
PROJEKT druk nr 108/19

WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów
na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów na lata 2019 - 2022, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

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

 

Jednym z dokumentów strategicznych, który gmina ma ustawowy obowiązek przygotowy-

wać jest gminny program opieki nad zabytkami. Opracowuje się go raz na cztery lata. Ma on 

wspomóc działania służące rozwojowi gminy, który jest możliwy także poprzez działania na 

rzecz poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego 

oraz wykorzystania zabytków na potrzeby gospodarcze, społeczne i edukacyjne. Opracowany 

gminny program opieki nad zabytkami jest pierwszym tego typu dokumentem opracowywa-

nym w Gminie Baborów. Celem tego dokumentu jest analiza i wskazanie najbardziej warto-

ściowych elementów dziedzictwa kulturowego w taki sposób, aby możliwe było podniesienie 

atrakcyjności i konkurencyjności oferowanych produktów turystycznych oraz szerszego od do-

tychczasowego wykorzystania potencjału, który tkwi w zabytkach. Istotne jest, aby wiedza o 

zasobach zabytkowych była aktualna i kompletna, gdyż umożliwia to realizację ważnego zada-

nia gminy, jakim jest pokazanie mieszkańcom, jak istotnym czynnikiem życia i działalności czło-

wieka jest dziedzictwo kulturowe. To ono buduje naszą tożsamość regionalną, świadomość i 

przywiązanie do tradycji, wspiera procesy integracyjne w społeczności lokalnej, jest też ele-

mentem kształtującym estetyczne i wartościowe, a więc przyjazne człowiekowi otoczenie.  

W wielu innych dokumentach strategicznych gminy Baborów podkreślana jest troska o po-

trzebę poprawy estetyki  przestrzeni publicznej, bowiem im więcej porządku, harmonii, ładu 

przestrzennego wokół, tym bardziej wzrasta jakość życia mieszkańców. Ale zapewnienie ta-

kiego krajobrazu kulturowego wiąże się z potrzebą zaangażowania i realizacji zadań przez wła-

ścicieli i użytkowników zabytków oraz mieszkańców i wspólnot lokalnych, przy aktywnym 

wsparciu samorządu, z wiedzą na temat możliwości wsparcia finansowego działań w tym ob-

szarze. Jest to skomplikowany proces, wymagający ustalenia celów i priorytetów działania. 

Stąd potrzeba uchwalenia przez Radę Gminy programu, który będzie elementem polityki sa-

morządu dotyczącej ochrony zabytków w celu konsekwentnej realizacji planowanych zadań, 

koordynacji prac oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 
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2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 

 

Podstawę prawną sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami stanowi 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, 

Dz.U. 2018 poz. 2067). 

Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami określa zapis art. 

87  cytowanej wyżej ustawy, w myśl którego  burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny pro-

gram opieki nad zabytkami. Program ten przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódz-

kiego konserwatora zabytków. Następnie jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. Z realizacji programu burmistrz sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, 

które przedstawia się radzie gminy. 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Nysa na lata 2018-2021, zgodnie z zapisami art. 87 ust. 

2 ustawy ma na celu: 

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 za-

chowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, tu-

rystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków fi-

nansowych na opiekę nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje kon-

fliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 

opieką nad zabytkami. 

Ponadto ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek (art. 4): 

− zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowania i utrzymania; 

− zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

− udaremniania niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

− przeciwdziałania kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 

− kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

− uwzględniania zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przy kształtowaniu środowiska. 
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3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. 

zm., szczególnie  art.5, art. 6 ust. 1 i art. 73 i 86).  

Fundamentem systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce jest Konstytucja Rzeczpo-

spolitej Polskiej, w myśl jej zapisów: „Rzeczpospolita Polska (...) strzeże dziedzictwa narodo-

wego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 

5), (...) stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem 

tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (art.6. ust. 1), a także „zapewnia wolność 

korzystania z dóbr kultury” (art. 73). Jednocześnie  każdy jest obowiązany do dbałości o stan 

środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady 

tej odpowiedzialności określa ustawa (art. 86)”. 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, 

Dz.U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.). 

Podstawowym wyróżnikiem ustawy jest rozdzielenie pojęcia „ochrony zabytków”  

i „opieki nad zabytkami”. Do ochrony odnoszą się wszelkie czynności władcze podejmowane 

w tym zakresie przez organy administracji publicznej, natomiast zadania należące do właści-

cieli i użytkowników zabytków, polegające na ich utrzymaniu we właściwym stanie technicz-

nym  to – opieka nad zabytkami.  

Ustawa precyzuje pojęcie zabytku jako nieruchomości lub rzeczy ruchomej, ich części 

lub zespołu, będącego dziełem człowieka lub związanego z jego działalnością i stanowiącego 

świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 

ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Zasadnicze odniesienia do obszaru działań administracji publicznej w zakresie ochrony 

zabytków zostały przedstawione w rozdziale pierwszym, zawierającym przepisy ogólne. 

Przede wszystkim jest to: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych w 

celu trwałego zachowania zabytków oraz ich zagospodarowania i utrzymania; zapobieganie 

zagrożeniom, które mogłyby spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie 

niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków czy też uwzględnianie zadań ochronnych w 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Kolejne 

rozdziały istotne w kontekście działań samorządów poświęcone są takim kwestiom jak : formy 

i sposób ochrony zabytków, zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót 

oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach, nadzór konserwatorski, zasady finansowa-

nia opieki nad zabytkami, krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz 

ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, organizacja orga-

nów ochrony zabytków, społeczni opiekunowie zabytków. Istotną zmianą wprowadzoną do 

zapisów cytowanej ustawy w roku 2017 jest umożliwienie finansowania prac 
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konserwatorskich i robót budowlanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie tylko za-

bytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, ale także ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków oraz powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. NFOZ to państwowy 

fundusz celowy, którego dysponentem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgro-

madzone środki mają być przeznaczone na ratowanie zniszczonych lub uszkodzonych zabyt-

ków, np. w wyniku powodzi lub pożarów. 

 

Ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami uzupełniają akty wykonawcze – Rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczące poszczególnych zagadnień związa-

nych z ochroną i opieką nad zabytkami, do najważniejszych należy zaliczyć: 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.  

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji za-

bytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę nie-

zgodnie z prawem (Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 661)  

 

• Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwator-

skich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 

robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018, 

poz. 1609); 

 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r.  

w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpi-

sanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1674); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 

ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004 Nr 

212 poz. 2153);  

 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad 

zabytkami" (Dz. U. 2004 Nr 124 poz. 1304). 

 

Zadania z zakresu ochrony zabytków zawarte są również w innych ustawach: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

506)  w art. 7 ust. 1 pkt. 9 stanowi, iż „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 
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zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: kultury, w tym bi-

bliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. 

Dla realizacji ochrony zabytków zasadnicze znaczenie ma zastosowanie całokształtu prze-

pisów odnoszących się do poszczególnych składników przestrzeni i poszczególnych rodzajów 

działań, a więc m.in. ustawy o planowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa o 

ochronie przyrody, przepisów o gospodarce nieruchomościami. Każda z tych ustaw normuje 

według swojej właściwości zasady postępowania w przypadku obiektów i stref zabytkowych, 

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

określone są zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, szczególnie przy 

tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wymagane jest między 

innymi zdefiniowanie stanu zabytków, obszarów i zasad ochrony, zaś działania planistyczne 

muszą być uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Odniesienia do ochrony 

obiektów objętych ochroną konserwatorską znajdują się w następujących ustawach: 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2018r. poz. 799, z późn.zm.);  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 

z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

1614 z późn.zm.); 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r. poz. 121 z późn.zm.);  

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

1398.); 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw z związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 poz. 774 z późn.zm.); 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 

2017 r., poz. 1161); 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). 

 

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 
 
4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami. 
4.1.1. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury w latach 2004-2020. 
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Misją Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 jest: zrównoważony roz-

wój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt 

historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i 

zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów. 

W 2005 r. Ministerstwo Kultury wydłużyło horyzont czasowy dotychczas obowiązującej Naro-

dowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2007-2013 do roku 2020. W zaktualizowanym doku-

mencie pn. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2024 określono 

zasady nowocześnie pojmowanej polityki państwa funkcjonującej w warunkach rynkowych, 

umożliwiającej zrównoważony rozwój kulturalny wszystkich regionów.  

Cele operacyjne NRSK na lata 2004-2020 określają programy operacyjne Ministra Kultury, 

które stanowią uszczegółowienie i rozszerzenie Narodowych Programów Kultury.  

W przypadku dziedzictwa kulturowego jest to Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków 

i dziedzictwa kulturowego”.  Program realizowany jest w ramach dwóch komplementarnych 

priorytetów: rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych oraz rozwój kolekcji muzeal-

nych. Podstawowym celem priorytetu 1 jest poprawa stanu zachowania zabytków, zwiększa-

nie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, kompleksowa rewaloryzacja zabytków, 

zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, poprawa warunków instytucjonalnych, praw-

nych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji, wreszcie zabezpiecza-

nie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nie-

legalnym wywozem za granicę. 

 

4.1.2. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Działania wskazane w SRKS mają wspierać zaangażowanie obywatelskie, zachęcać do 

współpracy oraz wzmacniać kreatywność Polaków. 

Wskazuje ona, iż polityka rozwoju powinna wspierać procesy i inicjatywy, które wzmacniają 

wolę działania obywateli na rzecz dobra wspólnego i przyczyniają się do wzmocnienia zaufa-

nia, jako jednego z podstawowych komponentów życia społecznego, gospodarczego  

i kulturowego. 

SRKS zawiera Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego  

i kreatywnego. Dla Gminnego Programu Baborowa istotne są dwa priorytety strategii.  

Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej. 

Projektowane działania mają przyczynić się m.in. do wsparcia zaangażowania społeczności 

w kwestie dziedzictwa kulturowego, w tym do korzystania z zasobów kulturowych  

i przyrodniczych, a także rozwijania kultury i sztuki współczesnej. 

Priorytet Strategii 4.2. Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno – gospodarczym. 

Podpunkt: 

4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu. 
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Ochrona dziedzictwa, jako ważnego zasobu kulturowego, wymaga także zintegrowanego po-

dejścia do zagadnienia krajobrazu kulturowego. O skuteczności zachowania dziedzictwa decy-

duje bowiem dzisiaj nie tylko forma ochrony, ale także funkcja użytkowa zabytkowych obiek-

tów i ich otoczenia. Problematyka ochrony krajobrazu kulturowego obejmującego przyrodę, 

układy urbanistyczne, zagospodarowanie i sposoby wykorzystania terenu powinna być odpo-

wiednio uwzględniona w zapisach Strategii i planów rozwoju lokalnego  

i regionalnego, a w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Zintegrowane podejście, w którym będzie łączyć się ochronę zasobów kulturowych z ochroną 

środowiska przyrodniczego, zwiększy skuteczność ochrony obu tych elementów.  

W szczególności aktywizacja społeczności lokalnych wokół zintegrowanej ochrony zasobów 

kulturowych i środowiska przyrodniczego może prowadzić do wzmacniania więzi między 

mieszkańcami oraz zwiększania ich kreatywności i przedsiębiorczości. Umożliwi to wykorzy-

stanie unikatowych zasobów wewnętrznych, rozwój lokalnych produktów i usług oraz specja-

lizację regionów. 

4.1.3. Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. 

Przygotowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów dotyczy lat 

2019 – 2022, na ten okres poza tezami, nie są opracowane dokumenty strategiczne określa-

jące politykę Państwa w obszarze ochrony zabytków. Stąd pozostaje jedynie zwrócić uwagę na 

jedyny jak do tej pory, zrealizowany Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabyt-

kami na lata 2014-2017, gdyż możliwa jest kontynuacja części tez tego dokumentu w kolejnych 

latach. Celem głównym Krajowego Programu było: Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego 

i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.  

Wdrażanie Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami odbywało się  

w ramach trzech celów szczegółowych: 

1. Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce. 

2. Wzmocnienie synergii i działania organów ochrony zabytków, 

3. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa 

kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji, które realizowane były poprzez kierunki dzia-

łań, a następnie zadania wpisane w szczegółowy harmonogram ich realizacji oraz plan finan-

sowy. 

Jednocześnie ważne znaczenie miały nakreślone w tym dokumencie zagadnienia horyzon-

talne, które wskazały priorytety w obszarze ochrony zabytków: 

- zwiększenie uspołecznienia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; budowanie przez or-

gany ochrony zabytków partnerskich relacji z obywatelami, jak i propagowanie postaw współ-

odpowiedzialności społecznej za zachowanie zabytków (współpraca z mediami, wykorzysty-

wanie mediów elektronicznych, konkursy, itp.), 
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- wdrożenie procesów kształtowania postawy krajobrazowej wśród organów ochrony zabyt-

ków, 

- zwiększenie zaangażowania samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem gmin, w ochronę 

i opiekę nad zabytkami oraz wzmocnienie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony za-

bytków, w tym propagowanie parków kulturowych (ich stanowienie jest władczą kompetencją 

rad gmin) jako skutecznej formy ochrony zabytków. 

Kwestie te z pewnością pozostają aktualne i wymagają realizacji w kolejnych latach. 

 

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na po-

ziomie województwa i powiatu. 

 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020  

(Uchwała Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.)  

Strategia regionu  ma służyć osiągnięciu następującej wizji Opolszczyzny w 2020 roku: 

- regionu wielokulturowego, w którym na pierwszym miejscu są jego mieszkańcy: wykształ-

ceni, otwarci na zmianę, wiedzę i innowacje, a także aktywni – na rynku pracy i poza nim, 

- przyjaznego środowiska życia jego mieszkańców, rodzin, przedsiębiorców i wszystkich repre-

zentantów przestrzeni społeczno-gospodarczej, 

- województwa z atrakcyjną ofertą rynku pracy, edukacyjną, kulturalną i gospodarczą, zachę-

cającą do wyboru tego regionu jako miejsca do zamieszkania, wypoczynku, inwestycji  

i rozwoju działalności innowacyjnej. 

W tym kontekście dziedzictwo kulturowe postrzegane jest w Strategii jako potencjał  do two-

rzenia oferty kulturalnej i turystycznej  i zostało ujęte w piątym celu strategicznym: 

CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna 

Atrakcyjność województwa wzrastać będzie wraz ze zwiększaniem konkurencyjności 

produktów turystycznych i kulturalnych. Niezbędne będzie zatem rozszerzenie oferty tury-

styczno-kulturalnej regionu poprzez modernizację i rozbudowę obiektów dziedzictwa kulturo-

wego. Wykorzystanie potencjału turystycznego powinno uwzględniać chłonność środowiska 

przyrodniczego i nie powodować uszczuplenia walorów przyrodniczych. 

