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Wstęp 
 

 Powiat Włocławski cechuje się bogatym nasyceniem zabytkami, z których większość 

zachowała się do czasów współczesnych w dobrym stanie. Różnorodność form zabytkowych sięga 

od zabytków architektury sakralnej, przez architekturę dworską po zabytki archeologiczne i zabytki 

techniki. Należy również pamiętać o zabytkowych parkach dworskich, i zespołach zieleni 

komponowanej. 

 Rozwój gospodarczy powiatu, niewłaściwe użytkowanie zabytków, niedofinansowanie ich 

konserwacji i brak odpowiedniego nadzoru niesie szereg zagrożeń dla zachowanej materii 

zabytkowej. Wobec powyższego wskazane jest opracowywanie dokumentów programowych, takich 

jak powiatowy program opieki nad zabytkami, w celu ustalenia priorytetów ochrony zabytków i 

utworzenia wspólnej polityki opieki nad zabytkami. Szczególną uwagę należy przykładać do 

współpracy z miastami i gminami leżącymi na terenie powiatu włocławskiego, jednostkami 

powiatowymi, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami powiatu. 

 Zgodnie z ustawowym obowiązkiem z każdego powiatowego programu opieki nad 

zabytkami należy co dwa lata sporządzić sprawozdanie z jego realizacji, które przedstawiane jest 

Radzie Powiatu. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone dla podsumowania "Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2010-2013" realizowanego w 

latach 2012-2013. 

 Głównym celem programu było dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków oraz 

krajobrazu kulturowego powiatu poprzez określenie podstawowych warunków technicznych, 

organizacyjnych i finansowych w zakresie leżącym w kompetencjach powiatu. Szczególny nacisk 

położono również na działania zwiększające atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz na wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami. 

 Poniższe sprawozdanie ma na celu podsumowanie realizacji powiatowego programu opieki 

nad zabytkami, a także wyprowadzenie wniosków i, w konsekwencji, zapewnienie lepszej i bardziej 

kompleksowej ochrony w nowym dokumencie strategicznym. 
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1. Podstawa prawna sporządzenia powiatowego programu opieki nad 

zabytkami oraz sprawozdania z realizacji powiatowego programu op 

 
 Obowiązek opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami został zawarty w 

ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 

1568). Art. 87 powyższej ustawy, stanowi iż: 

„1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat 

odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami. (...)” 

 Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio 

sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków 

 Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami jest publikowany w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. Ustawa nakłada również obowiązek sporządzania co 2 lata sprawozdań z ich 

wykonywania które są przedstawiane radzie powiatu. Dodatkowo, sprawozdanie z realizacji 

wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest przekazywane Generalnemu Konserwatorowi 

Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy 

opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
 "Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2010-2013" 

został przyjęty Uchwałą Nr XXX/327/09 Rady Powiatu we Włocławku z 29 grudnia 2009 r. w 

sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 

2010-2013. 
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2. Obszary realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami 

 
 

Starostwo Powiatowe we Włocławku 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o zalecenia konserwatorskie 

określające sposób korzystania z 

zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a 

także zakres dopuszczalnych zmian, 

które mogą być wprowadzone w 

danym zabytku 

 

 

 

 

nie występowano 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Oznakowanie obiektów zabytkowych Umieszczanie tablic informacyjnych 

"ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM" na zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru 

zgodnie z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz.U. z 2004 r. Nr 30, poz. 

259). 

Wydano dwie tablice informacyjne dla oznakowania chałupy drewnianej w Skokach Dużych oraz dworu 

w Zarzeczewie Starym. 

Promocja obiektów zabytkowych Opracowanie i wydawanie kalendarza 

plakatowego z wykorzystaniem zdjęć 

ciekawych obiektów zabytkowych 

powiatu 

Kalendarz był wydawany w 2012 i 2013 r. 

Opracowanie i wydanie 

multimedialnej prezentacji powiatu 

włocławskiego z uwzględnieniem 

m.in. istniejących historycznych 

obiektów, zabytków, działających 

zespołów folklorystycznych w ramach 

amatorskiego ruchu artystycznego, 

 

 

 

nie podejmowano działań 
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pomników, miejsc pamięci narodowej, 

walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

Umieszczanie informacji o zabytkach 

powiatu włocławskiego i związanych z 

nimi inicjatywach na stronie 

internetowej powiatu 

Informacje były umieszczane i aktualizowane. 

Umieszczanie informacji o zabytkach 

powiatu włocławskiego i związanych z 

nimi inicjatywach w gazecie 

powiatowej "Tu i Teraz" 

Informacje dotyczące zabytków ukazywały się w gazecie powiatowej "Tu i Teraz". 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Określenie warunków współpracy z 

właścicielami zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji konfliktowych 

związanych z wykorzystaniem tych 

zabytków 

- spotkania szkoleniowe i organizacyjne 

- działania informacyjne 

 

 

 

nie podejmowano działań 

 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków  europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

 

nie podejmowano działań 

Podejmowanie starań o pozyskiwanie 

dotacji celowych z budżetu samorządu 

wojewódzkiego na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków 

 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

 

 

nie podejmowano działań 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków finansowych na 

opiekę nad zabytkami 

- działania informacyjne 

- działania promujące opiekę nad 

zabytkami 

 

nie podejmowano działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

Organizowanie zajęć i konkursów 

dotyczących wiedzy o lokalnym 

Realizowano następujące konkursy: 

1. Powiatowy konkurs Recytatorski Poezji Franciszka Becińskiego 
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zabytków i potrzeby opieki nad 

zabytkami. 

dziedzictwie kulturowym w szkołach i 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Powiatowe spotkania z Kulturą Języka Polskiego 

3. Powiatowy konkurs Chopinowski 

4. Powiatowy konkurs Poezji Jana Kasprowicza. 

5. Powiatowy konkurs wiedzy "Mój Ci on jest. Mój Ci on jest" dot. 75 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. 

Organizowanie imprez turystycznych, 

rajdów, zlotów, obozów dla dzieci i 

młodzieży, nawiązujących tematycznie do 

miejscowych zabytków. 

 

 

W okresie 2012-2013 zrealizowano Powiatowy rajd rowerowy "Rowerem do Europy" nawiązujący 

tematyką do regionalnej historii, architektury zabytkowej i kultury kujawskiej. Rajd realizowany był 

corocznie w roku 2012 i 2013. 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

Uczestnictwo powiatu w wystawach 

zewnętrznych, giełdach, targach i 

konkursach 

Zadanie realizowano w ramach ekspozycji własnej prezentowanej podczas obchodów "Dożynek 

województwa Kujawsko-Pomorskiego" w Rypinie (w 2012 r.) oraz w Kruszwicy (w 2013 r.). Ponadto 

powiat był promowany podczas targów turystyczno-ogrodniczych "Lato na wsi" w Minikowie. 

