł 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w 

Wągrowcu 
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V. 2013 rok, kwota łączna: 60.000,00 zł 

 

 dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia 

N.M.P. w Wągrowcu 

zadane pt. „Rozkucie wtórnie zamurowanego otworu okiennego w 

prezbiterium i osadzenie w nim witraża, usunięcie wtórnych listew 

drewnianych szalujących wnętrze prezbiterium i scalenie kolorystyczne 

wnętrza prezbiterium” 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1164, decyzją z dnia  

16.07.1970r. 

Kwota: 22.152,00 zł 

 

 dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba 

Apostoła w Wągrowcu 

zadane pt. „Wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej 

prezbiterium”,  

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A.K.I. 11a/260, 

decyzją z dnia 14.03.1933r. 

Kwota: 27.850,00 zł 

 

 dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 

Wawrzyńca w Gołańczy 

zadane pt. „Wymiana drzwi głównych zewnętrznych w kościele Św. 

Wawrzyńca w Gołańczy na nowe wykonane z drewna dębowego, 

powtarzające wygląd i wymiary obecnych drzwi”,  

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 498 A, decyzją z dnia 

23.01.1984r. 

Kwota: 9.998,00 zł 

 

 

V. 2014 rok, kwota łączna: 29.500,00 zł 

 dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. 

Jakuba Apostoła w Wągrowcu 

zadane pt. „Ułożenie płyt kamiennych w prezbiterium 

kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła 

w Wągrowcu”, 

zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A.K.I. 

11a/260, decyzją z dnia 14.03.1933r. 

Kwota: 29.500,00 zł 

 

Zdjęcie ze strony internetowej 

http://www.archidiecezja.pl/parafie/dekanaty/dekanat_wagrowiecki/wagrowiec_par._pw._sw._jakuba_ap.__fara.html 
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2. Działania Powiatu Wągrowieckiego jako właściciela obiektów 

zabytkowych 

 
I. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 

 

 Nazwa zadania Wartość ogółem Środki zewnętrzne 

2007 

- Remont sanitariatów 

- Remont klatki schodowej 

- Remont wnętrza przy auli                    

i pomieszczeń lekcyjnych 

                22.407,00 zł 

23.789,00 zł 

46.679,00 zł 

 

 

 

2008 
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Renowacja budynku szkoły – 

wymieniono pokrycie dachowe, 

instalację odgromową oraz 

zabezpieczono konstrukcję drewnianą 

dachu 

1.463.333,78 zł Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego  

–750.000,00 zł 

2009 

Zakup materiałów budowlanych – 

malarskich do pracowni 6,7,8,11 i 13, 

wykładziny 

5.486,61 zł  

2010 

Termomodernizacja budynku – 

wymiana okien  

Budowa kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej 

288.614,41 zł 

 

84.520,00 zł  

 

 

84.520,00 zł – 

PFOŚiGW 

Rozbiórka i budowa nowego 

ogrodzenia (25 mb) (Szkoła zawodowa) 

20.008,00 zł  

Opracowanie projektu technicznego 

renowacji budynku (Szkoła Zawodowa)  

5.856,00 zł  

 

2011 

Termomodernizacja budynku – 

wymiana okien  

301 002,95 

 

 

 

2012 

 

Termomodernizacja budynku – 

wymiana okien  

370 302,00 

 

141 000,00 

WFOŚiGW 

2013 

Remont pokoju nauczycielskiego 29 209,00 zł  

Remont pracowni nr 7 z 

przystosowaniem do pracowni 

komputerowej, głównie sieci 

elektrycznej i hydraulicznej 

9 173,00 zł  

Ogółem 2 670 380,75 zł 975 520,00 zł 

 



 INFORMACJA O STANIE ZABYTKÓW 
 W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 

39 

 

II.  Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu 

 

Nazwa zadania Wartość ogółem Środki zewnętrzne 

2007 

-Wymiana posadzek w ciągach 

komunikacyjnych 

- Remont sanitariatów 

- Malowanie sal lekcyjnych 

92.775,00 zł 

71.382,00 zł 

26.800,00 zł 

 