 

4.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego  

(Uchwała Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opol-
skiego) 
Plan jest  podstawowym narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu.  

Aktualne kierunki polityki przestrzennej w zakresie dziedzictwa kulturowego zostały ustalone 

w nowym, obowiązującym od 2019 roku PZPWO i obejmują:  

1) zachowanie ciągłości dziedzictwa regionalnego; 
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2) umiejętne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego; 

3) kształtowanie tożsamości regionalnej i budowanie klimatu społecznej akceptacji dla 

ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego 

Dla realizacji tych kierunków wytypowano następujące zasady i działania je uzupełniające 

1. Poszanowania dla wartości zasobu kulturowego struktur zurbanizowanych. 

2. Podporządkowania działań inwestycyjnych w historycznych terenach zurbanizowanych 

i ich otoczeniu ochronie wartości zasobu i jego ekspozycji. 

3. Harmonizowania zabudowy i zagospodarowania w otoczeniu obiektów zachowanego 

dziedzictwa kulturowego z cechami architektoniczno-urbanistycznymi tych obiektów. 

4. Porządkowania zabytkowych struktur urbanistycznych i ruralistycznych (eliminowanie 

obiektów niezgodnych z charakterem obszaru zabytkowego). 

5. Zwiększania dostępności do zabytków dla mieszkańców, turystów i inwestorów. 

6. Podnoszenia świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury współczesnej. 

Polityka opieki i ochrony nad zasobami dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej 

jest skierowana do obszarów o cennych walorach krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz 

dóbr kultury współczesnej, miast i miejscowości z cennymi układami urbanistycznymi, rurali-

stycznymi i zabytkami, oraz pozostałych obszarów województwa. 

Główne działania w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego winny powinny skupić się na 

następujących kwestiach: 

− kontynuacji rewitalizacji historycznych zespołów staromiejskich i układów wiejskich; 

− odnowie zabytkowych zespołów wraz z adaptowaniem do nowych funkcji; 

− rozwoju nowych form obszarowej ochrony krajobrazu kulturowego, w tym systemu po-

mników historii i parków kulturowych. 

 

4.2.3. Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2016-2019  

(Uchwała Nr XVIII/206/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.). 

Istotnym dokumentem strategicznym na poziomie województwa opolskiego jest Program ten 

zakłada utrzymanie celów i kontynuację działań sformułowanych w wojewódzkich progra-

mach opieki na lata 2007-2010 oraz na lata 2011-2014, realizowanych przez Samorząd Woje-

wództwa oraz samorządy i społeczności lokalne. Jednocześnie program zakłada, iż w  sposób 

szczególny powinny być promowane działania wokół tych wartości kulturowych regionu, które 

można określić jako unikatowe lub wyjątkowe w skali krajowej i międzynarodowej. Celem nad-

rzędnym dokumentu jest kontynuacja działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 

Śląska Opolskiego w całym jego bogactwie i zróżnicowaniu, a także lepszego wykorzystania 

potencjału w nim tkwiącego, polepszenia jego dostępności i wszechstronnej promocji.  

Powyższe potrzeby zostały ujęte w następujących celach i priorytetach: 
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CEL STRATEGICZNY I: UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO. 

Priorytet I. Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa. 

Priorytet II. Odnowa wsi w kontekście poprawy stanu zachowania krajobrazu i dziedzictwa re-

gionalnego. 

Priorytet III. Rewaloryzacja i rewitalizacja miast. 

Priorytet IV. Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 

Priorytet V. Rozwój muzealnictwa i wystawiennictwa. 

Priorytet VI. Rozwój instytucji opieki nad zabytkami. 

 

CEL STRATEGICZNY II: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 

Priorytet I. Dziedzictwo kulturowe jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy. 

Priorytet II. Wstrzymanie procesu degradacji założeń pałacowo-parkowych. 

Priorytet III. Wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie rangi obiektów i zespołów 

zabytkowych. 

Priorytet IV. Wspieranie funkcjonowania istniejących szlaków turystycznych oraz 

inicjatyw na rzecz tworzenia nowych szlaków, obejmujących charakterystyczne dla wojewódz-

twa zespoły i obiekty zabytkowe. 

Priorytet V. Wstrzymanie procesu degradacji oraz popularyzacja zabytków techniki. 

CEL STRATEGICZNY III: ROZWÓJ INICJATYW ZWIĄZANYCH Z REGIONALNYM DZIEDZICTWEM 

KULTUROWYM I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ 

Priorytet I. Podnoszenie poziomu edukacji i wiedzy na temat regionalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

Priorytet II. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony  

i opieki nad dziedzictwem kulturowym. 

Priorytet III. Współpraca między regionami, współpraca międzynarodowa. 

Priorytet IV. Polityka informacyjna i promocyjna w zakresie opieki nad dziedzictwem 

kulturowym. 

Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego zawiera wskazania do podjęcia starań 

o wpisanie na listę Pomników Historii wybranych obiektów i obszarów. Na liście tej znajduje 

się jeden z zabytków Gminy Baborów: drewniany kościół p.w. św. Józefa w Baborowie. 

Poniższy program opieki jest spójny z priorytetami określonymi w Programie opieki nad zabyt-

kami województwa opolskiego na lata 2016-2019. 

4.2.4. Lokalna Strategia Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi na lata 2016-2023 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) została opracowana w 2015 r. To strategia rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. Obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” leży w południowej części województwa opolskiego i obejmuje 
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swoim zasięgiem siedem gmin: Głogówek, Lubrza, Prudnik, Baborów, Branice, Głubczyce i 

Kietrz. 

Wizja strategii zawarta jest w haśle: „Płaskowyż Dobrej Ziemi” – obszar zamieszkały przez lu-

dzi, którzy doceniają lokalne zasoby i stwarzają możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości, in-

teresującego wypoczynku, oferty dla osób starszych oraz promocji dobrej, oryginalnej kuchni. 

Strategia wskazuje wielokulturowość obszaru, która wyraża się w kultywowaniu przez lokalną 

społeczność tradycji śląskomorawskich oraz kultury kresów wschodnich – kultury przodków 

dużej części mieszkańców obszaru. Koncentracja zabytków – i to zarówno tych o wyjątkowych 

walorach w skali regionu, jak i tych, które są dowodem lokalnego dziedzictwa kulturowego: 

krzyże przydrożne, kapliczki, kamienie pokutne. Wspólna specyfika kulturowa terenów wiej-

skich w obszarze przejawia się m.in. w kultywowaniu podobnych tradycji, zwyczajów, obrzę-

dów, a także w przenikaniu się kultury i wzajemnym czerpaniu z dorobku poprzednich poko-

leń. W społeczności obszaru dominuje wymiana kulturalna i społeczna na terenie przygranicz-

nym. 

Cały obszar LGD zaliczyć można do terenów bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego. 

Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne oraz zachowane zabytkowe obiekty i układy 

przestrzenne. Środowisko przyrodnicze oraz walory krajobrazowe, a także materialne i niema-

terialne dziedzictwo kulturowe będzie nadal podstawą rozwoju usług turystycznych i okołotu-

rystycznych. 

CEL OGÓLNY I: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „PŁASKOWYŻ DOBREJ 

ZIEMI” 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 RÓWNOMIERNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU W OPARCIU 

O ZASOBY KULTUROWE, PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE 

Rozwój obszaru wspiera się na dwóch osiach: rozwoju produktu lokalnego, w tym produktu 

rolnego oraz rozwoju turystyki i rekreacji. Wykorzystanie tych zasobów powinno wpłynąć 

m.in. na zwiększenie obecności z tych powodów osób z zewnątrz (turyści, odwiedzający) oraz 

włączenie mieszkańców. Brak w wybranych miejscach obszaru (nierównomierność rozwoju 

takiej infrastruktury) jest jedną z poważniejszych barier rozwojowych.  

Przedsięwzięcia celu szczegółowego 1.1 to: 

I.1.1 Zachowane materialne dziedzictwo kulturowe obszaru LSR oraz jego promocja 

W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje zgodne z zakresem „Zachowanie dziedzictwa kul-

turowego”, związane z przeprowadzeniem prac konserwatorskich i/lub robót budowlanych, 

wykonaniem i montażem tablic informacyjnych i innych nośników promocji i informacji o do-

wodach materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy też organizacją otwar-

tych wydarzeń promujących materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe obszaru 

I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR 

W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje zgodne z zakresem „Budowa ogólnodostępnej nie-

komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, umożliwiające 
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wykonywanie m.in. robót budowlanych oraz zagospodarowania i/lub urządzenia przestrzeni 

wokół obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych. 

I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogól-

nodostępne obiekty oraz przestrzeń 

W skład przedsięwzięcia weszły operacje zgodne z zakresem „Wzmocnienie kapitału społecz-

nego, podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzy-

staniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infra-

struktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.2 ZAANGAŻOWANE I TWÓRCZE GRUPY SPOŁECZNE ROZWIJAJĄCE I PRO-

MUJĄCE SPECYFIKĘ OBSZARU 

I.2.1 Organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru 

W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje umożliwiające edycję publikacji papierowych, elek-

tronicznych, audio, audiowizualnych, multimedialnych czy organizację wydarzeń, konkursów, 

imprez plenerowych promujących obrzędowość, twórczość lokalną i/lub kulinaria: szkoleń, 

warsztatów, konferencji, seminariów  

I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi  

W skład przedsięwzięcia weszły operacje dotyczące organizacji działań o charakterze eduka-

cyjnym oraz związane z aranżacją przestrzeni publicznych miejscowości - promocja wsi tema-

tycznych. 

Natomiast cel ogólny II to: Zintegrowana, aktywna i innowacyjna społeczność obszaru 

Cel szczegółowy II.1 Twórczy mieszkańcy obszaru LSR kreujący warunki do rozwoju kapitału 

społecznego 

Cel szczegółowy II.2 Innowacyjna i zaangażowana społecznie gospodarka. 

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na po-

ziomie  gminy.  

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy jest zgodny z opisanymi poniżej doku-

mentami strategicznymi i planistycznymi wykonanymi na poziomie gminy: 

 

5.1.1. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014 -2020 
 (Uchwała NR XXXIX-378/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w spra-
wie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów na lata 2014 – 2020). 
 

Jest to kontynuacja wcześniejszej strategii, a zarazem uzupełnienie obowiązujących 

programów gminnych. Strategia wskazuje cele rozwojowe, w których zagadnieniem 
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priorytetowym jest zbudowanie wizerunku Gminy Baborów (cel strategiczny nr 4), autorzy 

opracowania wskazali, iż obszar ten nie jest znany ani rozpoznawalny w regionie. Stąd w do-

kumencie podano konkretne rozwiązania, które mają charakter założeń projektowych, 

uwzględniających partnerów działań oraz źródła finansowania przedsięwzięć.  

W strategii zwrócona jest uwaga na właściwie zagospodarowaną przestrzeń, która znaczący 

sposób wpływa na poprawę życia mieszkańców. Stąd istotnym celem strategicznym jest po-

prawa estetyki obszaru gminy Baborów. Wymaga to tworzenia obszarów o charakterze zgod-

nym z profilem gminy (rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo) i jej położeniem geograficznym, 

łagodne wzniesienia, doliny rzek może wpłynąć na zmianę wizerunku Gminy Baborów, jako 

miejsca pożądanego do zamieszkania. Rozpoczynając pracę nad zmianą przestrzeni publicz-

nych należy dbać o jak najwyższą jakość tych zmian. Ważnym elementem powinno być zapew-

nienie dostępu do tych przestrzeni dla osób w każdym wieku.  

Poniżej wskazano działania i ich opis wymienione w strategii, które są związane w sposób bez-

pośredni i pośredni z ochroną dziedzictwa kulturowego: 

Cel strategiczny nr 2  
Wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej 

DZIAŁANIE   OPIS  

2.3.2 Budowa małej infrastruktury tury-

stycznej w wyznaczonych sołectwach  

Utworzenie miejsc małej infrastruktury turystycznej 

w wybranych miejscach gminy.  

2.3.3 Utworzenie parku miniatur w Baboro-

wie odzwierciedlających położenie poszcze-

gólnych wsi i typowych dla nich obiektów  

Sporządzenie miniaturowych obiektów typowych dla 

danego sołectwa i miasta i umieszczenie ich w Parku 

Miejskim wraz z informacjami o danej miejscowości o 

obiekcie.  

2.3.4 Oznakowanie tras turystycznych  Wytycznie w terenie (drogi leśne, transportu rolnego, 

drogi lokalne) tras turystycznych i ich oznakowanie  

2.3.4 Rewitalizacja zabytków  Prowadzenie prac remontowych zabytków Gminy Ba-

borów  

 

Cel strategiczny nr 3  
Poprawa estetyki obszaru gminy Baborów 

DZIAŁANIE   OPIS  

3.1.1 Przebudowa, modernizacje, budowa 

miejsc publicznych  

Remonty i modernizacje dróg, w tym dróg transportu 

rolnego  
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3.1.2 Nasadzenia roślin  Wyznaczenie miejsc nasadzeń roślinności według 

opracowanej koncepcji  

3.1.3 Opracowanie koncepcji zagospodaro-

wania przestrzeni publicznych  

W każdym sołectwie należy wyodrębnić część prze-

strzeni publicznej, która będzie centrum integracji i 

aktywizacji (nie należy mylić tego z właściwym cen-

trum miejscowości). Zanim zostaną podjęte działania 

inwestycyjne należy przeprowadzić opracowanie 

koncepcji zagospodarowania tych miejsc – w oparciu 

o konsultacje ze społecznością danej miejscowości. 

Dopiero koncepcja powinna być punktem wyjścia do 

opracowywania konkretnych projektów. Koncepcje 

pozwolą też ocenić, który obszar faktycznie wymaga 

interwencji, a który małych projektów społecznych.  

3.1.4 Informacja i promocja związana z 

kształceniem postaw 

Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu zagospodaro-
wania ładu przestrzennego  

 

 

Cel strategiczny nr 4  
Wypromowanie marki „Gmina Baborów” 

DZIAŁANIE   OPIS  

4.2.1 Poprawa jakości infrastruktury kultu-

ralnej oraz rekreacyjnej, w tym placów za-

baw 

Stworzenie w budynku dawnego Ratusza miejsca w struk-
turach Gminnego Ośrodka Kultury, które spełniać będzie 
standardy, jakie obowiązują w tego typu placówkach.  
Utworzenie miejsc małej infrastruktury turystycznej w wy-
branych miejscach gminy.  