Materiały promocyjne przekazane zostały Marszałkowi województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu 

rozpowszechnienia podczas targów i giełd odbywających się poza województwem. 

Organizowanie powiatowych imprez z 

uwzględnieniem w programie tematyki i 

krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( 

również w drodze otwartych konkursów 

ofert) 

Realizowano II (2012 r.) i III (2013 r.) edycję "Święta Żuru Kujawskiego". 

Współorganizacja cyklicznych imprez 

folklorystycznych 

 

 

nie podejmowano działań 

informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych 

powiatu włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

w wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

Informacje były publikowane i aktualizowane na stronie Starostwa Powiatowego we Włocławku. 
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Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

 

 

 

 

 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

Zespół dworsko – parkowy wpisany 

do rejestru A/1218/1-2 

Bieżąca konserwacja drzewostanu – cięcia pielęgnacyjne oraz 

usunięcie połamanych i suchych drzew. 

Zdjęcie opieki konserwatora zabytków nad fragmentem działki. 

Wytyczenie nowej działki o numerze 307/5 z przeznaczeniem na 

sprzedaż i budownictwo jednorodzinne. 

Malowanie wnętrz pałacu – pokoje mieszkalne oraz 

pomieszczenia użytkowe. 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Nie wyznaczono miejsc 

 

 

 

Informacje nie są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

regionu” 

 

---- 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

---- 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

Obecnie w placówce działa Klub Rowerowy Młodego Turysty. Celem jest 

organizacja czasu wolnego poprzez lokalne rajdy w celu poznania 

walorów regionu. 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

Na stronie blogu placówki są informacje z zabytku 
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Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

 

---- 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

 

---- 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 

 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

 

 

 

 

 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

Zespół pałacowo-parkowy w Brzeziu. W latach 2012-2013 placówka prowadziła tylko niewielkie 

bieżące  prace remontowe w budynku pałacu mające na celu 

zahamowanie degradacji budynków zespołu pałacowo-

parkowego. Wyremontowano m.in. zaplecze kuchenne, 

wykonywano również drobne prace remontowe dotyczące sieci 

wodno-kanalizacyjnej związane z częstymi awariami. 

W związku z planami sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego nie 

są planowane poważniejsze prace remontowe. 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Nie wyznaczono miejsc 

 

 

 

Informacje nie są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

 

 ---- 
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zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami regionu” 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

W ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych systematycznie prowadzone 

są zajęcia poświęcone dziedzictwu kulturowemu regionu i kultywowaniu 

tradycji regionalnych. Organizowane są konkursy wiedzy i konkursy 

plastyczne poświęcone tematyce obiektu zabytkowego, w którym znajduje 

się placówka  oraz innym obiektom położonym w najbliższej okolicy. 

Organizowane są również plenery malarskie z udziałem włocławskich 

szkół plastycznych. 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

---- 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

Placówka nie posiada własnej strony internetowej poza możliwością 

umieszczania informacji w BIP. 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

 

 

 

 

 

 

 

W placówce organizowane są systematycznie rajdy rowerowe po 

najbliższej okolicy. Wychowankowie mają możliwość zapoznania się z 

dziedzictwem kulturowym związanym z najbliższym otoczeniem 

placówki. 

Corocznie organizowane są również wycieczki do muzeów Włocławka, 

skansenu w Kłóbce i innych ciekawych miejscowości posiadających 

ciekawe zabytki. 

Placówka umożliwia również zwiedzanie obiektów zespołu pałacowo-

parkowego w Brzeziu turystom indywidualnym i zorganizowanym 

grupom. 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

 

 

 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

 

---- 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 
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Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

 

---- 

 

---- 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Wyznaczono odpowiednie miejsca 

 

 

Informacje są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

regionu” 

 

Tematyka omawiana jest na lekcjach  historii i języka polskiego 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Dzień Patrona Szkoły 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

  

---- 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

Zamieszczane informacje są aktualizowane 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

 

---- 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w  
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powiatu programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

---- 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 

 

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

Cmentarz ewangelicko-augsburski w 

Izbicy Kujawskiej 

Prace konserwatorskie , sprzątanie terenu , fotodokumentacja 

przeprowadzona przez wolontariuszy z klasy IIa LO 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Wyznaczono odpowiednie miejsca 

 

 

Informacje są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

regionu” 

-Na lekcjach języka polskiego pogadanki przy okazji omawiania 

twórczości Jana Kasprowicza. 

- współpraca z Fundacją Ari Ari ( warsztaty dotyczące historii ratowania 

zabytków kultury)- wolontariusze z kl.IIa 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Zajęcia w formie warsztatów w szkole oraz w plenerze . 

 

Konkurs dla szkół na terenie Izbicy Kujawskiej pt.                         

"Zmieniający się krajobraz naszej okolicy’’ 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

Koło języka niemieckiego – zabytki okolicy w j. niemieckim jako forma 

merytorycznego przygotowania się do spotkania z młodzieżą z Realschule 
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Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

dziedzictwem kulturowym regionu. Uberlingen w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży 

  

,, Mój region-Moją małą ojczyzną” 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

- strona internetowa szkoły 

- facebook 

- upstream.vistula.de(w przygotowaniu) 

- szklak ewangelicki.pl 

-lokalna prasa ,,Tu i teraz” ,   ,, Powiat Włocławski” 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

Marsz kondycyjny z grupą młodzieży z klasy mundurowej , zwiedzanie 

zabytków , wygłaszanie referatów w okolicach Jeziora Długie 

 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

Powiatowy Konkurs Chopinowski ,, Fryderyk Chopin na Kujawach”- 

październik w celu rozpowszechniania zamiłowania wśród młodzieży do 

muzyki klasycznej oraz poznanie biografii wielkiego kompozytora 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

 

---- 

 

---- 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Wyznaczono odpowiednie miejsca 

 

 

 

 

Informacje są aktualizowane 

 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
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finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

regionu” 

 

---- 

        

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Gimnazjum: 

-lekcja historii „Park i jego zabytki” 

-konkurs fotograficzny „Przyroda zabytkowego parku w Brzeziu.” 