2008 

Wymiana posadzek w ciągach 

komunikacyjnych na I piętrze nowej 

części szkoły oraz w pracowni 

biologicznej i chemicznej 

79.376,54 zł  

2009 

Remont i modernizacja pomieszczeń 

lekcyjnych w tym auli i sali 

45.280,00 zł  
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gimnastycznej 

Budowa wielofunkcyjnego boiska  

 

328.202,60 zł  

 

Dotacja z  Ministerstwa 

Sportu  i Turystyki – 

166.100,00 zł 

Remont kominów   48.756,20 zł  

2010 

Zakup i wymiana 3 okien łukowych do 

budynku mieszkalnego 

 

7.930,00 zł  

2011 

Remont i zakupy w I LO m.in. zakup 

osłon na grzejniki, rozbiórka i 

postawienie nowego komina, remont 

pokoju nauczycielskiego 

 

58 884,00  

2012 

Wymiana pokrycia dachowego  656 859,24  

Remont sali audytoryjnej 65 800,00  

2013 

Remont parkietu i malowanie auli 

szkoły, remont parkietu w Sali nr 1 i w 

gabinecie wicedyrektora, remont 

sekretariatu oraz gabinetu dyrektora i 

zaplecza, remont dachu (nowa część 

szkoły) naprawa monitoringu i 

oświetlenia, remont gaśnic, remont 

instalacji elektrycznej oraz co i inne 

naprawy sprzętu elektronicznego  

71 495,16 zł  

Wymiana pokrycia dachowego wraz z 

przebudową elementów 

konstrukcyjnych w budynku 

mieszkalnym przy I LO i dociepleniem 

stropu nad ostatnią kondygnacją 

203 735,43 zł  

Ogółem 1 757 276,17 zł 166.100,00 zł 
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III. Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 

 
 

 
 

Nazwa zadania Wartość ogółem Środki zewnętrzne 

2007 

Ułożenie i szlifowanie podłóg, wykonanie prac 

remontowych przy adaptacji strychu 

10.600,00 zł  

Położenie dachu nad budynkiem oczyszczalni 

ścieków  

12.700,00 zł  

2008 

Remont pokrycia dachowego, wymiana okien 

oraz remont sanitariatów w budynku pralni i 

kuchni, remont sanitariatów oraz poddasza w 

budynku internatu, remont dwóch pomieszczeń 

lekcyjnych oraz pomieszczenia na sale do 

prowadzenia interaktywnych lekcji  

264.634,00 zł  

2009 

Zakupiono materiały budowlane, hydrauliczne, 

elektryczne, stolarskie w celu przeprowadzenia 

remontu sal lekcyjnych w szkole 

 

29.788,47 zł  

Zakup materiałów do remontu  pomieszczeń 

internackich – korytarze, klatka schodowa, 

pralnia 

20.104,71 zł  
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Remont Sali lekcyjnej (usługi elektryczne i 

montażowe – instalacja elektryczno- 

sygnalizacyjna) 

5.598,64 zł  

Remont chodników na boisku szkolnym 

 

7.400, 00 zł  

Remont rynien na budynku szkolnym 

 

2.000,00 zł  

2010 

Wymiana pokrycia dachowego i remont 

stołówki w budynku internackim  

 

224.811,41 zł  

Zakupiono materiały budowlane, hydrauliczne, 

elektryczne, stolarskie w celu przeprowadzenia 

remontu pomieszczeń biblioteki oraz części do 

drobnych napraw w szkole 

 

8.866,37 zł  

Zakup materiałów do remontu  pomieszczeń 

internackich – grupy wychowawcze 

 

38.687,39 zł  

Remont rynien i rur spustowych na budynkach 

sali gimnastycznej i mieszkalnych 

 

11.999,49 zł  

Remont rynien i rur spustowych na budynku 

internackim 

16.817,19 zł  

Remont instalacji elektrycznej i rozszerzenia 

monitoringu  wizyjnego w Ośrodku 

 

31.117,71 zł  

Remont podłóg (szlifowanie parkietu na grupach 

wychowawczych) 

 