Poprawa jakości placów zabaw tam, gdzie jest to nie-

zbędne, aby stworzyć sieć bezpiecznych placów w ca-

łej gminie  

 

5.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  

(Uchwała NR VIII - 83/11  Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 roku). 

Koncepcja rozwoju przestrzennego Gminy w swych priorytetowych założeniach zakłada:  

• zwiększenie podaży terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a także wielo-
rodzinnej (głównie na obszarze miasta Baborów) oraz mieszkaniowo - usługowej sta-
nowiących uzupełnienie istniejących terenów przeznaczonych pod tego typu zabu-
dowę, bądź wyznaczenie nowych,  

• określenie terenów dla celów intensywnej produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno spo-
żywczego, chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań z 
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zakresu ochrony środowiska w tym w szczególności ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych,  

• koncentracja terenów produkcyjnych i produkcyjno – usługowych mająca na celu ogra-
niczenie ich negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, w tym w szczególności 
na tereny zabudowy mieszkaniowej,  

• ochronę zasobów środowiska przyrodniczego w tym: terenów zieleni urządzonej, la-
sów, zadrzewień oraz utrzymanie ciągłości przestrzennej terenów otwartych,  

• ochronę kompleksów rolnych,  

• rekultywację i rewitalizację terenów zdegradowanych na skutek działalności człowieka,  

• wyznaczenie obszarów proponowanych pod budowę elektrowni wiatrowych,  
 
3.4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie objętym Studium uwzględnia:  

• Obiekty i obszary wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków  

• Obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków i nieujęte w rejestrze zabytków, 
objęte ochroną poprzez ustalenia planu  

• obiekty małej architektury o szczególnych wartościach kulturowych wskazane do ochrony 
poprzez ustalenia planu  

• obszary wskazane do objęcia ochroną w formie stref ochrony konserwatorskiej (ochrona 
poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).  

 
3.4.1. OBIEKTY I OBSZARY WPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW  

Ochrona głównego obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków stanowią-
cego historyczny układ urbanistyczny miasta Baborowa winna uwzględniać:  

• Zachowanie historycznego układu urbanistycznego wraz z utrzymaniem historycznego 
układu dróg, ulic i placów oraz utrzymaniem pierwotnie ukształtowanej linii zabudowy 
obiektów,  

• zakaz lokalizacji reklam wolno – stojanych o powierzchni reklamowej większej niż 6 m²; w 
przypadku lokalizacji reklam na budynkach – obowiązuje nakaz umieszczania ich w parte-
rach obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku do dolnej wysokości okien I pietra;  

• zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych np.: 
„siding” na elewacjach budynków oraz innych materiałów nie nawiązujących do pierwot-
nego wykończenia elewacji, bądź w przypadku realizacji nowej zabudowy do tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych (w tym: tynk, cegła, dachówka),  

• zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń z blachy na 
frontach działek,  

• nakaz utrzymania jednolitej formy dla elementów małej architektury, w szczególności ła-
wek, lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych w granicach terenów przeznaczonych 
pod funkcję usługową,  

• zakaz realizacji obiektów stanowiących nowe dominanty architektoniczne,  
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• utrzymanie istniejących terenów zieleni urządzonej z dopuszczeniem kształtowania no-
wych wraz z zadrzewniami realizowanymi w sposób nie przesłaniający ekspozycji zabytko-
wej zabudowy.  

 
3.4.2. OBIEKTY I OBSZARY WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW I NIEUJĘTE W REJE-
STRZE ZABYTKÓW, OBJĘTE OCHRONĄ POPRZEZ USTALENIA PLANU  

• Dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków obowiązuje: utrzymanie istnie-
jącej formy i pierwotnego charakteru elewacji w tym: kształtów i kątów nachylenia głów-
nych połaci dachowych, rodzaju pokrycia dachów oraz elementów wykończenia, m.in. spo-
sobu rozmieszczenia, wymiarów i podziałów stolarki okiennej, detalu architektonicznego 
(w tym: gzymsy, opaski okienne, pilastry),  

• Dla obiektów małej architektury obowiązuje utrzymanie istniejącej formy, detalu architek-
tonicznego, a także w przypadku ich renowacji zastosowanie materiałów wykończenio-
wych nawiązujących do pierwotnego ich wykończenia.  

• Dla terenów cmentarzy ustala się wprowadzenie stref ochrony krajobrazu kulturowego 
„K” wraz z następującymi wymogami: zachowaniem ukształtowanego planu alei, zieleni 
cmentarnej, ochrona i rewaloryzacja zabytkowych nagrobków oraz innych obiektów archi-
tektury sakralnej.  

 
3.4.3. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY O SZCZEGÓLNYCH WARTOŚCIACH KULTUROWYCH 
WSKAZANE DO OCHRONY POPRZEZ USTALENIA PLANU  
 
Dla obiektów małej architektury obowiązuje utrzymanie istniejącej formy, detalu architekto-
nicznego, a także w przypadku ich renowacji zastosowanie materiałów wykończeniowych na-
wiązujących do pierwotnego ich wykończenia. 
  
3.4.4. OBSZARY WSKAZANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ W FORMIE STREF OCHRONY KONSERWA-
TORSKIEJ (OCHRONA PRZEZ USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO)  

W granicach Gminy Baborów dla obszarów o szczególnych wartościach kulturowych ustala 
się następujące strefy ochrony konserwatorskiej:  

• strefa „B” ochrony konserwatorskiej stanowiącą otulinę historycznego układu urbanistycz-
nego miasta Baborowa,  

• strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące historyczne układy ruralistyczne dla sołectw: 
Książe Pole, Sucha Psina, Szczyty, Tłustomosty, Czerwonków, Boguchwałów, Babice, Dzieć-
marowy, Sułków, Dzielów,  

• strefy obserwacji archeologicznej „OW” obejmujące rejon występowania stanowisk ar-
cheologicznych oraz obszar wokół tych stanowisk  

• strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K” obejmujące cmentarze o sposobie zagospoda-
rowania wymienionym w pkt 3.4.2.  

Dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” stanowiącej otulinę historycznego układu urbani-
stycznego obejmującego centrum miasta Baborowa obowiązują następujące ustalenia:  
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• zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych 
np.: „siding” na elewacjach budynków,  

• zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń z blachy na 
frontach działek,  

• dla nowo – realizowanych obiektów nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w ele-
mentach wykończeniowych elewacji tj.: dla dachów -dachówki ceramicznej bądź in-
nego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: drewna, cegły klinkierowej, kamienia.  

Dla stref obejmujących historyczne układy ruralistyczne obowiązują następujące ustalenia:  

• zachowanie i ochrona historycznego układu ulic,  

• zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych 
np.: „siding” na elewacjach budynków,  

• zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń z blachy na 
frontach działek,  

• dla nowo – realizowanych obiektów nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w ele-
mentach wykończeniowych elewacji tj.: dla dachów -dachówki ceramicznej bądź in-
nego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: drewna, cegły klinkierowej, kamienia, 
tynku,  

• zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie szeregowej bądź 
grupowej,  

• dla sołectwa Książe Pole lokalizacja zabudowy w „układzie kalenicowym” (kalenica bu-
dynków prostopadła do osi drogi). 

Dla stref obserwacji archeologicznej obejmujących rejon występowania stanowisk archeolo-

gicznych oraz obszar wokół tych stanowisk (stanowiska archeologiczne zostały opisane w pkt 

2.6.3) sposób ochrony obiektów oraz zakres i rodzaj prowadzenia badan archeologicznych wi-

nien być zgodny z przepisami odrębnymi w tym zakresie [ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane]. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Rada Miejska przyjęła w 2019 roku uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Baborów (Uchwała NR IV/41/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 
lutego 2019 r.). 

5.1.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Uchwała Nr IX – 105/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar 

w granicach administracyjnych miasta Baborowa). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Baborowa zostały 

ustanowione: strefy ochrony konserwatorskiej , obejmują one: zespół starego miasta, wsi Ja-

roniowa i doliny Psiny. W wyznaczonych strefach: starego miasta , strefy „B” (otuliny starego 
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miasta) i strefy chronionego krajobrazu „K” (cmentarz przy ul. Kościuszki) oraz strefa „WO” 

obserwacji archeologicznej, obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i na-

kazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków, a także ustalenia 

przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu. Jednocześnie plan miejscowy zawiera infor-

macje o obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej, ze względu na zachodzące w tym 

wykazie zmiany, jest to obecnie lista zawierająca obiekty nieistniejące oraz niekompletna, wy-

magająca weryfikacji. Zapisy  dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego są wskazane 

w paragrafach od 7 do 13: 

W § 7. przedstawiono ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej w zakresie zabytków wpisanych do rejestru: obowiązuje za-

chowanie i ochrona obszarów i obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków wy-

mienionych w MPZP, zaś dla stanowiska archeologicznego  i  jego strefy ochronnej obowiązują 

ustalenia zawarte w § 11 ust. 2, 3 i 4. 

§8 określa obowiązki dla obszaru obejmującego historyczny układ urbanistyczny – Stare Mia-

sto: 

1) ochrona układu urbanistycznego wraz z utrzymaniem historycznego układu dróg, ulic  

i placów oraz utrzymaniem historycznie ukształtowanej  linii zabudowy obiektów, 

2) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących o powierzchni reklamowej większej niż 6 m²;   

w przypadku lokalizacji reklam na budynkach – obowiązuje nakaz umieszczania ich 

w parterach obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku do dolnej wysokości okien   

I pietra;  

3) zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych np.:  

„siding” na elewacjach budynków oraz innych materiałów nie nawiązujących do pierwot-

nego wykończenia elewacji, bądź w przypadku realizacji nowej zabudowy do tradycyjnych 

materiałów wykończeniowych  (w tym: tynk, cegła, dachówka), 

4) obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń  

z blachy na frontach działek, 

5) dla obiektów  architektury świeckiej wymienionych w tabeli nr 2  wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków i znajdujących się w granicach układu urbanistycznego obowiązuje  

utrzymanie istniejącej formy obiektów i charakteru elewacji w tym: kształtów i kątów na-

chylenia głównych  połaci dachowych, rodzaju pokrycia dachów oraz elementów wykoń-

czenia, m.in. sposobu rozmieszczenia, wymiarów i podziałów stolarki okiennej, detalu ar-

chitektonicznego (w tym: gzymsy, opaski okienne, pilastry), 

6) nakaz utrzymania jednolitej formy dla elementów małej architektury, w szczególności ła-

wek, lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych w granicach  terenów przeznaczo-

nych pod funkcję usługową, 

7) zakaz realizacji obiektów stanowiących nowe dominanty architektoniczne, 
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8) utrzymanie istniejących terenów zieleni urządzonej z dopuszczeniem kształtowania  no-

wych wraz z zadrzewniami realizowanymi w sposób nie przesłaniający ekspozycji zabytko-

wej zabudowy. 

W § 9. ustalono się strefę „B” ochrony konserwatorskiej oznaczoną graficznie na rysunku planu 

i stanowiącą otulinę historycznego układu urbanistycznego, w granicach której obowiązuje: 

1) zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych np.:  

„siding” na elewacjach budynków, 

2) zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń z blachy na 

frontach działek, 

3) dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i oznaczonych graficznie na ry-

sunku planu obowiązuje  utrzymanie istniejącej formy obiektów i pierwotnego charakteru 

elewacji w tym: kształtów i kątów nachylenia głównych  połaci dachowych, rodzaju pokry-

cia dachów oraz elementów wykończenia, m.in. sposobu rozmieszczenia, wymiarów i po-

działów stolarki okiennej, detalu architektonicznego (w tym: gzymsy, opaski okienne, pila-

stry); w przypadku lokalizacji reklam na budynkach architektury świeckiej obowiązuje  – 

nakaz umieszczania ich w parterach  obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku do 

dolnej wysokości okien I pietra; 

2. Dla terenu cmentarza wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, położonego przy ul. Ko-

ściuszki ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, w granicach której obowiązuje: 

1) zachowanie ukształtowanego planu alei, zieleni cmentarnej, ochrona i rewaloryzacja za-

bytkowych nagrobków zrealizowanych przed 1945r. oraz innych obiektów architektury sa-

kralnej, 

2) na terenie cmentarza oraz na obiektach architektury sakralnej obowiązuje zakaz lokalizacji 

reklam. 

§ 10 określa, iż dla obiektów  wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,  oznaczonych gra-

ficznie na rysunku planu i  znajdujących się poza strefami ochrony konserwatorskiej obowią-

zują ustalenia jak dla obiektów  określonych w §9 ust.1 pkt 3. 

§ 11 wyznacza tereny występowania stanowisk archeologicznych oraz  strefy obserwacji ar-

cheologicznej „OW” wokół wymienionych stanowisk, oznaczonych graficznie i numerycznie na 

rysunku planu.  

1) Realizacja inwestycji na terenach leżących w granicach stref obserwacji archeologicznej 

„OW” wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego, a w przypadku odkrycia zabytku 

archeologicznego zapewnienia jego ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakre-

sie (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)  

2) Realizacja inwestycji na terenach występowania stanowisk archeologicznych wymaga  

przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych. 

3) Projekt inwestycji na terenach wymienianych w ust.2 i 3  wymaga uzgodnienia z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.  
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§ 12 wskazuje, że na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty kwalifikujące się 

do ochrony jako dobra kultury współczesnej. 

Natomiast § 13 przedstawia ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych. Ustalono, że w obszarze przestrzeni publicznej obejmującej te-

ren rynku (granice określone graficznie na rysunku planu), obowiązuje: 

1) nakaz wprowadzenia ujednoliconych pod względem formy obiektów małej architektury 

takich jak: ławki, lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, 

2) dopuszcza się lokalizację  elementów małej architektury: w tym pomnik, fontanna, 

3) nakaz podkreślenia obszaru stanowiącego przestrzeń publiczną poprzez zróżnicowanie 

materiałów posadzki (np. wprowadzenie kostki brukowej), 

4) nakaz utrzymania istniejących terenów zieleni urządzonej oraz zadrzewień z dopuszczenie 

wprowadzania nowych nie przesłaniających zabytkowej zabudowy; dopuszcza się usunię-

cia drzew związanego z zabiegami pielęgnacyjnymi bądź stwarzających zagrożenie dla  ist-

niejącego ruchu pieszego i kołowego, 

5) dopuszcza się realizację ogrodów gastronomicznych, o jednolitej formie i kolorystyce po-

szczególnych elementów (siedziska, parasole). 