-przygotowanie tablicy z prezentacją zabytków okolicy 

Podstawówka: 

-lekcje poświęcone potrzebie ochrony zabytków 

rozmowy o zwyczajach ludowych 

( chodzenie z kozą- żywa tradycja miejscowej ludności ) 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

-Zajęcia poświęcone zabytkom regionu, ciekawym miejscom, postaciom, 

historii-w ramach zajęć, pozalekcyjnych 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

 Zdjęcia pałacu ( szkoły ) zamieszczane na profilu facebook 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

 

-Rajd pieszy- Szlakiem Kronenberga 

- Rajd rowerowy Brzezie- Wieniec- 

   Włocławek-Brzezie 

-rajd pieszy- szlakiem kolejki wąsko- 

  torowej 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

 

---- 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 
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Liceum Ogólnokształcące w Kowalu 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

 

---- 

 

---- 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Nie wyznaczono miejsc 

 

 

Informacje nie są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

regionu” 

 

---- 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

---- 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

Opieka nad cmentarzem ewangelicko-augsburskim w Rakutowie 

-kontynuacja współpracy z fundacją Ari Ari 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

---- 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

 

---- 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

 

---- 
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zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 

 

Zespół Szkół w Kowalu 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

 

---- 

 

---- 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Nie wyznaczono miejsc 

 

 

 

Informacje nie są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

regionu” 

 

---- 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

---- 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

 

---- 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

---- 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla  
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dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

---- 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

 

 

 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

 

---- 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 

 

 

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

 

---- 

 

---- 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Nie wyznaczono miejsc 

 

 

 

Informacje nie są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

regionu” 

 

---- 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

---- 
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Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

 

---- 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

---- 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

 

---- 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

 

---- 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 

 

Zespół Szkół w Lubrańcu  

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i 

renowacje 

 

---- 

 

---- 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania  

Promocja obiektów zabytkowych  wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez 

powiat włocławski miejsca na tablice 

informacyjne poświęcone tematyce 

lokalnych zabytków 

 stała aktualizacja informacji 

 

Nie wyznaczono miejsc 

 

 

 

Informacje nie są aktualizowane 

Cel 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami 

Zadania Działania Krótki opis podejmowanych działań 

Działania edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży na temat kulturowej wartości 

Realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna-  dziedzictwo kulturowe 

 

---- 
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zabytków i potrzeby opieki  nad zabytkami regionu” 

Organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o 

lokalnym dziedzictwie kulturowym w szkołach i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

---- 

Prowadzenie w  szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

 

---- 

Zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach. 

---- 

Organizowanie imprez turystycznych, rajdów, zlotów, obozów dla 

dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych 

zabytków. 

 

---- 

Działania edukacyjne wśród mieszkańców 

powiatu 

Organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w 

programie tematyki i krajoznawczości przyrodniczej , ochrony 

zabytków , dziedzictwa kulturowego itp.( również w drodze 

otwartych konkursów ofert) 

 

 

---- 

Współorganizacja cyklinach imprez folklorystycznych ---- 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych         

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac 

konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które 

mogą być wprowadzone w danym zabytku 

 

 

---- 

 

 

---- 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i renowacje ---- ---- 
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Zadania inwestycyjne 

Dostawa i montaż windy dla osób 

niepełnosprawnych dla potrzeb 

Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Kowalu 

Adaptacja obiektów zabytkowych do nowych funkcji 

Przygotowanie obiektu do prowadzenia zajęć z treningu 

kulinarnego i zaradności życiowej 

 

                       

1 

 

 

                                  

1 

 

 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część zespołów pałacowo- 

parkowych z wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

---- 

 

 

---- 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych         

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac 

konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które 

mogą być wprowadzone w danym zabytku 

 

 

 

---- 

Zabytkowy park podworski z przełomu 

XIX i XX w. 

 

A/1201 
 (dawniej oznaczony 302/A) 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i renowacje 

 

 

---- 

Roboty nie były przeprowadzane 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów zabytkowych do nowych funkcji 

Przygotowanie obiektu do prowadzenia zajęć z treningu 

kulinarnego i zaradności życiowej 

 

---- 

 

---- 

 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Forma wykonywanych prac 
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Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część zespołów pałacowo- 

parkowych z wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

---- 

 

 

Koszenie ręczne chwastów, koszenie 

mechaniczne trawników, grabienie liści 

Likwidacja chwastów, pielenie 

 

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach 

CEL 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich zachowania 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych         

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac 

konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które 

mogą być wprowadzone w danym zabytku 

 

 

---- 

Zespół dworsko-parkowy podlegający 

ochronie konserwatorskiej, na terenie 

którego znajduje się Dom Pomocy 

Społecznej w Wilkowiczkach 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

 

 

Remonty bieżące, konserwacje i renowacje 

 

 

 

 

 

---- 

W latach 2012-2013 w pałacu, który 

przeznaczony jest na pomieszczenia 

administracyjne przeprowadzone były 

roboty bieżące, w tym: remont 

pomieszczenia gospodarczego oraz 

malowanie ścian korytarza w celu 

przywrócenia i utrzymania właściwego 

standardu. 

Zadania inwestycyjne Adaptacja obiektów zabytkowych do nowych funkcji ---- 1 

Cel 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 

Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg wykazu 

zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część zespołów pałacowo- 

parkowych z wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 
Zespół dworsko-parkowy 

podlegający ochronie 

konserwatorskiej, na terenie 

którego znajduje się Dom 

Pomocy Społecznej w 

Wilkowiczkach 

W latach 2012-2013 systematycznie 

prowadzone były prace porządkowe 

terenów zielonych oraz likwidacja 

samosiewów i chwastów. 

Ponadto w 2013 r. po raz kolejny 

przeprowadzono szczepienie drzew 

kasztanowca w celu ich ochrony oraz 

oczyszczono teren z wiatrołomów i 

uschniętych drzew po uzyskaniu 

zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy 

Choceń 
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Gmina Fabianki 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

                   

                            5 szt. 

 

 

                            3 szt. 

Założenie dworsko-parkowe    w Szpetalu Górnym- 

usuwanie drzew i zabiegi pielęgnacyjne 

 

Założenie dworsko-parkowe               

w Chełmicy Dużej- usuwanie drzew i zabiegi 

pielęgnacyjne 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

---- ---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

Założenie dworsko-parkowe w Szpetalu 

Górnym gm. Fabianki 

Usuwanie drzew i przeprowadzanie zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
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zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

Założenia dworsko-parkowe w Chełmicy 

Dużej 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

2 wnioski - Rewitalizacja parku  I  i II  

etap  w  zespole dworsko-parkowym w 

Szpetalu Górnym, trwa I etap                    

 

                        

                                           1 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

-działania informacyjne, 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

NIE 

---- 

 

 

---- 
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Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnik w ramach członkostwa Stowarzyszenia 

LGD Zgłowiączka 
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Gmina Lubanie 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

Zespół kościoła parafialnego: Kościół 

Parafialny Rzymski – Katolicki 

murowany pw. Św. Mikołaja w Lubaniu; 

dzwonnica murowana;   

ogrodzenie z bramą 

              (1994.03.25-A/479/1-3); 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

Zespół kościoła parafialnego: Kościół 

Parafialny Rzymski – Katolicki 

murowany  pw. Św. Mikołaja; 

dzwonnica murowana;   

ogrodzenie z bramą                              

      (1994.03.25-A/479/1-3); 

 

- w zakresie Proboszcza Parafii w Lubaniu   

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

 

-działania informacyjne, 

 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

 

NIE 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

---- 
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Miasto Brześć Kujawski 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone w danym zabytku 

                   

                        1 - 2012 r. 

 

 

                        1 - 2013 r. 