3.434,20 zł  

Remont wodociągu gospodarczego oraz 

zagospodarowanie terenu przy sali 

gimnastycznej 

 

7.183,49 zł  

2011 

Remont i zakup wyposażenia w MOW 

Antoniewo m.in.: cyklinowanie podłogi, 

wymiana pokrycia dachowego wraz z 

opierzeniem na budynku internackim 

 

169 516,79 zł  

Wymiana pokrycia dachowego na wieżyczce w 

MOW  

35 861,94 15 195,48 zł 

dotacja z Ministerstwa 

Finansów 

Ogółem 901 121,80 zł 15 195,48 zł 
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IV. Budynek Domu Pomocz Społecznej w Srebrnej Górze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/6085/ 

 

 

Nazwa zadania Wartość ogółem Środki zewnętrzne 

2007 

Montaż dźwigów osobowych i podnośnika 

transportowego do wózków inwalidzkich w 

DPS w Srebrnej Górze 

 

377.740,00 zł 188.870,00 zł – dotacja 

z budżetu państwa   

2008 

Likwidacja barier architektonicznych oraz 

remont pomieszczeń w DPS w Srebrnej 

Górze; Wykonanie poręcza sosnowego, 

chodników, podjazdów, modernizacja 

schodów- wejście do oficyny II, sporządzenie 

dokumentacji przeciwpożarowej  

 

76.582,93 zł Dotacja celowa 

- 56.000,00 zł 

 

2009 

Program standaryzacyjny        (prace 

remontowo – budowlane) 

 

273.050,00 zł Dotacja z budżetu 

państwa  

-128.550,00 zł 

Wydatki majątkowe związane z realizacją 

programu naprawczego         (dostosowanie 

budynków do wymogów ochrony 

182.246,66 zł  

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/6085/
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przeciwpożarowej; modernizacja pralni; 

remont schodów wraz z budową podjazdu; 

remont muru oporowego; instalacja 

sygnalizacji pożaru w budynku Pałac) 

 

Wydatki majątkowe związane z realizacją 

programu naprawczego  (zakup 

pralnicowirówki; zakup drzwi z 

samootwieraczem; zakup szorowarki do 

podłóg )            

 

47.000,00 zł  

Materiały do remontów 

 

31.482,79 zł  

2010 

Zakup 2 drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych 

7.000,00 zł  

2011 

Rewaloryzacja zabytkowego parku 

dworskiego przy DPS w Srebrnej Górze 

 

40 000,00 zł 20 000,00 zł 

WFOŚiGW 

Termomodernizacja- wymiana okien 

 

44 999,00 zł  

2012 

Termomodernizacja- wymiana okien 88 221,00 zł 15 000,00 zł  

UM w Poznaniu 

Rewaloryzacja zabytkowego parku 

dworskiego przy DPS w Srebrnej Górze 

 

24 840 ,00 zł 10 000,00 zł 

WFOŚiGW 

2013 

Wycinka drzew oraz krzewów w parku 

dworskim przy DPS w Srebrnej Górze 

 

19 561,00 zł 10 000,00 zł 

WFOŚiGW 

Ogółem 1 212 723,38zł 428 420,00 zł 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Dziedzictwo kulturowe stanowi o naszym rozwoju jako kraju. Poprzednie pokolenia 

przyczyniły się do rozwoju kultury i ochrony nad nią. Bogactwo kulturalne naszego regionu 

jest bardzo duże i potrzebuje wiele uwagi oraz starań mieszkańców. Nadal jest widoczne to w 

wymiarze materialnym, gdyż niszczone w trakcie wojen, z powodu zaniedbań właścicieli czy 

też braku działań konserwatorskich zabytki zostają zapomniane i zaniedbane. Natomiast 

działania podejmowane przez organy ochrony zabytków nie wystarczą do zachowania 

należytego stanu zabytków, które nierzadko znajdują się w rękach osób prywatnych. Oznacza 

to, że wszyscy mamy, a nie tylko organy samorządu, obowiązek zachowywać stan i pamięć 

zabytków naszego regionu, gdyż zabytki te stanowią o naszej tożsamości społecznej. 

 