 

Na terenie gminy Baborów planem miejscowym objęte jest miasto Baborów oraz tereny 

gminy, na których dopuszczone jest stawianie ferm wiatrowych – Uchwała NR VI-56/15 Rady 

Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach 

miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów. Przepisy prawa 

miejscowego w tym wypadku odnoszą się do występujących na obszarze stanowisk archeolo-

gicznych (wpisanych do rejestru: Dzielów stanowisko nr 38, Sucha Psina stanowiska nr 5 i 14  

oraz znajdujących się w ewidencji) i wyznaczają dla nich strefy ochrony konserwatorskiej 

w promieniu 50 metrów od ich granic. Na stanowiskach archeologicznych oraz w wyznaczo-

nych strefach, wszelkie roboty budowlane i ziemne, zalesienie lub zadrzewienie terenu oraz 

zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie wymagają badań archeologicznych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 
5.1.4. Lokalny Program Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta na lata 2016-
2023  
(Uchwała NR XIX-195/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 listopada 2016 r.) 
 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Baborowa precyzuje działania planowane do wyko-

nania w latach 2016-2023. Jest programem działań społeczno-gospodarczych sporządzonym 

zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020.  
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Celem priorytetowym rewitalizacji gminy jest poprawa życia mieszkańców, a także eliminowa-

nie zjawisk związanych z degradacją w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjo-

nalnej i technicznej.  

Cele główne:  

1. niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji;  

2. rozwój ekonomiczny obszaru zdegradowanego i zwiększenie przedsiębiorczości zmniejsze-

nie bezrobocia;  

3. zapewnienie perspektyw dla ludzi młodych;  

4. wykorzystanie warunków przyrodniczych poprzez rozwój turystyki;  

5. integracja społeczeństwa. 

Cele szczegółowe:  

• Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości;  

• Odnowienie więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji inicjatyw lokalnych;  

• Promocja gminy ze względu na walory naturalne;  

• Poprawa warunków oraz bazy kulturalno-sportowej umożliwiającej rozwój aktywności 

mieszkańców gminy;  

• Poprawa ładu przestrzennego i estetyki gminy;  

• Poprawa dostępności do obiektów kultury i turystycznych;  

• Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców;  

• Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców - w szczególności dzieci i młodzieży;  

• Stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych;  

• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców;  

• Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy, a poprzez to zmniejszenie poziomu 

bezrobocia. 

W ramach tych celów przygotowano do realizacji projekty przyczyniające się do poprawy sfery 

turystycznej, edukacyjnej oraz poprawy stanu technicznego obiektów, są to: 

Projekt IV – Przyjazna Przestrzeń Miejska – kościół pw. św. Józefa oraz kultu św. Walentego 

Zakres zadań: 

• Prace rewitalizacyjne obiektu zabytkowego – kościoła pw. św. Józefa  

• Budowa drogi z wyznaczonym pasem parkingowym wzdłuż muru kościoła pw. św. Józefa  

• Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt V – Przyjazna Przestrzeń Miejska – Mieszkania komunalne  

Zakres zadań : 

• Przebudowa na mieszkania komunalne obiektu dawnego ośrodka zdrowia  

• Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy 

Charakterystyka 

Gmina położona jest w południowo – wschodniej części województwa opolskiego, ad-

ministracyjnie przypisana jest do powiatu głubczyckiego, razem z gminami: Branice, Głubczyce 

oraz Kietrz. Gmina Baborów graniczy od wschodu z gminą Pietrowice Wielkie (województwo 

śląskie); od południa z gminą Kietrz; od zachodu z gminą Głubczyce, od północy z gminą Paw-

łowiczki oraz Kędzierzyn-Koźle. Gminę Baborów tworzą: miasto Baborów (stolica gminy) oraz 

jedenaście sołectw: Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków z kolonią 

Czerwonków Osiedle, Dziećmarów, Dzielów, Księże Pole, Raków, Sułków, Sucha Psina, Szczyty, 

Tłustomosty z kolonią Langowo.  

Obszar gminy obejmuje część Wysoczyzny Głubczyckiej, wschodniej części Płaskowyżu 

Głubczyckiego, terenu  położonego na wysokości 260 – 300 m n.p.m. o falistej i pagórkowatej 

formie, porozcinanej siecią dolin, z których najgłębszą i największą jest dolina rzeki Psiny. Po-

wierzchnia wysoczyzny łagodnie opada w kierunku wschodnim ku osiowej części Bramy Mo-

rawskiej w dolinie Odry. Podstawową gospodarką rozwijającą się na obszarze Gminy Baborów 

jest rolnictwo. Lasy i użytki leśne zajmują powierzchnię 361 ha i jest to zaledwie 3,1% obszaru 

całej gminy. Gmina Baborów jest typowo rolnicza, posiada żyzne gleby lessowe i lessowo ila-

ste, stąd użytki rolne zajmują tu niemalże 90 % ogólnego obszaru gminy.  

Zarys historii obszaru gminy 

Obszar Płaskowyżu Głubczyckiego, na którym leży dzisiejsza gmina Baborów, od najdaw-

niejszych czasów był penetrowany przez człowieka jako przedpole tzw. Bramy Morawskiej. Na 

obfitujących tu stanowiskach archeologicznych współcześni badacze odnajdywali znaleziska 

ze wszystkich epok i kultur występujących w naszym kraju.  

Znaczący rozwój osadnictwa nastąpił po cofnięciu tzw. lądolodu, co nastąpiło wg większo-

ści badaczy ok. 35-30 tys. lat temu. Rozwinęła się tu wówczas tzw. kultura szelecka. Jej przed-

stawiciele prowadzili wędrowny tryb życia, a podstawę ich utrzymania stanowiło łowiectwo 

oraz zbieractwo. Sprzed ok. 11 tys. lat pochodzą odkryte w Baborowie ślady osadników nale-

żących do tzw. kultury Federmesser. Na tereny Płaskowyżu Głubczyckiego przyciągnęła tych 

wyspecjalizowanych łowców m. in. łatwość śledzenia przemieszczających się stad oraz pozy-

skiwania krzemienia do wyrobu prostych narzędzi. Ślady ich pobytu znaleziono m. in. na po-

lach Dzielowa. W połowie V tysiąclecia p. n. e. na południe Płaskowyżu Głubczyckiego przybyły 

przez Bramę Morawską koczownicze ludy znad Dunaju, które potrafiły już uprawiać ziemię 

oraz hodować zwierzęta, głównie owce i kozy. W celu zdobycia terenów pod uprawę wypalali 

lasy. Znali również technikę tkania na pionowym warsztacie tkackim oraz wytwarzania cera-

miki. Gliniane naczynia ozdabiali rytym ornamentem przypominającym wstęgi i pasma, dzięki 
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czemu te właśnie ludy określane są przez dzisiejszych badaczy ludami kultury ceramiki wstę-

gowej rytej. Znaleziska z kolejnych, neolitycznych już, etapów osadnictwa, mianowicie – kul-

tury tzw. pucharów lejkowatych odkryto m. in. w Rakowie. Również podczas badań prowadzo-

nych na terenie glinianki baborowskiej cegielni natrafiono na wyraźne ślady osadnictwa tej 

kultury oraz późniejszej kultury ceramiki sznurowej. Jej przedstawiciele wędrowali przez Pła-

skowyż Głubczycki od schyłku epoki neolitycznej (2500 – 1800 lat p.n.e.) zastępując na tych 

terenach tzw. kulturę pucharów dzwonowatych. W XIV i XIII w. p.n.e. rozwinęła się kultura 

łużycka. Na terenach Płaskowyżu Głubczyckiego istniał jeden z najstarszych ośrodków tej kul-

tury. Rozkwit kultury łużyckiej na Płaskowyżu Głubczyckim datuje się na XII w. p.n.e., ale utrzy-

mała się ona tu do IV w. p.n.e. W VII w. p.n.e. nastała na ziemi głubczyckiej epoka żelaza. 

Wspomnianym wcześniej szlakiem handlowym przewożono tędy z południa wyroby z brązu, 

żelaza i szkła, np. broń, naczynia, ozdoby. Z kolei z północy dostarczano bursztyn.  

Mniej więcej na przełomie starej i nowej ery przybyły na Płaskowyż Głubczycki ludy 

tzw. kultury przeworskiej. Centrum kulturowo-polityczne zwartego obszaru osadniczego tej 

kultury znajdowało się w okolicach Nowej Cerekwi i Kietrza. W Baborowie odkryto pojedynczy, 

bogato wyposażony grób pochodzący z tych czasów. W pierwszych wiekach naszej ery szla-

kiem bursztynowym przewożono towary znad Morza Bałtyckiego do prowincji ówczesnego 

Cesarstwa Rzymskiego. Z tego okresu pochodzą licznie znajdowane na szlaku zestawy monet 

rzymskich, naczynia brązowe i gliniane, tzw. terra sigillata wykonane w różnych prowincjach 

imperium.  

Około VI w. na Płaskowyż Głubczycki dotarli, prawdopodobnie znad Dunaju, Słowianie. 

Od tamtej pory osadnictwo zaczęło osiągać stabilizację a kulminacja jego rozwoju nastąpiła w 

IX w. O dość gęstym, choć rzadszym niż w okolicach Raciborza, osadnictwie w dolinie Psiny i 

Troi świadczą np. odkopane osady w Babicach i Sułkowie.  

Od 2. poł. IX w. ziemie Płaskowyżu należały najprawdopodobniej do Państwa Wielko-

morawskiego. W tym czasie jego władcą był Świętopełk, którego poprzednicy już kilka dekad 

wcześniej przyjęli chrzest ze strony Franków. Państwo Wielkomorawskie rozpadło się ok. 906 

r. wskutek najazdu Węgrów. Plemiona słowiańskie znajdujące się w obrębie Wielkich Moraw 

odzyskały tym samym niezależność. Po obydwóch stronach Płaskowyżu Głubczyckiego formo-

wać zaczęły się wtedy dwie duże organizacje państwowe – Polska i Czechy, walczące ze sobą 

o dominację na przygranicznych terenach. Omawiany obszar padał więc ofiarą licznych najaz-

dów i starć zbrojnych, co wpłynęło negatywnie na gęstość zaludnienia. Ok. 990 r. ziemie śląskie 

zdobył Mieszko I - założyciel polskiej dynastii Piastów. Jednak już w 1039 r. Śląsk został odbity 

przez księcia czeskiego Brzetysława i od tamtej pory ziemia głubczycka przez następne 100 lat 

znajdowała się pod panowaniem czeskim. Walki trwały jednak przez cały ten czas przyczynia-

jąc się do wyniszczenia pogranicznych ziem. Wspominany już wcześniej M. Parczewski wymie-

nia pochodzące z wczesnego średniowieczna znaleziska z Babic, Baborowa, Boguchwałowa, 

Rakowa, Sułkowa i Szczytów.  
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Powstanie i rozwój miejscowości Baborów związany jest ze stabilizacją sytuacji na po-

graniczu: ugoda polsko-czeska zawarta w Kłodzku w 1137 r. stworzyła warunki do intensywnej 

kolonizacji częściowo opartej o migrację osadników z zewnątrz. Na mocy układu granica prze-

cięła Płaskowyż Głubczycki pozostający w większości po stronie czeskiej. Na terenie dzisiejszej 

gminy baborowskiej granica przebiegała wzdłuż rzeki Psiny, a więc późniejsza osada - Baborów 

znalazła się pod panowaniem polskim, natomiast późniejszy Jaroniów – pod władzą Czech jako 

część księstwa opawsko-karniowkiego. W tym czasie w całej Europie Środkowej lokalni władcy 

podejmowali na swoich terenach mniej lub bardziej intensywne przedsięwzięcia koloniza-

cyjne, głównie poprzez tzw. lokacje na prawie niemieckim. 

Jeśli chodzi o tę część obecnej gminy baborowskiej, która w wyniku pokoju kłodzkiego 

(1137r.) przypadła polskim monarchom, to jej losy związane były z burzliwymi dziejami śląskiej 

dzielnicy państwa Piastowskiego. W wyniku podziału ziem Piastowskich między spadkobier-

ców Bolesława Krzywoustego w 1138 r. Śląsk jako dzielnica przypadł najstarszemu z synów 

królewskich - Władysławowi II. Po bezpotomnej śmierci Mieszka Otyłego, na tronie opolskim 

zasiadł jego młodszy brat Władysław, który w 1253 r. wskutek nieudanej wyprawy przeciw 

czeskiemu księciu Przemysłowi Ottokarowi II utracił lewobrzeżną część ziem nad Psiną. Tym 

samym cały obszar obecnej gminy baborowskiej znalazł się w granicach państwa czeskiego, a 

konkretnie – księstwa opawsko-karniowsko-głubczyckiego. Ślady osad z XII i XIII w. odnale-

ziono m.in. w Baborowie, Boguchwałowie, Sułkowie, Szczytach a tzw. stanowiska nieokreślone 

z tego okresu – w Tłustomostach, Suchej Psinie i Księżym Polu. Tę gęstą sieć osadniczą po-

twierdzają również źródła pisane z tamtego okresu.  

Ze źródeł wynika, że obecny Baborów został założony na tzw. “surowym korzeniu”, 

choć nie jest znana dokładna data powstania osady Baborów. Nazwa Baborów po raz pierwszy 

pojawia się w źródłach z 1296 r. jako Bauorow lub Bavorow – miasto na prawie niemieckim. 

Jego mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem. Lokalizacja osady nie była przypadkowa. 

Tutaj przebiegała droga łącząca Głubczyce z Raciborzem. Szlak ten stanowił odcinek innych 

dróg prowadzących do komory celnej w Głubczycach, a stamtąd przez Racibórz wiodących da-

lej na wschód. Baborów należał do tak zwanych miast otwartych, czyli bez konstrukcji obron-

nych. Sama osada miała odgrywać rolę lokalnego miejsca wymiany towarowej z sąsiednimi 

wsiami. Jak szacują historycy – liczba mieszkańców wahać się mogła od 200 do 300 osób.  