Zespół klasztorny o. Dominikanów : kościół 

klasztorny Dominikanów p.w. św. Michała, klasztor 

(skrzydło wsch.) / dz. 87/1 - Parafia 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

       1 - Remont kościoła klasztornego 

 

 

       2 - Remont wieży ratusza 

 

wzmocnienie konstrukcji, remont, zmiana poszycia 

dachowego 

 

remont wieży ratusza, przygotowanie pomieszczeń 

pod muzeum 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

 

                           2 

Falborz - zespół pałacowo-parkowy - zmiana sposobu 

użytkowania 

 

Brześć Kujawski, ul. Okrzei - pałacyk dyrektora 

cukrowni - zmiana sposobu użytkowania 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

                     

 

---- 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

1. Zespół pałacowo-parkowy w Falborzu 

 

 

2. Pałacyk dyrektora cukrowni - ul. 

Okrzei, Brześć Kujawski 

Naprawa i konserwacja techniczna obiektu, ogrodzeń 

obiektów zabytkowych, wykonywanie prac z użyciem 

generatorów mikrofalowych, rozłożenie stelaży wokół 

prowadzonych prac. Wykonywane będą również prace 

budowlane i kamieniarskie. 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

1 - 2012 r. 

 

 

                        1 - 2013 r. 

Zespół klasztorny o. Dominikanów w Brześciu 

Kujawskim 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

                     

 

                             2 

1 - 2012 - Etap I "Remont i modernizacja kościoła 

poklasztornego w zakresie konstrukcji i pokrycia 

dachowego" 

 

1 - 2013 - Etap II "Remont i modernizacja kościoła 

poklasztornego w zakresie konstrukcji i pokrycia 

dachowego" 
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Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

-działania informacyjne, 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

NIE 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

---- 
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Gmina Włocławek  

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone w danym zabytku 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 
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zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

---- ---- 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

-działania informacyjne, 

 

NIE 

 

---- 
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finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

 

NIE 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

---- 
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Gmina Kowal 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

---- ---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

 

 

 

 



35 

 

zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

-działania informacyjne, 

 

 

NIE 

 

 

---- 
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zabytkami 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

 

NIE 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

---- 
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Miasto Kowal 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

       

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

                     

 

  ---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

 

Park miejski im. Leona Stankiewicza 

Dokonano nasadzeń w parku im. Leona Stankiewicza 

oraz pielęgnacji trawników i utrzymania zieleni 
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zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

  

                

2 

Informowanie o formach pomocy finansowej z 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

-działania informacyjne, 

 

 

TAK 

 

 

Informowanie mieszkańców o formach i możliwości 

pozyskania środków 
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zabytkami 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

 

NIE 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

TAK 

Informacja turystyczna: 

- przydrożne znaki informacyjne 

- broszury i ulotki promujące miejsca 
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Miasto Chodecz 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone w danym zabytku 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 
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zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

---- ---- 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

 

-działania informacyjne, 

 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

 

NIE 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

---- 
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Gmina Boniewo 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone w danym zabytku 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

Zespół dworsko-parkowy w Boniewie Urząd Gminy w Boniewie wykonuje prace ze środków 

własnych budżetu gminy - są to prace o charakterze 

doraźnym i zabezpieczającym, np.: naprawa poszycia 

dachowego nad wejściem, zakładanie i uzupełnianie 

brakujących rynien na budynku, naprawa komina. 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

Zespół dworsko-parkowy w Boniewie 

 

Zespół dworsko-parkowy w Osieczy 

Wielkiej (grodzisko) 

 

Zespół dworsko parkowy w Otmianowie 

Urząd Gminy w Boniewie wykonuje prace głownie w 

ramach prac społecznie - użytecznych. 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

---- 

 

 

---- 
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Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

 

-działania informacyjne, 

 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

 

NIE 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

---- 
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Gmina Choceń 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

Park dworski w Śmiłowicach 

 

 

Usuwanie wiatrołomów i uschniętych drzew, 

likwidacja chwastów 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

 

-działania informacyjne, 

 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

 

NIE 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

---- 
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Gmina Baruchowo 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone w danym zabytku 

                   

 

 

1 

Zespół dworsko-parkowy w Baruchowie: 

- dwór 

- park 

A/1245 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie 

degradacji 

obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje i renowacje Zespół dworsko-parkowy w Baruchowie: 

- dwór 

- park 

A/1245 

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy 

Baruchowo w tym m.in.: 

- wymiana stolarki okiennej 

-odrestaurowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 

- uzupełnienie i wymiana tynków 

- malowanie elewacji budynku 

- ocieplenie stropodachu 

- wymiana pokrycia dachowego 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów zabytkowych do nowych 

funkcji 

---- ---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic informacyjnych 

„ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru zgodnie z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

---- 

 

 

---- 
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Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

Zespół dworsko-parkowy w Baruchowie: 

- dwór 

- park 

A/1245 

- prace porządkowe 

- likwidacja chwastów 

- usuwanie wiatrołomów i uschniętych drzew 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

                     

1 

 

 

1 
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Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

 

-działania informacyjne, 

 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

 

NIE 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

TAK 

 

 

 

 

Wydanie i rozpowszechnianie folderów edukacyjno-

promocyjnych o gminie Baruchowo 
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Miasto Izbica Kujawska 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie 

degradacji 

obiektów 

zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie 

degradacji 

obiektów 

zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania 

inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic Informacyjnych 

„ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru zgodnie z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

Park kulturowy Wietrzychowice: 

- Gaj, neolityczny kujawski grobowiec 
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zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

megalityczny (1987.06.30 - C/136) 

- Wietrzychowice, neolityczne kujawskie 

grobowce megalityczne (1968.06.01 - 

C/69) 

Prace porządkowe, wykaszanie trawy, likwidacja 

chwastów. 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

---- 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

-działania informacyjne, 

 

NIE 

 

---- 
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finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

 

NIE 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

---- 
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Gmina Lubień Kujawski 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

 

 

1 

 

 

Kościół parafialny, rzymskokatolicki p.w. św. Prokopa 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

1 Kościół parafialny, rzymskokatolicki p.w. św. Prokopa 

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic 

Informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY 

PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zgodnie 

z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

 

---- 

 

---- 
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zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

 

1 

 

 

1 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 
Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

-działania informacyjne, 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

NIE 

---- 

 

 

---- 
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Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

TAK 

- festyny 

- konkursy w ramach Lokalnej Grupy Działania 

Dorzecza Zgłowiączki 

- wydawanie folderów 
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Miasto Lubraniec 

CEL 1:Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Występowanie z wnioskiem do 

Wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

zalecenia konserwatorskie określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i 

wykonania prac konserwatorskich, a także 

zakres dopuszczalnych zmian, które mogą 

być wprowadzone     w danym zabytku 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Ogólny opis zakresu przeprowadzonych robót 