Księstwo opawsko-karniowsko-głubczyckie w II ćwierci XIV wieku przejął Mikołaj II (z 

bocznej linii Przemyślidów), przejął on również w tym czasie po Piastowiczach śląskich księ-

stwo raciborskie. Złączenie pod jednym władztwem ziemi raciborskiej z opawsko-karniowsko-

głubczycką umożliwiło bogatym klasztorom raciborskim podjęcie ekspansji na nowe tereny. 

Przeoryszą raciborskich dominikanek była wtedy Eufemia Domicylla Piastówna, córka księcia 

raciborskiego – Przemysła, znana w historii jako świątobliwa Ofka. W 1340 r. nabyła ona mia-

sto Baborów z okolicznymi wsiami: Sułkowem, Czerwonkowem, Suchą Psiną, Dzielowem i 

Szczytami. W 1358 r. klasztor dominikański wykupił wójtostwo baborowskie i przejął tym 
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samym znajdujący się w mieście folwark należący do tej pory do wójta. W 1386 r. Baborów 

uzyskał zgodę na otwarcie szkoły, nad którą zakonnice sprawowały patronat. Po śmierci księcia 

Mikołaja II księstwo opawsko-karniowsko-głubczyckie rozpadło się.  

Sama ziemia głubczycka w latach 1365-1503 egzystowała jako samodzielne księ-

stewko, którego granice od czasu do czasu ulegały zmianom. Początkowo Baborów i pobliskie 

wsie wchodziły w jego skład. Po wymarciu ostatniej ze spadkobierczyń Ofki – mniszki Agnieszki 

w 1404 r. scheda po świątobliwej księżnej stała się własnością klasztoru dominikanek racibor-

skich. W sumie od XIV w. wszystkie miejscowości dzisiejszej gminy baborowskiej były własno-

ścią instytucji duchownych. W ciągu XVI w. spośród miejscowości obecnej gminy Baborowskiej 

jedynie Boguchwałów przestał być własnością duchowną trafiając w 1597 r. w ręce Kaspra 

Strzeli z Dzielowa.  

W 1613 roku w wyniku kolejnego sporu mieszczan z właścicielkami feudalnymi zwol-

niono miejscowych rzemieślników z obowiązku odrabiania pańszczyzny, co ułatwiło rozwój 

gospodarczy. Początkowe wydarzenia wojny trzydziestoletniej (rozpoczętej w Europie w 

1618r., zakończonej w 1648 r. pokojem westfalskim) nie wpłynęły znacząco na ziemie babo-

rowskie, dopiero po kilku latach działania wojenne dotarły i tu przynosząc pierwsze straty 

(przymusowe dostawy żywności dla wojska, furaży dla koni i kwaterunku). Skutkiem działań 

wojennych na całych objętych nimi terenach drastycznie zmniejszyła się liczba ludności. Pod 

koniec wojny trzydziestoletniej w Baborowie istniało 70 domów mieszczańskich, 43 chałupy 

zagrodników i 15 zabudowań pustych. Wszystkie te budowle były drewniane, kryte słomą lub 

gontami. Murowany był prawdopodobnie tylko kościół parafialny. Ze schyłkowego okresu 

wojny trzydziestoletniej pochodzi najstarsza znana pieczęć miejska Baborowa datowana na 

rok 1644. Ma ona 22 mm średnicy, a w jej otoku widnieje napis: “SIGILLUM CIVITATIS BAVA-

ROW” (Pieczęć miasta Baborowa). Wizerunek z tłoku pieczętnego jest jednocześnie herbem 

miasta i ma związek z jego przynależnością do klasztoru raciborskiego. Przedstawia on biblijną 

scenę Nawiedzenia św. Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę. Postacie stoją obok siebie po-

łączone uściskiem dłoni w geście powitania. Na samym herbie widniały błękitne szaty przed-

stawionych kobiet z białymi okryciami na złotym tle.  

W latach 1672-1691 zbudowano w Baborowie na nowo kościół parafialny. Od 1659 r. 

mieście znajdował się również szpital, a właściwie – przytułek dla ubogich kobiet oraz schro-

nisko dla pielgrzymów i pustelników administrowane przez kościół. Ok. 1700 r. rozpoczęto w 

Baborowie wznoszenie drugiej świątyni – pod wezwaniem św. Józefa, poświęconą wtedy rów-

nież św. Barbarze. W 1718 r. cesarz Karol VI podniósł Baborów do rangi tzw. miast mediatar-

nych, czyli zależnych bezpośrednio od monarchy. Literatura historyczna czasem podaje tę datę 

jako moment ponownego uzyskania praw miejskich, choć formalnie miasto nigdy ich nie stra-

ciło. W wyniku decyzji Karola VI dominikanki straciły prawo pełnego zarządzania Baborowem, 

jednak zachowywały dobra ziemskie. Mimo awansu ośrodka miejskiego, kolejne starania 

mieszczan o utworzenie miejscowych cechów rzemieślniczych kończyły się fiaskiem. Zanim 
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jednak miasto dostało się pod zarząd koronny, doświadczyło wielkich zniszczeń z powodu po-

żaru, który miał miejsce w 1708 r. Prawie wszystkie domy zostały wtedy spalone. W 1723 r. 

naliczono już 50 domów mieszczańskich i 20 zabudowań stojących na przedmieściach, co 

świadczy o stopniowym odbudowywaniu miasta. Odbudowano również obydwa młyny.  

W 1740 r. Śląsk stał się przedmiotem wojny między spadkobierczynią austriackiego ce-

sarza Karola VI – Marią Teresą, a królem Prus – Fryderykiem II Hohenzollernem. Większość 

ziem śląskich, w tym Głubczyce, Baborów i jego okoliczne wsie, trafiło w ten sposób pod pa-

nowanie pruskie. Taki stan rzeczy utrzymał się po dwóch kolejnych austriacko-pruskich woj-

nach o Śląsk toczących się w latach 1744-1745 oraz 1756-1763 (tzw. wojna siedmioletnia). 

Zabudowa Baborowa nie doznała zniszczeń wskutek działań wojennych, mieszkańcom doku-

czały jednak kontrybucje. Z przejętych ziem Prusacy utworzyli powiat głubczycki, do którego 

należały 4 miasta (Głubczyce, Kietrz, Hulczyn i Baborów), 5 miejsc targowych i 131 wsi. Nowa 

granica przecięła najkrótsze połączenia drogowe między Głubczycami a Prudnikiem, Nysą i 

Wrocławiem, co negatywnie odbiło się na rozwoju gospodarczym tych terenów. Zachowując 

swoje dobra, książę karniowski Liechtenstein utracił jednak władzę polityczną. Miasto Babo-

rów zostało ponownie podporządkowane dominikankom, choć ze znacznymi ograniczeniami. 

Otrzymało konstytucję miejską i upragnioną zgodę na utworzenie własnych cechów. W 1752 

r. powstał cech szewców, później kuśnierzy, a w 1755 r. – tkaczy lnianych.  

W 1762 r. dominikanki oddały swój folwark w dzierżawę. Miasto posiadało swój areszt 

oraz remizę strażacką, którą dobudowano do kaplicy Panny Marii. Obok starego budynku 

szkolnego postawiono drugi. W samym mieście stały 74 budynki prywatne, na przedmieściach 

-187. Zanotowano ponadto 114 stodół i 74 stajnie, które nadawały miastu wygląd raczej wiej-

ski. Większość budynków nadal była drewniana, jednak po pożarze w 1782 r. zaczęto częściej 

stawiać murowane budowle. W tym czasie działała już w mieście cegielnia. Z czasem pojawiało 

się coraz więcej domów krytych dachówką. Postęp w dziedzinie budownictwa wymuszany był 

nie tylko potrzebami, ale również pruskim prawem policyjnym w dziedzinie budownictwa. 

Drogi miejskie nie miały jeszcze wtedy twardej nawierzchni, wybrukowany był tylko rynek.  

Okres rządów pruskich charakteryzował się rozwojem szkolnictwa na omawianych tu tere-

nach. Szkoły funkcjonowały w Babicach i Dziećmarowie, Boguchwałowie, w Księżym Polu, Su-

chej Psinie w tym właśnie czasie doczekały się własnej placówki. W 1752 r. w Baborowie 

otwarto komorę pocztową, która podlegała głubczyckiemu urzędowi pocztowemu, Baborów 

miał również stację dla dyliżansów, które kursowały stąd trzy razy w tygodniu trasą Wrocław-

Racibórz przez Oławę, Nysę, Prudnik, Głubczyce. W 1807 r. na Śląsk wkroczyły okupacyjne woj-

ska Napoleona, region ucierpiał nie tyle w wyniku działań militarnych, co z powodu kontrybucji 

i rabunków dokonywanych przez Francuzów i sojusznicze wojska bawarskie i wirtemberskie.  
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Ryc. 1 Plan Baborowa z 1811 r., za: Baborów studium  historyczno – urbanistyczne, PKZ Wrocław, źródło: Archiwum 
Państwowe w Opolu 

W wyniku reform wprowadzonych w państwie pruskim w 1807 r. po klęsce z Napoleonem, 

tutejsi chłopi zostali zwolnieni z poddaństwa. W 1811 r. został zniesiony obowiązek odrabiania 

pańszczyzny dla kmieci. W 1810 r. zniesiono przymus cechowy, co uwolniło konkurencję rze-

mieślniczą w miastach. W tym samym roku przeprowadzono w całych Prusach sekularyzację 

dóbr zakonnych. Należące do dominikanek raciborskich, będących w tym czasie jednym z naj-

zasobniejszych klasztorów żeńskich na Śląsku, i do grobnickich joannitów wsie i folwarki (w 

tym i baborowski) stały się własnością skarbu państwa. Do końca XIX w. ziemie te zdążyły jesz-

cze kilkukrotnie zmienić właścicieli. W XIX w. rolnictwo nadal było głównym źródłem utrzyma-

nia mieszkańców Baborowa, w którym jednak coraz bardziej dynamicznie rozwijało się rze-

miosło, zwłaszcza szewstwo. W 1. poł. XIX w. w Baborowie nasiliły się wpływy czeskie. Po cze-

sku uczono w tutejszej szkole oraz prowadzono msze. W 1823 r. za pieniądze miasta wznie-

siono nowy, dwupiętrowy budynek szkolny, kryty dachówką. Na początku lat 40-stych praco-

wało tu już 4 nauczycieli. Nowe szkoły otrzymały też wsie. W lipcu 1836 r. na ul. Głubczyckiej, 
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zamieszkanej głównie przez rzemieślników, wybuchł pożar, po którym budynki drewniane za-

stąpiono murowanymi. Postawiono je według planu – szczytami do ulicy. W 1854r. rozpoczęto 

budowę linii kolejowej Racibórz-Głubczyce, którą uroczyście otwarto 15 października 1856 r. 

W 1898r. Baborów uzyskał połączenie 

kolejowe z Kędzierzynem wiodące 

także przez Koźle, a w 1909 r. – z 

Opawą przez Pilszcz. Dworzec kole-

jowy zlokalizowano w Jaroniowie. W 

1882 r. założono twardą nawierzch-

nię na szosie wiodącej do Suchej 

Psiny a w 1889 r. wybudowano trakt 

Głubczyce-Baborów-Racibórz. Tym 

sposobem Baborów stał się lokalnym 

węzłem komunikacyjnym. W tym 

czasie w mieście działała 1 cegielnia i 

5 browarów. Pierwsza cukrownia po-

wstała w 1872 r. W 1877 r. powstały w Baborowie 2 kolejne cegielnie. Od 1907r. po otwarciu 

gazowni ulice oświetlane były gazem, którego też dostarczano do gospodarstw miejskich. Po-

wszechna wówczas na Śląsku industrializacja nigdy nie osiągnęła większych rozmiarów w Ba-

borowie i nie odgrywała znaczącej roli miastotwórczej. Z industrializacją zetknęły się również 

okoliczne wsie. W 1869r. powstał w Boguchwało-

wie browar ze słodownią, w Rakowie w 1909 r. - go-

rzelnia. Wiadomo też o istnieniu w 1888 r. olejarni, 

3 słodowni i browaru w Suchej Psinie. Prawdopo-

dobnie do wybuchu I wojny światowej wszystkie 

miejscowości obecnej baborowskiej gminy miały 

połączenia telefoniczne. W latach 1852-1853 

wzniesiono nową wieżę kościelną, a 20 lat później 

rozebrano stojącą na Rynku kaplicę. Na jej miejscu 

postawiono posąg Marii Panny. W 1856 r. w Babo-

rowie stanął ratusz powstały po dobudowaniu 

wieży do wykupionego przez miasto od rodziny Ma-

chatów domu prywatnego. W 1886 r. powstał w 

mieście szpital na 12 łóżek ufundowany przez ks. 

Richtarskiego.  

I wojna światowa wywołała na ziemi głubczyckiej dotkliwe skutki, mimo że działania 

wojenne prowadzono z dala od Śląska. Do armii niemieckiej mobilizowano bowiem wielu 

Ryc. 3 Baborów, Kolumna Maryjna, lata 30-te XX w., 
za: fotopolska.eu, źródło: WUOZ w Opolu 

Ryc. 2 Baborów, ulica Głubczycka, fot. z lat 30-tych XX w., za: Baborów 
studium  historyczno – urbanistyczne, PKZ Wrocław , 1956r., źródło: 
WUOZ w Opolu 
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mężczyzn. Ich obowiązki przejmowały kobiety lub sprowadzeni tu rosyjscy jeńcy wojenni. Skut-

kiem wojny było odczuwalne zubożenie ludności i spadek konsumpcji. Koniec I wojny świato-

wej był początkiem walk o przynależność państwową Górnego Śląska. W plebiscycie za przy-

należnością do Polski na 8927 uprawnionych tu do głosowania opowiedziały się 103 osoby. 

Zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych. Rozbudowany był na-

tomiast handel. Do 1939 r. w mieście odbywały się w dniach 4 maja i 7 grudnia jarmarki koński 

i bydlęcy. Drobny przemysł w latach międzywojennych stanowiły 2 młyny parowe, 2 słodow-

nie, 1 zakład aparatury przemysłowej, wytwórnia wody sodowej, 3 cegielnie (2 parowe, 1 elek-

tryczna), wytwórnia kafli i płatkarnia. Największym zakładem była nadal cukrownia, która 

wskutek powojennej inflacji popadła w kłopoty finansowe. Po objęciu władzy w Niemczech 

przez Hitlera, władzę w Baborowie i okolicznych wsiach przejęła NSDAP. W listopadzie 1938 r. 

wygnano z Baborowa ostatnią rodzinę żydowską.  