Zapobieganie degradacji 

obiektów zabytkowych 

Remonty bieżące, konserwacje 

i renowacje 

Dwór w Redczu Kalnym 

 

Dwór w Ossowie 

Wymiana okien i drzwi 

                          

 
Zadania Działania Liczba adaptacji obiektów 

ogółem w latach 2012-2013 

Obiekt zabytkowy 

wg wykazu zabytków 

Zadania inwestycyjne 

 

Adaptacja obiektów 

zabytkowych do nowych 

funkcji 

 

 

---- 

 

---- 

 

CEL 2:Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Zadania Działania Liczba wniosków  2012-2013 Liczba oznakowanych zabytków 

Oznakowanie obiektów 

zabytkowych 

Umieszczanie tablic informacyjnych 

„ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” na 

zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru zgodnie z rozporządzeniem ministra 

kultury (Dz. U z 2004 r. Nr 30,poz.259) 

 

 

 

---- 

 

 

 

---- 
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Zadania Działania Obiekt zabytkowy wg 

wykazu zabytków 

Forma wykonywanych prac 

Porządkowanie terenów wokół 

obiektów zabytkowych 

- prace porządkowe, 

- oczyszczanie parków stanowiących część 

zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, 

- likwidacja samosiewów i chwastów 

 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

CEL 3:Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych , turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Zadania Działania Liczba spotkań Rodzaj podejmowanych 

działań informacyjnych 

Określenie warunków 

Współpracy z właścicielami 

zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji 

konfliktowych związanych z 

wykorzystaniem tych zabytków 

- spotkanie szkoleniowe i organizacyjne, 

-działania informacyjne 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2012-2013 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o pozyskanie 

środków 

europejskich na konserwację, 

renowację i promocję zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwację i 

renowację obiektów zabytkowych z terenu 

powiatu 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Liczba wniosków złożonych 

w latach 2010-2011 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Podejmowanie starań o 

pozyskiwanie dotacji celowych z 

budżetu samorządu wojewódzkiego 

na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

Składanie wniosków o dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków do: 

-ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

-wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

-marszałka województwa 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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Zadania Działania Czy były podejmowane 

działania? 

Jeśli tak to jakie? 

Wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków 

finansowych na opiekę nad 

zabytkami 

-działania informacyjne, 

 

 

-działania promujące opiekę nad zabytkami 

NIE 

 

 

NIE 

---- 

 

 

---- 

 
Zadania Działania Czy podejmowane są 

działania edukacyjne? 

Formy działań 

edukacyjnych? 

Działania edukacyjne wśród 

mieszkańców powiatu 

 

 

-Informowanie mieszkańców powiatu o 

atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu 

włocławskiego poprzez ukazanie i 

prezentację szlaków turystycznych, miejsc 

wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego na spotkaniach 

okolicznościowych i jubileuszowych oraz 

wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp. 

 

 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

 

---- 
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3. Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

3.1 Dla "Celu 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie 

do poprawy stanu ich zachowania" - w ramach działań podejmowanych przez 

Starostwo Powiatowe we Włocławku 

 
 W ramach zadania "zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych", działaniu 

"występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zalecenia konserwatorskie 

określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, 

a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w danym zabytku": nie 

wykonywano działań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 W ramach zadania "zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych", działaniu "remonty 

bieżące, konserwacje i renowacje" wykonano następujące działania: 

• W Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim: bieżącą konserwacja drzewostanu – cięcia 

pielęgnacyjne oraz usunięcie połamanych i suchych drzew. Malowanie wnętrz pałacu – pokoje 

mieszkalne oraz pomieszczenia użytkowe; 

• W Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach: remonty bieżące w pałacu 

przeznaczonym na pomieszczenie administracyjne w tym malowanie ścian korytarza oraz remont 

pomieszczenia gospodarczego; 

• W Wielofunkcyjnej Placówce Oświatowo Wychowawczej w Brzeziu: niewielkie bieżące  

prace remontowe w budynku pałacu mające na celu zahamowanie degradacji budynków zespołu 

pałacowo-parkowego. Wyremontowano m.in. zaplecze kuchenne, wykonywano również drobne 

prace remontowe dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej związane z częstymi awariami; 

• W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej: nie wykonywano działań. 

Jednakże w ramach prac społecznych dokonano prac konserwatorskich, sprzątania terenu i 

fotodokumentacji terenu cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Izbicy Kujawskiej; 

W ramach zadania "zadania inwestycyjne", działaniu "adaptacja obiektów zabytkowych do 

nowych funkcji" prace wykonywano tylko w jednej jednostce: 

• W Domu Pomocy Społecznej w Kowalu: zamontowano windę dla osób 

niepełnosprawnych. Ponadto przygotowano obiekt do prowadzenia zajęć z treningu kulinarnego i 

zaradności życiowej; 

 

3.2 Dla "Celu 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie 

do poprawy stanu ich zachowania" - w ramach działań podejmowanych przez 

gminy Powiatu Włocławskiego 
 

 W ramach zadania "zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych", działaniu 

"występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zalecenia konserwatorskie 

określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, 

a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w danym zabytku" wykonano 

następujące działania: 

• W gminie Baruchowo: wystąpiono o zalecenia dla zespołu dworsko parkowego w 

Baruchowie; 

• W gminie Lubieniu Kujawskim: wystąpiono o zalecenia dla kościoła parafialnego 

rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Prokopa; 

• W mieście Brześciu Kujawskim: występowano z wnioskami o zalecenia dla Zespołu 

Klasztornego oo. Dominikanów, w ramach którego znajdują się: kościół klasztorny pod wezwaniem 

św. Michała oraz klasztor; 

• W gminie Fabianki: występowano z pięcioma wnioskami dotyczącymi założenia dworsko-

parkowego w Szpetalu Górnym oraz z trzema wnioskami dotyczącymi założenia dworsko-
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parkowego w Chełmicy Dużej; 

 W ramach zadania "zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych", działaniu "remonty 

bieżące, konserwacje i renowacje" wykonano następujące działania: 

• W gminie Baruchowo: w zespole dworsko-parkowym w Baruchowie dokonano 

termomodernizacji, wymieniono stolarkę okienną, odrestaurowano wewnętrzne i zewnętrzne drzwi, 

uzupełniono i wymieniono tynki, pomalowano elewację budynku, ocieplono stropodach i 

wymieniono pokrycie dachowe; 

• W gminie Lubieniu Kujawskim: przeprowadzono remont kościoła parafialnego 

rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Prokopa; 

• W gminie Boniewo: w zespole dworsko-parkowym w Boniewie dokonywano bieżących 

prac zabezpieczających: naprawiono poszycie dachowe, uzupełniono liczbę brakujących rynien, 

naprawiono komin; 

• W mieście Brześciu Kujawskim: przeprowadzono remont kościoła klasztornego pod 

wezwaniem św. Michała w ramach którego wzmocniono konstrukcję i zmieniono pokrycie 

dachowe oraz przeprowadzono remont wieży ratusza, w której przygotowano pomieszczenie dla 

muzeum; 

• W gminie Lubanie: przeprowadzono generalny remont zespołu kościoła parafialnego w 

Lubaniu, w ramach którego pracami objęto: kościół parafialny rzymskokatolicki pod wezwaniem 

św. Mikołaja, dzwonnicę murowaną i ogrodzenie wraz z bramą; 

• W mieście Lubrańcu: w dworze w Redczu Kalnym oraz dworze w Ossowie wymieniono 

okna i drzwi; 

 W ramach zadania "zadania inwestycyjne", działaniu "adaptacja obiektów zabytkowych do 

nowych funkcji" podjęto tylko jedno działanie: 

• W mieście Brześciu Kujawskim: przeprowadzono adaptację i zmianę sposobu 

użytkowania w zespole pałacowo-parkowym w Falborzu oraz przeprowadzono adaptację i zmianę 

sposobu użytkowania pałacyku dyrektora cukrowni w Brześciu Kujawskim; 

 

3.3 Dla "Celu 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów 

krajobrazu kulturowego" - w ramach działań podejmowanych przez Starostwo 

Powiatowe we Włocławku 
 

 W ramach zadania "oznakowywanie obiektów zabytkowych", działania "umieszczanie tablic 

informacyjnych "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM" na zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury (Dz.U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259)": 

• Wydano dwie tablice informacyjne dla oznakowania chałupy drewnianej w Skokach Dużych 

oraz dworu w Zarzeczewie Starym; 

 W ramach zadania "porządkowanie terenów wokół obiektów zabytkowych", działania "prace 

porządkowe, oczyszczanie parków stanowiących część zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, likwidacja samosiewów i chwastów" wykonywano następujące 

działania: 

• W Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach: prowadzono systematyczne prace 

porządkowe terenów zielonych wraz z likwidacją samosiewów i chwastów. Przeprowadzono 

szczepienie kasztanowców i oczyszczono teren z wiatrołomów i uschniętych drzew; 

• W Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie: wykonywano koszenie ręczne chwastów, 

koszenie mechaniczne trawników, grabienie liści; 

W ramach zadania "promocja obiektów zabytkowych", działania: "opracowanie i wydawanie 

Kalendarza plakatowego z wykorzystaniem zdjęć ciekawych obiektów zabytkowych powiatu": 

• Starostwo Powiatowe we Włocławku: wydawało kalendarz corocznie w roku 2012 i 2013. 

 W ramach zadania "promocja obiektów zabytkowych", działania: "opracowanie i wydanie 

multimedialnej prezentacji powiatu włocławskiego z uwzględnieniem m.in. istniejących 

historycznych obiektów, zabytków, działających zespołów folklorystycznych w ramach amatorskiego 
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ruchu artystycznego, pomników, miejsc pamięci narodowej, walorów przyrodniczo-

krajobrazowych": nie podejmowano działań. 

 W ramach zadania "promocja obiektów zabytkowych", działania: "umieszczanie informacji o 

zabytkach powiatu włocławskiego i związanych z nimi inicjatywach na stronie internetowej 

powiatu": 

• Starostwo Powiatowe we Włocławku: zamieszczało informacje na stronie internetowej i 

bieżąco je aktualizowało. 

 W ramach zadania "promocja obiektów zabytkowych", działania: "umieszczanie informacji o 

zabytkach powiatu włocławskiego i związanych z nimi inicjatywach w gazecie powiatowej "Tu i 

Teraz": 

• Starostwo Powiatowe we Włocławku: umieszczało informacje dotyczące zabytków w 

gazecie powiatowej "Tu i Teraz". 

 W ramach zadania "promocja obiektów zabytkowych", działania: "wyznaczenie w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez powiat włocławski   miejsca na tablice informacyjne poświęcone 

tematyce lokalnych   zabytków, stała aktualizacja informacji": 
• W Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie: wyznaczono miejsce na 

tablicę informacyjną i dokonywano jej aktualizacji; 

• W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej: wyznaczono miejsce na 

tablicę informacyjną i dokonywano jej aktualizacji; 

• W Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu: wyznaczono miejsce na tablicę informacyjną i 

dokonywano jej aktualizacji; 

 

3.4 Dla "Celu 2: Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów 

krajobrazu kulturowego" - w ramach działań podejmowanych przez gminy 

Powiatu Włocławskiego 

 
 W ramach zadania "oznakowywanie obiektów zabytkowych", działania "umieszczanie tablic 

informacyjnych "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM" na zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury (Dz.U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259": nie 

podejmowano żadnych działań. 

 W ramach zadania "porządkowanie terenów wokół obiektów zabytkowych", działania "prace 

porządkowe, oczyszczanie parków stanowiących część zespołów pałacowo-parkowych z 

wiatrołomów i uschniętych drzew, likwidacja samosiewów i chwastów" wykonywano następujące 

działania: 

• W gminie Baruchowo: w zespole parkowo-dworskim w Baruchowie dokonywano prac 

porządkowych, likwidacji chwastów oraz usuwania wiatrołomów i uschniętych drzew; 

• W gminie Choceń: w zespole dworsko-parkowym w Śmiłowicach dokonywano usuwania 

wiatrołomów i uschniętych drzew oraz likwidowano chwasty; 

• W mieście Izbica Kujawska: na terenie parku archeologicznego w Wietrzychowicach 

dokonywano prac porządkowych: wykaszania trawy i likwidacji chwastów; 

• W gminie Boniewo: dokonywano prac porządkowych na terenach zespołów dworsko-

parkowych w Boniewie, Osieczy Wielkiej i Otmianowie; 

• W mieście Kowalu: w parku miejskim im. Leona Stankiewicza dokonywano nowych 

nasadzeń oraz pielęgnacji trawników i utrzymania zieleni; 

• W mieście Brześciu Kujawskim: w zespole pałacowym w Falborzu oraz pałacyku 

dyrektora cukrowni w Brześciu Kujawskim dokonywano naprawy i konserwacji technicznej 

obiektów oraz ich ogrodzeń. Ponadto przeprowadzono prace z użyciem generatorów 

mikrofalowych; 

• W gminie Fabianki: w założeniach dworsko-parkowych w Szpetalu Górnym i Chełmicy 

Dużej dokonywano usuwania drzew i przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych; 
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3.5 Dla "Celu 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków 

dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami” - w ramach działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe 

we Włocławku 

 
 W ramach zadania "określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji konfliktowych związanych z wykorzystaniem tych zabytków", działaniem  

"spotkania szkoleniowe i organizacyjne, działania informacyjne" nie podejmowano działań. 

 W ramach zadania "podejmowanie starań o pozyskiwanie środków europejskich na 

konserwację, renowację i promocję zabytków", działania "składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych z terenu powiatu" nie 

podejmowano działań. 