W czasie II wojny światowej miejsce zmobilizowanych do Wehrmachtu miejscowych 

robotników zajmowały komanda – robocze oddziały jeńców wojennych przywożonych z obozu 

w Łambinowicach. Najpierw byli to Polacy, później doszli Brytyjczycy i jeńcy radzieccy. Zatrud-

niano ich głównie w cukrowni, w której pracowali też deportowani przymusowi robotnicy z 

okupowanej Polski i ZSRR. Obcokrajowców zatrudniano też w okolicznych wsiach na robotach 

rolnych.  

Administracja polska przybyła na teren powiatu głubczyckiego już w maju 1945 roku Naj-

ważniejszym zadaniem powojennej administracji była odbudowa z wojennych zniszczeń oraz 

zapewnienie zatrudnienia i zaopatrzenie ludności. W 1947 r. na 457 budynków mieszkalnych 

aż 185 było zniszczonych. Odbudowy wymagała również wieża kościoła parafialnego. Niedo-

statek środków oraz mocy przerobowej sprawił, że problem odgruzowania miasta ciągnął się 

przez całe pierwsze dwudziestolecie. Odbudowywanie starych i wznoszenie nowych budyn-

ków nie zaburzyło przedwojennych proporcji zabudowy Baborowa. Jedynie okolice Rynku za-

budowane są dziś wyższymi niż przed wojną domami. Niemal równolegle z przedstawicielami 

polskiej administracji przybywała tu ludność przesiedlona z utraconych przez Polskę woje-

wództw wschodnich – w większości z lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Do li-

stopada 1946 roku osiedliło się w mieście 1654 repatriantów. Wraz z przesiedleńcami z Polski 

centralnej, których liczba w tym samym okresie wyniosła 511, osiedlali się oni w gospodar-

stwach pozostałych po wysiedlanej jednocześnie ludności niemieckiej. Gospodarstwa ponie-

mieckie były większe niż przewidywała dla jednej rodziny reforma rolna z 1944 roku. W 

związku z tym ziemię dzielono na działki, a w zabudowaniach lokowano po kilka rodzin. Pro-

wadziło to do stałych niesnasek między lokatorami i dewastacji pomieszczeń. Na terenie po-

wojennego Baborowa największym zakładem produkcyjnym była wciąż cukrownia zwana te-

raz "Baworów" od początkowej powojennej formy nazwy miasta. Mimo dewastacji, której fa-

bryka uległa w trakcie walk, szacowanej na 70%, zaczęła ona funkcjonować już w listopadzie 

1946 roku. Wokół cukrowni od lat powojennych koncentrowało się także miejscowe życie 
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kulturalne i sportowe. Po zakończeniu II wojny światowej działalność wznowiły również dwie 

spośród trzech przedwojennych cegielni oraz obydwa młyny parowe. Płatkarnia, kaflarnia oraz 

wytwórnia oleju wskutek zniszczeń nie nadawały się do odbudowania. Wskutek działań wo-

jennych oraz wymiany ludności a także późniejszej polityki państwa ograniczeniu uległo rze-

miosło. W roku szkolnym 1958/59 działać zaczęła nowa szkoła. W 1960 r. odbudowano ga-

zownię miejską. Wiosną 1996 r. miasto i okolice nawiedziła dwukrotnie powódź wyrządzając 

znaczne szkody. Mimo działań zapobiegawczych, sytuacja powtórzyła się w 1997 r., co zmusiło 

władze miasta do ustalenia strefy zagrożenia powodziowego. Po 2000 r. został zamknięty naj-

większy zakład przemysłowy w mieście – Cukrownia Baborów, zamknięto także linię kolejową.  

Obecnie największe zakłady funkcjonujące w Baborowie związane są z rolnictwem, wielu 

mieszkańców (podobnie jak przed wojną) uprawia warzywa w tunelach foliowych i szklarniach. 

(opracowano na podstawie: K. Maler „Baborów i okolica. Monografia gminy”). 

5.2.1. Krajobraz kulturowy 

Krajobraz kulturowy jest zróżnicowany, wyróżnikiem architektonicznym gminy jest 

miasto Baborów, którego starówka została wpisana do rejestru zabytków już w 1956 roku, w 

panoramie miasta dominuje wieża kościoła parafialnego oraz elewator zbożowy, charaktery-

zujący specyfikę gminy, ogólnie zabudowa miasta jest raczej niska, w wielu fragmentach przy-

pominająca zabudowę wiejską (ulice Raciborska, Głubczycka czy Powstańców). Pozostałe 

miejscowości gminy to wsie historyczne, powstałe w średniowieczu i ostatecznie ukształto-

wane w wieku XIX wieku, w większości o uporządkowanym, typowym dla Śląska zagospoda-

rowaniu zagród, z nadal czytelnym układem tzw. zagrody frankońskiej. Specyfika gminy, jej 

historia spowodowała, iż na terenie gminy występuje niewielka w stosunku do innych gmin 

liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków i w rejestrze zabytków. 

Wyróżnikiem jest natomiast ilość stanowisk archeologicznych, zaliczana do jednej z najwyż-

szych w województwie opolskim, świadcząca o intensywnym osadnictwie na tych terenach od 

czasów pradziejowych.  

5.2.2. Zabytki nieruchome  

W ewidencji obecnie znajduje się niecałe 200 zabytków, jednoznaczne określenie ilości jest 

trudne, ze względu na fakt, iż część obiektów nie istnieje lub utraciła wartości zabytkowe w 

wyniku przebudowy i wymaga wyłączenia z ewidencji (po uzgodnieniu z Opolskim Wojewódz-

kim Konserwatorem Zabytków). Jednocześnie spora część obiektów o istotnych wartościach 

zabytkowych, nie została zinwentaryzowana i ujęta w ewidencji zabytków. Program opieki za-

wiera więc propozycje ujęcia w ewidencji najcenniejszych obiektów i obszarów gminy, w su-

mie to ponad siedemdziesiąt zabytków. Obiekty zabytkowe występują we wszystkich miejsco-

wościach gminy. Znacząca ich część znajduje się na terenie miasta Baborów, gdzie w ewidencji 

ujęto 64 obiekty, z obszarów wiejskich do najbardziej zasobnych w  zabytki należą Babice oraz 

Dziećmarów i Dzielów, unikalne wartości ma także układ ruralistyczny w Księżym Polu, 
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reprezentujący wczesnośredniowieczny układ wsi typu okolnica. Najliczniejszą grupę zabyt-

ków stanowią budynki mieszkalne, są to głównie kamienice w Baborowie ale także domy wiej-

skie, czasami z efektownym detalem architektonicznym z II połowy XIX i początków XX wieku. 

Licznie reprezentowane są także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki). Spośród kościo-

łów szczególne znaczenie ma drewniany kościół p.w. Św. Józefa w Baborowie, pochodzący z 

początku XVIII wieku, którego wnętrze zdobią barokowe polichromie i bogato zdobione drew-

niane ołtarze czy pochodzący z początku XVII wieku kościół w Boguchwałowie z renesansowym 

wystrojem i wyposażeniem. Zdecydowanie mniej liczna jest grupa zespołów pałacowo – par-

kowo – folwarcznych. Dwory i pałace zachowały się w dwóch wsiach: w Szczytach i Tłustomo-

stach; zabytkowy park znajduje się jedynie w Szczytach. Pierwotne założenia folwarczne są 

również nieliczne i zachowały się szczątkowo w Tłustomostach, Szczytach, czy w Rakowie. Jed-

nak są znacznie przekształcone. Skromnie reprezentowane są obiekty przemysłowe oraz bu-

dynki użyteczności publicznej, zachowały się cenne obiekty w Baborowie np. ratusz, dawny 

szpital, dawny hotel, natomiast na obszarach wiejskich wciąż zachowane są budynki szkół, 

obecnie jednak w większości są to obiekty nieużytkowane, ulegające systematycznej destruk-

cji np. budynki w Szczytach czy Tłustomostach. W przypadku zabytków techniki w ewidencji 

ujęte są zabudowania kolejowe – wieża ciśnień w Baborowie czy fabryczka płatków ziemnia-

czanych przy ulicy Opawskiej, do innych ciekawych zabytków technicznych należy zaliczyć 

wieżę ciśnień w Dziećmarowie. Należy zauważyć, że niemal w każdej miejscowości znajdują 

się zabytkowe trafostacje, co wiąże się z elektryfikacją gminy w I ćwierci XX wieku.  

  
Ryc. 4 Baborów – kamienice przyrynkowe. Raków – trafostacja, fot. I. Solisz 
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BABORÓW (Bauerwitz) 

Pierwotna osada Baborów składała 

się z jednej ulicy, którą tworzyła droga z 

Głubczyc do Raciborza, przecinała ją droga 

z Koźla do Opawy. Prawie równoległe do 

osi miasta biegła dzisiejsza ulica Wiejska, 

pierwotnie miała charakter gospodarczy, 

ulokowane przy niej były stodoły mieszkań-

ców, tu znajduje się zachowany jeszcze po-

tężny spichlerz wpisany do rejestru zabyt-

ków. Pozostałe ulice osady biegły prostoli-

nijnie, nie tworzyły jednak układu szachow-

nicowego. Plac targowy stanowił rozszerze-

nie drogi w kształcie trójkąta. Drugi plac, 

również w kształcie trójkąta, zajął kościół 

parafialny oraz budynki kościelne. Całość 

rozplanowania miała cechy małomiastecz-

kowe i najprawdopodobniej nie wynika z 

okresu lokacji prawnej, ale adaptacji stanu 

przedlokacyjnego. Miasto nie posiadało ob-

warowań, co umożliwiało rozwój miasta na 

stosunkowo dużej powierzchni. Sama zabudowa, poza rynkiem miała charakter wiejski. 

W dzisiejszym krajobrazie kulturowym miasta najbardziej widoczne są kościoły i zabu-

dowa rynku. Generalnie – taki układ zabudowy, czytelny i dobrze zachowany, odpowiada sta-

nowi historycznemu z drugiego półwiecza XIX wieku. Do tego czasu przeważała w mieście za-

budowa drewniana, która ulegała licznym pożarom i dopiero w XIX wieku zastąpiona została 

przez architekturę murowaną, dostosowaną do wiejsko – handlowej funkcji miasta, często o 

skromnym i prostym charakterze, wręcz pozbawionym cech stylowych.  

Należy podkreślić, iż dzisiejszy Baborów składa się z dwóch jednostek osadniczych, 

które w 1928 roku zostały połączone. Jaroniów oddzielony pierwotnie od Baborowa rzeką 

Psiną, przez wieki należał do joannitów z Grobnik, w XIX wieku zbudowano tu stację kolejową, 

cegielnię i cukrownię. Stąd przyłączenie tej wsi do Baborowa było bardzo korzystne dla miasta. 

Zmiany w architekturze miejskiej przyniósł przełom XIX i XX wieku, pojawia się coraz więcej 

efektownych dekoracji architektonicznych domów, w których charakterystycznym elementem 

uzupełniającym jest stolarka i metaloplastyka bram i ogrodzeń. Takie elementy małej archi-

tektury i znacząca ilość ogrodzeń kutych, o fantazyjnych, także secesyjnych formach 

Ryc. 5 Baborów – widok z lotu ptaka na rynek i ulicę Raciborską, 
www.baborow.pl 
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odnajdujemy w dawnej wsi Jaroniowie (ul. Powstańców czy na ul. Raciborskiej). Jest to rów-

nież czas uzupełniania zabudowy o budynki użyteczności publicznej oraz budowle techniczne.  

     
Ryc. 6 Baborów. Przykłady zabytkowej metaloplastyki: secesyjna brama w kamienicy przyrynkowej, ogrodzenia z ulicy Raci-
borskiej i Powstańców, fot. I. Solisz 

UKŁADY RURALISTYCZNE. Historia i charakterystyka miejscowości 

W gminie Baborów część wsi zachowało historyczne układy przestrzenne w stanie czy-

telnym i jednorodnym. W gminie, podobnie jak na terenie pozostałego Śląska Opolskiego wy-

stępują genetyczne układy przestrzenne typu owalnica i ulicówka oraz wielodrożnica. Należy 

podkreślić, iż terenie gminy znajdują się najstarsze wczesnośredniowieczne typy genetyczne 

wsi – okolnice, w których zagrody są ustawione zwarcie w krąg, z wachlarzowym układem pól. 

Taki układ reprezentują wsie Księże Pole i Boguchwałów. 

BABICE (Babitz) 

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1220 roku. Należała do komturii joannitów w 

Grobnikach do czasu sekularyzacji zakonu w 1810 roku. Układ ruralistyczny wsi oparty jest na 

dwóch równoległych drogach, położonych wzdłuż płynącej środkiem rzeki Psiny. W 1780 roku 

były tu 102 domy, zaś w 1910 roku odnotowano 135 zamieszkałych domów. Ostatnie domy 

we wsi powstały około 1800 roku (od strony Sułkowa). Do 1945 we wsi funkcjonował młyn 

wodny, trzy gospody, piekarnia i rzeźnia. Co najmniej od XVIII wieku istniała również szkoła. 

W Babicach oprócz zabytkowego kościoła są trzy kapliczki oraz figura św. Jana Nepomucena. 

Obecna zabudowa wsi jest zwarta, murowana, tynkowana z zachowanymi w kilku przypadkach 

stodołami w konstrukcji szkieletowej. Domy w większości ustawione szczytowo do drogi. We 

wsi zachowały się fragmenty brukowanych w nawierzchni (np. droga prowadząca do kościoła 

oraz do zagrody nr 1 i 2). Budynki historyczne podlegają systematycznemu procesowi degra-

dacji, część z nich jest remontowana z usuwaniem charakterystycznej formy architektonicznej 

i detalu lub też całkowicie likwidowana. 

Id: D15E7E1E-A12A-4C4D-A3FA-F0B852871E7B. Projekt Strona 37



 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów na lata 2019 – 2022           S t r o n a  38 | 127 

 

 

BOGUCHWAŁÓW (Hohndorf) 
Boguchwałów to wieś położona nad Złotnikiem – dopływem Psiny, przy szosie z Głub-

czyc do Kietrza. Wieś w typie okolnicy, na przestrzeni wieków przekształconej w wielodrożnicę. 