 W ramach zadania "podejmowanie starań o pozyskiwanie dotacji celowych z budżetu 

państwa i budżetu samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków", działania 

"składanie wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do: ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, marszałka województwa" nie 

podejmowano działań. 

 W ramach zadania "wspierane inicjatyw sprzyjających pozyskiwaniu środków finansowych 

na opiekę nad zabytkami", działania "działania informacyjne, działania promujące opiekę nad 

zabytkami" nie podejmowano działań. 

 W ramach zadania "działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży na temat kulturowej 

wartości zabytków i potrzeby opieki nad zabytkami" działania "realizacja w szkołach 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ścieżki edukacyjnej "Edukacja regionalna - dziedzictwo 

kulturowe regionu", organizowanie zajęć i konkursów dotyczących wiedzy o lokalnym dziedzictwie 

kulturowym w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie w szkołach i 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych kół zainteresowań związanych tematycznie z dziedzictwem 

kulturowym regionu, zamieszczanie na stronach internetowych szkół i placówek opiekuńczo-

wychowawczych informacji o lokalnych zabytkach, organizowanie imprez turystycznych, rajdów, 

zlotów, obozów dla dzieci i młodzieży, nawiązujących tematycznie do miejscowych zabytków" 

wykonano następujące działania: 

• Starostwo Powiatowe we Włocławku:  zorganizowało następujące konkursy: 

▪ Powiatowy konkurs recytatorski poezji Franciszka Becińskiego; 

▪ Powiatowe Spotkania z Kulturą Języka Polskiego; 

▪ Powiatowy konkurs Chopinowski; 

▪ Powiatowy konkurs poezji Jana Kasprowicza; 

▪ Powiatowy konkurs wiedzy "Mój Ci on jest. Mój Ci on jest" - dotyczący tematyki 75 

rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

 Ponadto w latach 2012-2013 Starostwo Powiatowe organizowało powiatowy rajd rowerowy 

 "Rowerem do Europy" nawiązujący tematyką do regionalnej historii, architektury 

 zabytkowej i kultury kujawskiej. 

• W Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim: w placówce powołano do życia Klub 

Rowerowy Młodego Turysty którego celem jest organizacja czasu wolnego poprzez lokalne rajdy 

podczas których młodzież poznaje walory regionu. Ponadto na stronie internetowej bloga placówki 

zamieszczono informacje dotyczące zabytkowego dworu w którym mieści się dom dziecka; 

• W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu: W ramach zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych systematycznie prowadzone są zajęcia poświęcone dziedzictwu 
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kulturowemu regionu i kultywowaniu tradycji regionalnych. Organizowane są konkursy wiedzy i 

konkursy plastyczne poświęcone tematyce obiektu zabytkowego, w którym znajduje się placówka  

oraz innym obiektom położonym w najbliższej okolicy. Organizowane są również plenery 

malarskie z udziałem włocławskich szkół plastycznych. Ponadto w placówce organizowane są 

systematycznie rajdy rowerowe po najbliższej okolicy. Wychowankowie mają możliwość 

zapoznania się z dziedzictwem kulturowym związanym z najbliższym otoczeniem placówki. 

Corocznie organizowane są również wycieczki do muzeów Włocławka, skansenu w Kłóbce i 

innych ciekawych miejscowości posiadających ciekawe zabytki. Placówka umożliwia również 

zwiedzanie obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Brzeziu turystom indywidualnym i 

zorganizowanym grupom; 

• W Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie: Organizowany jest 

dzień patrona szkoły. Informacje o lokalnych zabytkach są zamieszczane i aktualizowane na stronie 

szkoły. Ponadto tematyka dziedzictwa kulturowego regionu omawiana jest na lekcjach historii i 

języka polskiego; 

• W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej: Tematyka dziedzictwa 

kulturowego regionu omawiana jest na lekcjach języka polskiego. Szkoła nawiązała także 

współpracę z Fundacją Ari Ari (warsztaty dotyczące historii ratowania zabytków kultury). Placówka 

prowadzi ponadto zajęcia w formie warsztatów w szkole oraz w plenerze dotyczące dziedzictwa 

kulturowego. Organizowany jest również Konkurs dla szkół na terenie Izbicy Kujawskiej pt. 

,,Zmieniający się krajobraz naszej okolicy". Na kole języka niemieckiego – omawiane są zabytki 

okolicy w j. niemieckim jako forma merytorycznego przygotowania się do spotkania z młodzieżą z 

Realschule Uberlingen w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Informacje o zabytkach 

są zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej szkoły. Organizowany jest również marsz 

kondycyjny z grupą młodzieży z klasy mundurowej , zwiedzanie zabytków , wygłaszanie referatów 

w okolicach Jeziora Długie. Dla mieszkańców powiatu placówka organizuje Powiatowy Konkurs 

Chopinowski ,,Fryderyk Chopin na Kujawach”- w celu rozpowszechniania zamiłowania wśród 

młodzieży do muzyki klasycznej oraz poznanie biografii wielkiego kompozytora; 

• W Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu: Prowadzona jest lekcja historii "Park i jego 

zabytki" oraz lekcje poświęcone potrzebie ochrony zabytków i zabytkom niematerialnym (zwyczaje 

ludowe). Organizowany jest konkurs fotograficzny „Przyroda zabytkowego parku w Brzeziu.” 

Przygotowywana jest tablica z prezentacją zabytków okolicy. Na zajęciach pozalekcyjnych 

poruszana jest tematyka zabytków regionu, interesujących miejsc, postaci i historii. Ponadto 

organizowane są rajdy: piesze - "Szlakiem Kronenberga" oraz "Szlakiem kolejki wąskotorowej" a 

także rajd rowerowy "Brzezie - Wieniec - Włocławek - Brzezie"; 

• W Liceum Ogólnokształcące w Kowalu: w ramach kół zainteresowań liceum sprawuje 

opiekę nad cmentarzem ewangelicko-augsburskim w Rakutowie. Placówka prowadzi również 

współpracę z fundacją Ari Ari; 

 W ramach zadania "działania edukacyjne wśród mieszkańców powiatu" działania 

"uczestnictwo powiatu w wystawach zewnętrznych, giełdach, targach i konkursach, organizowanie 

powiatowych imprez z uwzględnieniem w programie tematyki krajoznawczo-przyrodniczej, ochrony 

zabytków, dziedzictwa kulturowego itp. (również w drodze otwartych konkursów ofert), 

współorganizacja cyklicznych imprez folklorystycznych" wykonano następujące działania: 

• Starostwo Powiatowe we Włocławku: Zadanie realizowano w ramach ekspozycji własnej 

prezentowanej podczas obchodów "Dożynek województwa Kujawsko-Pomorskiego" w Rypinie (w 

2012 r.) oraz w Kruszwicy (w 2013 r.). Ponadto powiat był promowany podczas targów 

turystyczno-ogrodniczych "Lato na wsi" w Minikowie. Materiały promocyjne przekazane zostały 

Marszałkowi województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu rozpowszechnienia podczas targów i 

giełd odbywających się poza województwem. 