Jednak z czytelnymi fragmentami wczesnośredniowiecznego założenia. Boguchwałów jest naj-

starszą osadą Gminy Baborów, pierwsze informacje pisemne pochodzą z akt zakonnych i mó-

wią o wsi Boguchwałów, która w 

1183r. jest własnością joannitów. 

Zakon był właścicielem wsi co naj-

mniej do 1240 r. później tereny te 

przeszły w posiadanie klasztoru w 

Tisnow (Czechy). W XVI wieku Bo-

guchwałów stał się posiadłością 

szlachecką, wielokrotnie zmieniał 

właścicieli. W 1808 roku wieś zo-

stała wykupiona przez gminę. Na-

tomiast liczba domów w 1780 

roku 93, zaś w 1910 roku – 165. 

Znaczna część wsi oraz kościół i 

szkoła niszczone były w pożarach, 

najpoważniejsze miały miejsce w 

1776 i  w 1834 roku. 

Przed I wojną światową w Boguchwałowie działały: młyn wodny, młyn wodny i parowy, sło-

downia, słodownia z gospodą, rzeźnictwo, dwa szynki i dwa sklepy, w tym jeden z piekarnią. 

W tym też czasie były wybrukowane trzy ulice. Już w 1901 roku mieszkańcy mieli agencję pocz-

tową i połączenie telefoniczne.  

Obecnie wieś o układzie wielodrożnym, z czytelnym układem okolnicy (zabudowa i układ pól) 

z zachowanymi fragmentarycznie zagrodami o tradycyjnym układzie zwartej, regularnej zabu-

dowy ze szczytowo usytuowanymi budynkami mieszkalno – gospodarczymi. Zauważalna ten-

dencja do budowy nowych obiektów mieszkalnych, bez uwzględnienia charakteru historycznej 

zabudowy (co do linii zabudowy i zmiany układu szczytowego na kalenicowy). Konieczne okre-

ślenie wymiany i uzupełniania zabudowy wsi w poszanowaniu historycznych parcelacji i cha-

rakteru zabudowy. 

 
CZERWONKÓW (Tschirmkau) 

Wieś wzmiankowana w 1340 roku, kiedy to została sprzedana wraz z Baborowem, 

Dzielowem i Sułkowem dominikankom z Raciborza, w których posiadaniu znajdowała się do 

1810 roku. Ulice wiejskie zostały wybrukowane w latach 1886 – 1906, posiadały ułożone szyny 

do przemieszczania się wozów. W 1909 roku Czerwonków przecięła linia kolejowa (trasa Koźle 

Ryc. 7 Układ wsi Boguchwałów z czytelnym fragmentem XII – wiecznej okol-
nicy, http://polska.e-mapa.net/ 
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przez Baborów do Opawy). W 1780 roku było to 70 domów, zaś w 1910 roku – 97.  We wsi był 

m.in. młyn, szkoła, staw hodowlany. 

Czerwonków to niewielka wieś o układzie owalnicy, z budynkami murowanymi usta-

wionymi szczytowo do drogi, część z nich to piętrowe domy o efektownej dekoracji architek-

tonicznej. Stan zabudowy historycznej zły, wiele zaniedbanych i opuszczonych budynków 

 

DZIEĆMARÓW (Dittmerau) 

Wieś położona w północnej części gminy. W 1311 roku należąca wówczas do księstwa 

kozielskiego wieś, została sprzedana komturii joannitów w Grobnikach, jako wieś czynszowa i 

pozostawała własnością tego zakonu do 1810 roku. W 1780 roku były tu 102 domy, zaś w 1910 

– 139. W 1914 roku znajdowały się tu szkoła, szynk, gospoda oraz wypożyczalnia młockarni, a 

przed zakończeniem II wojny światowej dwie gospody z salami tanecznymi. W 1890 roku ulice 

zostały wybrukowane. We wsi istnieją elementy najstarszej sieci wodociągowej w gminie, któ-

rego najbardziej charakterystycznym elementem jest wodociągowa wieża ciśnień, zbudowana 

w 1938 roku. 

Wieś w typie owalnicy, w której dominantą architektoniczną jest bryła kościoła, wybudowana 

na wyniesionym placu centralnym. Zagrody o typowym dla regionu układzie: szczytowo usta-

wione budynki mieszkalno - gospodarcze z zamykającymi gospodarstwo stodołami, ustawio-

nymi prostopadle do drogi. Tego typu zagród najwięcej zachowało się  przy kościele od strony 

wschodniej  oraz w południowej części wsi. Cześć zagród, nie zamieszkała, popada w ruinę. 

Niektóre z domów charakteryzują się okazałością i ozdobnym detalem architektonicznym. 

Ryc. 8 Panorama wsi Czerwonków, fot. I. Solisz 
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Obiekty te jako charakterystyczne dla miejscowości powinny podlegać ochronie konserwator-

skiej. 

DZIELÓW (Eiglau) 

Wieś należąca od 1340 do 1810 r. do klasztoru panien św. Ducha w Raciborzu.  Wieś 

zniszczona podczas pożaru w 1853 roku (według przekazów uratowano tylko trzy domy). Po 

tej tragedii mieszkańcy odbudowali domy murowane, pokryte dachami łupkowymi. We wsi 

położono bruki w 1891r. (zachowane fragmenty do dzisiaj, m.in. rynsztoki z kamienia pol-

nego). W 1780 we wsi było 59 domów, w 1910 r. – 84. We wsi funkcjonował młyn, szkoła, a 

także kościół, położony poza obszarem zabudowy wsi (miejsce upamię-tniające kult obrazu 

św. Mikołaja).   

Dzielów to wieś ulicówka o dość dobrze zachowanej, tradycyjnej parcelacji gruntów i 

wysokich walorach zabudowy, ukształtowanych ostatecznie w XIX wieku. Zabudowa, szczegól-

nie od strony północnej ma bardzo zwarty, rytmiczny układ zagród, w których domy, często o 

dwóch kondygnacjach mieszkalnych, ustawione są szczytowo do drogi. Znaczna część budyn-

ków mieszkalnych zachowała charakterystyczny detal architektoniczny. Ze względu na bardzo 

dobrze zachowane wartości architektoniczne, obszar wsi kwalifikuje się do ochrony w zakresie 

skali zabudowy, ukształtowania połaci dachowych, przy zachowaniu czerwonej i grafitowej ko-

lorystyki pokrycia, zachowania detalu architektonicznego i jednorodnej, stonowanej kolory-

styki elewacji. 

Ryc. 9 Dzielów, charakterystyczna dla regionu zabudowa wsi z domami szczytowo ustawionymi do drogi, fot. I. Solisz 
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KSIĘŻE POLE (Knispel) 

Wieś Księże Pole powstała 

przed 1220 r. na co wskazuje naj-

wcześniejsza, odkryta dotychczas 

wzmianka o wsi, zamieszczona w 

dokumencie biskupa ołomuniec-

kiego Roberta, który opubliko-

wany został w Morawskim Kodek-

sie Dyplomatycznym. Od początku 

istnienia była własnością biskup-

stwa, a od lat 70-tych XVIII w., ar-

cybiskupstwa w Ołomuńcu.  

 
Ryc. 11 Księże Pole, obecny stan zachowania układ ruralistycznego  z zabudową oraz historyczną parcelacją działek, http://pol-
ska.e-mapa.net/ 

W 1244 r. Księże Pole  wraz z Tłustomostami biskup ołomuniecki nadał w lenno, jed-

nemu ze swoich wiernych rycerzy za zasługi wojenne. Po sekularyzacji przeprowadzonej w 

Prusach w 1810 r., skutkującej likwidacją własności kościelnej i po ostatecznym uwłaszczeniu 

chłopów, nastąpiła likwidacja kościelnego folwarku w Księżym Polu. 

 

Ryc. 10 Księże Pole, mapa topograficzna z 1928r., Meßtischblatt 5873_Bau-
erwitz 
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Ryc. 12, Charakterystyczna zabudowa zagrodowa okolnicy Księże Pole, fot. I. Solisz 

Układ przestrzenny wsi, która założona została na planie okolnicy, typowym dla starych 

osad słowiańskich, ma cechę charakterystyczną dla siedlisk okresu wczesnofeudalnego, którą 

jest niecentryczne usytuowanie siedliska w stosunku do granic wsi i obszaru pól. Natomiast 

pierwotna zabudowa wiejska zgrupowana była w regularny sposób wokół nawsia. Zabudowa 

Księżego Pola miała wyłącznie charakter zagrodowy.  Na wytyczonych wokół nawsia wąskich i 

długich trapezowych parcelach, powstał zwarty układ, dopasowanych kształtem do działek, 

dużych zagród o ujednoliconej formie. Zabudowa, której resztki zachowały się do czasów dzi-

siejszych powstała w 2 poł. XVIII w. Większość do dziś zachowanych obiektów uległa znacznym 

przekształceniom i prezentuje obecnie cechy stylowe przełomu XIX i XX w. oraz lat 20/30-tych 

XX w. Zagrody o układzie zamkniętym, reprezentują typ „zagrody frankońskiej” w której fron-

towe domostwa rozlokowane są szczytowo wokół nawsia, domowi głównemu towarzyszy 

ustawiony obok dom wycużny lub spichlerz i oba te budynki połączone są murem z bramą i 

furtą sklepionymi łukowo lub zamkniętymi prosto. Zagrody od frontu poprzedzone były ukwie-

conymi, tzw. przedogródkami. W Księżym Polu znajdowały się w tych miejscach także wolno-

stojące spichlerze. W przypadku centralnego nawsia, zgodnie z tradycją tego miejsca, wzno-

szono obiekty użytkowane przez całą wspólnotę gminną, a więc przede wszystkim kościół i 

cmentarz a także: szkołę, karczmę, kuźnię, itp. Z biegiem lat całe nawsie księżpolskie zostało 

przeznaczone pod zabudowę i w sposób zasadniczy różni się od regularnej, wachlarzowej kom-

pozycji zabudowy zagrodowej. Tutaj w sposób nieuporządkowany powstawały małe zagrody i 

pojedyncze chałupy mniej zamożnej części społeczności − zagrodników i chałupników.  

Należy podkreślić, iż oryginalny układ przestrzenny wsi jest wciąż czytelny, zachowany jest 

również układ zagród, jednak destrukcja zabudowy postępuje w bardzo szybkim tempie. Więk-

szość budynków gospodarczych pozostaje nie użytkowana a ich stan techniczny z roku na rok 

się pogarsza, cześć zagród, nie zamieszkała, pozostaje w ruinie. Użytkowane obiekty znajdują 

się w różnym stanie technicznym, na ogół – złym. W wyniku kolejnych, przeprowadzanych in-

dywidualnie prac, remontów, modernizacji i adaptacji zniknęły lub zostały przekształcone cha-

rakterystyczne elementy stylu tradycyjnego budownictwa: detal architektoniczny, dekoracje 
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ścian i szczytów budynków, forma i rozmieszczenie otworów, czasem forma dachów, część 

obiektów nie przetrwała, w ten sposób zniknęły charakterystyczne lamusy.  

Mimo tych przekształceń, Księże Pole stanowi relikt dawnego założenia ruralistycznego,  wska-

zany do badań nad genezą placowych wsi śląskich. 

 

RAKÓW (Rakau) 

Wieś wzmiankowana w XIII wieku. Własność lokalnych rodów, m.in. w XVII wieku ro-

dziny von Scherffenstein, właścicieli majątku w Szczytach, czy na przełomie XIX i XX wieku do 

Friedricha Latzel – deputowanego do głubczyckiej rady powiatu, którego rodzinny grobowiec 

znajduje się na cmentarzu przy kościele św. Józefa w Baborowie.  

Do majątku Raków należał folwark Tschacht. Znajdowała się tu gorzelnia, hodowano bydło 

oraz owce, dla licznych pracowników wybudowane zostały mieszkania (elementy tej zabu-

dowy zachowały się do dzisiaj).  

Sama wieś nie posiada szczególnych wartości zabytkowych, zabudowa historyczna została w 

znacznej mierze zniszczona (m.in. przez Rosjan został spalony dwór, gospoda i rzeźnia) lub 

przekształcona po wojnie. Wyróżnia się jedynie neogotycka kaplica wybudowana w 1904 roku, 

relikty dawnego folwarku oraz pojedyncze domy. 

 

SUCHA PSINA (Zauchwitz) 

Pierwsza wzmianka o miej-

scowości pochodzi z 1337 roku i do-

tyczy sprzedaży wsi przez księcia 

opawskiego Mikołaja zakonowi do-

minikanek w Raciborzu. W 1511 roku 

ziemie dominialne wykupiło 11 miej-

scowych rolników. Wówczas przestał 

istnieć folwark zakonny w Suchej Psi-

nie, a przyjęte wówczas zobowiąza-

nia dotyczące m.in. odrabiania 

pańszczyzny, obowiązywały wobec 

kolejnych właścicieli majątku Babo-

rów, nawet po kasacji klasztoru w 

1810r. Część wsi miała wybrukowane 

kocimi łbami drogi już w połowie XIX wieku, a w 1911 roku położono kostkę granitową. W XIX 

wieku działały tu olejarnia, fabryczka krup, browar, przekształcony w 1880 roku w słodownię, 

której właściciel wybudował kolejne dwie słodownie. Do 1890 roku działały cztery wiatraki. 

Ulice już na przełomie XIX i XX wieku zostały oświetlone, dzięki agregatowi z dużej słodowni. 

W 1780 roku było tu 97, zaś w 1910 roku 167. 

Ryc. 13, Sucha Psina 50 A, Zachowany dom oraz brama do zagrody, fot. 
I. Solisz 
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Układ przestrzenny wsi to owalnica o zwartym, typowym dla wsi śląskich rozplanowaniu za-

gród, ze szczytowo ustawionymi do dróg budynkami mieszkalnymi, często o dwóch kondygna-

cjach mieszkalnych, część z nich posiada zachowany detal architektoniczny. Wskazane jest 

utrzymanie charakteru zabudowy przestrzennej miejscowości, utrzymanie skali, linii zabu-

dowy i jednorodnych zasad kształtowania elewacji czy połaci dachowych (kąt nachylenia po-

łaci jak i tradycyjna kolorystyka). 

 

SUŁKÓW (Zülkowitz) 

Wieś wymieniona w dokumencie z 1340 roku, dotyczącym zakupu miejscowości przez 

dominikanki raciborskie. Po sekularyzacji zakonu, wieś należała do właścicieli majątku babo-

rowskiego. Zamożni chłopi mieszkali po północnej stronie drogi, zaś biedniejsi wzdłuż rzeki 

Psiny. Pierwotna zabudowa drewniana została zastąpiona przez murowaną w XIX wieku. We 

wsi działał młyn wodny, szkoła oraz gospoda, a okresie międzywojennym XX w. oprócz gospo-

darstw rolnych i ogrodniczych były tu także sklepy, warsztaty rzemieślnicze, piekarnie, rzeźnie 

i fabryczka lemoniady.  