 W ramach zadania "działania edukacyjne wśród mieszkańców powiatu" działania: 

"organizowanie powiatowych imprez z uwzględnieniem w programie tematyki i krajoznawczości 

przyrodniczej ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego itp. (również w drodze otwartych 

konkursów ofert): 
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• Starostwo Powiatowe we Włocławku: w latach 2012-2013 organizowało II i III edycję 

"Święta Żuru Kujawskiego". 

 W ramach zadania "działania edukacyjne wśród mieszkańców powiatu" działania: 

"współorganizacja cyklicznych imprez folklorystycznych": nie podejmowano działań. 

 W ramach zadania "działania edukacyjne wśród mieszkańców powiatu" działania 

"informowanie mieszkańców powiatu o atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu włocławskiego 

przez ukazanie i prezentację szlaków turystycznych, miejsc wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych mających duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego na 

spotkaniach okolicznościowych i jubileuszowych oraz w wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp." wykonano następujące działania: 

• Starostwo Powiatowe we Włocławku: publikowało i aktualizowało informacje na stronie 

Starostwa Powiatowego we Włocławku. 

 

3.6 Dla "Celu 3: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków 

dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami” - w ramach działań podejmowanych przez gminy Powiatu 

Włocławskiego 
 

 W ramach zadania "określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków w celu 

wyeliminowania sytuacji konfliktowych związanych z wykorzystaniem tych zabytków", działaniem  

"spotkania szkoleniowe i organizacyjne, działania informacyjne" wykonano następujące działania: 

• W mieście Kowalu: organizowano dwa spotkania na których informowano o formach 

pomocy finansowej przewidzianych w powiatowym programie opieki nad zabytkami; 

 W ramach zadania "podejmowanie starań o pozyskiwanie środków europejskich na 

konserwację, renowację i promocję zabytków", działania "składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych z terenu powiatu" 

wykonano następujące działania: 

• W gminie Lubieniu Kujawskim: złożono jeden wniosek; 

• W mieście Brześciu Kujawskim: złożono dwa wnioski; 

• W gminie Fabianki: złożono jeden wniosek; 

 W ramach zadania "podejmowanie starań o pozyskiwanie dotacji celowych z budżetu 

państwa i budżetu samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków", działania 

"składanie wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do: ministra właściwego ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, marszałka województwa" 

wykonano następujące działania: 

• W gminie Baruchowo: złożono jeden wniosek; 

• W gminie Lubień Kujawski: złożono jeden wniosek; 

• W mieście Brześciu Kujawskim: złożono dwa wnioski; 

• W mieście Lubrańcu: złożono cztery wnioski; 

 W ramach zadania "wspierane inicjatyw sprzyjających pozyskiwaniu środków finansowych 

na opiekę nad zabytkami", działania "działania informacyjne, działania promujące opiekę nad 

zabytkami" wykonano następujące działania: 

• W mieście Kowalu: informowano mieszkańców o formach i możliwościach pozyskiwania 

środków finansowych; 

 W ramach zadania "działania edukacyjne wśród mieszkańców powiatu" działania 

"informowanie mieszkańców powiatu o atrakcjach kulturowo-turystycznych powiatu włocławskiego 

przez ukazanie i prezentację szlaków turystycznych, miejsc wypoczynku, bazy noclegowej, obiektów 

zabytkowych i miejsc historycznych mających duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego na 
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spotkaniach okolicznościowych i jubileuszowych oraz w wydawanych przez powiat mapach, 

albumach, pocztówkach, kalendarzach itp." wykonano następujące działania: 

• W gminie Baruchowo: wydano i rozpowszechniono foldery edukacyjno-promocyjne o 

gminie Baruchowo; 

• W gminie Lubień Kujawski: organizowano festyny, konkursy w ramach Lokalnej Grupy 

Działania Dorzecza Zgłowiączki a także wydawano foldery promocyjno-edukacyjne; 

• W mieście Kowalu: działań dokonywano za pośrednictwem informacji turystycznej a także 

poprzez zainstalowanie przydrożnych znaków informacyjnych i wydawanie broszur i ulotek 

promujących miejscowość; 

• W gminie Fabianki: wydano przewodnik w ramach członkostwa w Lokalnej Grupie 

Działania Dorzecza Zgłowiączki; 

 

3.7 Wnioski końcowe 
  

 Jak ukazano w powyższym podsumowaniu, powiat włocławski realizował w latach 2012-

2013 większość postulatów programowych. Należy jednak zauważyć, że większość prowadzonych 

przy zabytkach prac miała charakter porządkowy. W przyszłości należy rozważyć konieczność 

przeprowadzenia pełnej restauracji obiektów zabytkowych należących do powiatu. Z kolei ilość 

przeprowadzonych adaptacji miała charakter marginalny. Powiat prowadził szeroko zakrojone 

działania promocyjne i kulturalne. Nie podjęto jednak działań prowadzących do pozyskania 

finansowych środków zewnętrznych oraz działań szkoleniowych i informacyjnych w stosunku do 

właścicieli. Poprawa realizacji tego postulatu w kolejnych latach z pewnością przyczyni się do 

poprawy stanu zabytków w wymierny sposób. 

 Większość gmin powiatu włocławskiego realizowała w pewnej części postulaty 

programowe. Podkreślić należy zaangażowanie gminy Fabianki oraz Miasta i Gminy Brześć 

Kujawski. Stosunek części gmin do problematyki ochrony zabytków trzeba jednak określić jako 

obojętny. W szczególności problemem jest małe zaangażowanie w pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na rewitalizację zabytków. W większości wypadków niewystarczające są prowadzone 

działania promocyjne - w szczególności w gminach i miastach, na terenie których znajduje się duża 

ilość dóbr kultury atrakcyjnych dla potencjalnych turystów. Prowadzi to do wniosków, że 

poprawienie ochrony zabytków może nastąpić w efekcie ustalenia i prowadzenia wspólnej polityki 

ochrony zabytków pomiędzy gminami leżącymi na terenie powiatu włocławskiego i powiatem 

włocławskim. 

 Ustalenie wspólnej polityki ochrony zabytków, pozyskanie zewnętrznych środków 

finansowych, remonty, adaptacje i odpowiednia promocja przyczyni się do rozwoju powiatu pod 

względem kulturalnym, turystycznym jak i gospodarczym. Należy podkreślić, iż pełne 

wykonywanie postulatów programowych programu opieki nad zabytkami jest kluczem do 

właściwej ochrony zabytków. Wnioski wyciągnięte z realizacji zakończonego "Powiatowego 

programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2013" należy wziąć pod uwagę podczas sporządzania i 

realizowania programu na lata 2014-2017. 

 