  
Ryc. 14 Sułków, ulicowy układ wsi i kapliczka wnękowa przy zagrodzie nr 46 , fot. I. Solisz 

Wieś ma układ przestrzenny typu ulicówka o dobrze zachowanym typie zagród za-

mkniętych, w których domowi głównemu towarzyszy ustawiony obok dom wycużny lub spi-

chlerz i oba te budynki połączone są murem z bramą i furtą. W takich murach w Sułkowie 

dodatkowo znajdują się  kapliczki wnękowe. Wskazane jest utrzymanie charakteru zabudowy 

przestrzennej miejscowości, utrzymanie skali, linii zabudowy i jednorodnych zasad kształto-

wania elewacji czy połaci dachowych oraz charakterystycznych dla miejscowości elementów 

– bram, ogrodzeń, kapliczek wnękowych. 
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SZCZYTY (Tscheidt) 

Niewielka wieś, wymieniona po raz pierwszy w 1423 roku. Charakterystycznym ele-

mentem miejscowości jest niewielki majątek ziemski, z zachowanym do dzisiaj XIX – wiecznym 

pałacem i parkiem. Majątek Szczyty obejmował 1032 morgi, hodowano tu konie i owce, dzia-

łała również gorzelnia. We wsi znajdowały się również zagrody gospodarzy indywidualnych 

oraz służby dworskiej. W sumie w 1830 roku były tu 24 domy, zaś w 1880 roku 34 domy. W 

okresie międzywojennym we wsi wybudowano szkołę (działającą do 1972 roku). Zabudowa 

wsi to ulicówka, z zachowanymi fragmentarycznie obiektami historycznymi, w której domi-

nantę stanowi zespół pałacowo – parkowy. 

 

TŁUSTOMOSTY (Stolzmütz) 

Wieś od XIII wieku była własnością biskupów ołomunieckich, którzy w nich osadzali 

swoich lenników. W 1865 roku majątek został wydzierżawiony Amandowi hrabiemu Gaschi-

nowi na Krowiarkach i następnie kolejnym członkom tego rodu. W majątku hodowano bydło i 

owce, funkcjonowała tu mleczarnia. Do dnia dzisiejszego zachował się dwór, zbudowany w II 

połowie XIX wieku, przeznaczony dla zarządcy majątkowego oraz zabudowa folwarku wraz z 

osiedlami robotników. 

Tłustomosty 

to wieś o układzie 

wielodrożnym. We 

wsi  w roku 1780 spi-

sano 58 domów, zaś 

w roku 1910 – 87.  

Już w XVIII wieku 

część zabudowy była 

murowana. We wsi 

był browar do 1845 

roku, młyn (spalony 

po I wojnie świato-

wej, ale z zachowaną 

do dzisiaj bramą i 

jednym z budyn-

ków), oraz kuźnia – działająca jeszcze po zakończeniu II wojny światowej. We wsi działała 

karczma, szkoła, w latach 20-tych XX wieku został wybudowany kościół. Zabudowa wsi uległa 

znacznym przekształceniom i prezentuje obecnie cechy stylowe przełomu XIX i XX w. oraz lat 

20/30-tych XX w., nadal część zabudowy wymaga ochrony konserwatorskiej poprzez ujęcie  w 

ewidencji, pozostała zabudowa współcześnie zmodernizowana, nie posiada walorów zabytko-

wych. 

Ryc. 15 Ryc. Dwór w Tłustomostach, fot. I. Solisz 
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OBIEKTY SAKRALNE 

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Baborowie 

Wzmiankowany  w  1340r. (jako nowo  konsekrowany). Często   przebudowywany.  

Murowany  w  XVIII  w. Spłonął  w  1807 r., w latach następnych odbudowany.  Wieża kościelna 

zniszczona piorunem w  1820 r., ponownie płonie w  1836,  odbudowa  w  1852-53 roku.  

Obecny  charakter kościoła pochodzi  z lat  20-tych  XX  w.  Utrzymany  jest w stylu neobaro-

kowym z reliktami starszego, XVIII -wiecznego założenia,  z rokokowym wystrojem.  Jest to 

orientowana,  murowana z cegły pięcioprzęsłowa bazylika, sklepiona w nawach bocznych skle-

pieniem krzyżowym, prezbiterium kolebą z lunetami, a nawę główną nakrywa strop. 

    
Ryc. 16 Kościoły w Baborowie: parafialny p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa (przed rozpoczęciem prac), fot. I. Solisz 

Kościół cmentarny p.w. św. Józefa w Baborowie 

Uznawany jest za jeden z najciekawszych drewnianych obiektów sakralnych na Górnym 

Śląsku. Wzniesiono go z drewna modrzewiowego na podmurówce ceglanej. Budulca dostar-

czyła nowa właścicielka posiadłości ziemskich w Rakowie, pochodząca ze znakomitego rodu 

Larischów (Laryszów) – Katarzyna. Budowę zrębowej świątyni ukończono już w 1702 r., jednak 

bogaty wystrój powstawał znacznie dłużej. Wnętrze kościoła zdobią do dziś barokowe poli-

chromie i bogato zdobione drewniane ołtarze Jest to jeden z nielicznych na Opolszczyźnie ko-

ściołów założonych na planie krzyża greckiego. Bryła kościoła rozczłonkowana, z charaktery-

styczna baniastą wieżyczką z latarnią nad szczytem wejścia głównego (pierwotna sygnaturka 

umieszczona na przecięciu naw, przeniesiona podczas remontu w 1876 roku) . 

 

Kościół parafialny p.w. św. Mateusza w Boguchwałowie 

Kościół wybudowany w latach 1601- 1602 przez Kacpra Strzelę z Dzielaw i jego mał-

żonkę Ewę z Obrowca właścicieli Boguchwałowa. Kościół murowany, otoczony jest kamien-

nym, otynkowany murem cmentarnym z attyką. Zabytek jest budowlą o formach gotycko-
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renesansowych, murowaną z kamienia i cegły. Licząca pięć kondygnacji wieża kościelna jest 

zwieńczona murowanym hełmem stożkowym i attyką w formie grzebienia z elementów pół-

kolistych. Posiada cenne wyposażenie wnętrza, obejmujące m.in. trzy ołtarze renesansowe, 

ufundowane w 1602 r. przez Strzelów.  

     
Ryc. 17 Boguchwałów, kościół parafialny i ogrodzenie z renesansową attyką. Babice, wnętrze kościoła parafialnego, fot. I. 
Solisz 

Kościół  p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach, wybudowany został w latach 1581 

– 1583. Obecny pochodzi z lat 1789 – 1791. Wybudowany został na koszt komturii, według 

planów budowniczego Langera, z wykorzystaniem murów i wieży poprzedniego budynku. Jego 

styl nawiązuje do późnego baroku. We wnętrzu polichromia wykonana w 1883 roku przez Jo-

sefa Fahnrotha oraz wystrój barokowo – klasycystyczny.  W 1852 roku dach kościelny został 

pokryty łupkiem, powstała wówczas także zakrystia. W czasie działań II wojny światowej znisz-

czeniu uległa latarnia wieży kościelnej wraz z hełmem oraz uszkodzony został dach.  

 

Kościół p.w. Św. Mikołaja w  Dzielowie. 

Kościół wzniesiony w miejscu kultu poświęconego św. Mikołajowi, pierwotnie ka-

pliczka, następnie kościółek drewniany, zastąpiony murowaną świątynią w 1786 roku (budow-

niczym był Andreas Langer, mistrz budowlany z Głubczyc). Jego zły stan techniczny spowodo-

wał konieczność obudowy kościoła. W 1824 roku nowa budowla została ukończona. W 1945 

roku w wyniku działań wojennych został ciężko uszkodzony przez pożar. Jest to trójnawowa 

świątynia.  

Pozostałe kościoły gminy to budowle murowane z cegły, zostały one wybudowane na 

przełomie XIX i XX wieku, w typowych dla tych lat neostylach.  Między innymi jest to kościół 

p.w. Narodzenia NMP w Czerwonkowie,  który został wybudowany z inicjatywy i przy zaan-

gażowaniu mieszkańców w latach 1892 – 1893. Jest to kościół murowany z cegły, neogotycki, 

z wieżą na osi wejściowej. Kościół mocno zniszczony w 1945 roku, pierwotny strzelisty hełm 

wieży zastąpiono niższym dachem namiotowym, pierwotny łupek zamieniono na blachę. Wy-

posażenie jest jednorodne stylowo, z czasu budowy kościoła.   
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Kapliczki 

Na terenie gminy zachowały się gównie kapliczki kubaturowe, pochodzące w większo-

ści z XIX i początków XX wieku. Najczęściej są to kapliczki jednokondygnacyjne, kryte dachem 

dwuspadowym, usytuowane szczytowo do drogi, na planie kwadratu lub prostokąta. Ze 

względu na niewielkie gabaryty wnętrza są jednoprzestrzenne, z otworem drzwiowym za-

mkniętym łukiem pełnym lub ostrołucznym. Są to obiekty murowane, otynkowane, choć jest 

również kilka przykładów elewacji ceglanych, podkreślających neogotycki charakter budowli. 

Wewnątrz umieszczone są przedstawienia Matki Boskiej i figury świętych, najczęściej Św. Jana 

Nepomucena oraz krucyfiksy. Drugim typem kapliczek występujących na tych terenach, są ka-

plice – dzwonnice np. kaplica – dzwonnica w Szczytach.  

Większość kapliczek ujęta jest jedynie w ewidencji zabytków, do rejestru została wpi-

sana jedynie kaplica p.w. Serca Jezusowego w Baborowie.  

Ciekawostką są natomiast kapliczki wnękowe, umieszczone w niszach budynków lub 

murowanych ogrodzeń. Do wnętrza prowadzi otwór o łukowym zwieńczeniu, zamknięty ażu-

rowymi drzwiczkami. Takie kapliczki odnajdujemy w Sułkowie i  Babicach. 

 

      
Ryc. 18 Baborów, kaplica z  ul. Powstańców; Babice, kapliczka, krzyż i św. Jan Nepomucen, w pobliżu domu nr 5, fot. I. Solisz 
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Wykaz kapliczek z terenu gminy ujętych w ewidencji wraz z kapliczkami wnękowymi pro-

ponowanymi do włączenia do GEZ 

L.p. Miejscowość Obiekt, datowanie Lokalizacja, rejestr zabytków 

1.  Babice kaplica przy domu nr 98 

2.  Babice kaplica na końcu wsi za zagrodą nr 103 

3.  Babice kaplica w pobliżu posesji nr 5 

4.  Babice kaplica w pobliżu posesji nr 13 

5.  Babice kapliczka wnękowa w domu nr 82 

6.  Baborów kaplica p.w. Serca Jezusowego ul. Powstańców 
nr rej. 107/2010 

7.  Boguchwałów kapliczka naprzeciw kościoła 

8.  Dziećmarów kapliczka tyły posesji nr 87 

9.  Dziećmarów kapliczka obok domu nr 84 

10.  Dzielów kapliczka w pobliżu posesji nr 48 

11.  Dzielów kapliczka przy posesji nr 31 

12.  Księże Pole kapliczka w pobliżu posesji nr 59 

13.  Sułków  kapliczka przy posesji nr 21 

14.  Sułków  kapliczka wnękowa w zagrodzie nr 46 

15.  Sułków  kapliczka wnękowa w zagrodzie nr 49 

16.  Szczyty kapliczka przy posesji nr 16 

17.  Szczyty kapliczka - dzwonnica przy posesji nr 6 i 7 

18.  Tłustomosty kapliczka w zagrodzie nr 46 
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Ratusz w Baborowie 

W roku 1855 (1856?) miasto nabyło od 

właścicieli majątku Baborów – rodziny Machat 

- dwór zbudowany na początku XIX wieku i 

urządziło w nim w 1863 roku ratusz. Ze star-

szego założenia  zachowała prawdopo-dobnie 

tylko ogólna bryła budynku. Natomiast układ 

przestrzenny  wnętrz, oraz wystrój architekto-

niczny jest z drugiej połowy XIX  w. Wieża ze-

garowa  pochodzi  z 1872 roku. Budynek 

wzniesiony na rzucie prostokąta o osi podłuż-

nej wsch.-zach.; o wnętrzu dwutraktowym, 

przedzielonym pośrodku korytarzem. Budy-

nek podpiwniczony, piętrowy, z użytkowym 

poddaszem oraz strychem. Kryty dachem sio-

dłowym, z niewielkim naczółkiem nad elewa-

cją tylną. Elewacja  frontowa – pięcioosiowa, 

trójkondygnacyjna na wysokim, gładkim co-

kole. Główne wejście w osi środkowej, ujęte 

pilastrami i poprzedzone schodami. Budynek w latach 2017 -2019 poddany pracom konserwa-

torskim i adaptacyjnym na ośrodek kultury. 

 

Zespół pałacowo – parkowy w Szczytach 

  
Ryc. 20 Pałac oraz aleja parkowa, prowadząca do pałacu, fot. I. Solisz 

Zespół pałacowy w Szczytach jest pozostałością po zamieszkującym go rodzie von Hauenschild. 

Pałac neoklasycystyczny z około 1870 roku, zbudowany z cegły, wzniesiony na planie wydłu-

żonego prostokąta, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty jest dachem 

Ryc. 19 Baborów, dawny ratusz, fot. I. Solisz 
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dwuspadowym. Detal architektoniczny prawie w całości wykonany w tynku (boniowanie, 

gzymsy, opaski okienne), jedynie tralki w balustradzie tarasu w elewacji południowej cera-

miczne. Fasada piętnastoosiowa, z centralnym dwukondygnacjowym gankiem filarowym, za-

mkniętym trójkątnym przyczółkiem. Pałac nieużytkowany,  w złym stanie technicznym. 

Wokół pałacu znajduje się jedyny na terenie gminy park wpisany do rejestru zabytków pocho-

dzi jak reszta założenia z końca XIX w. W jego drzewostanie przeważają gatunki liściaste, z 

charakterystyczną aleja lipową – przy drodze dojazdowej do pałacu. Na obszarze posiadłości 

zachowały się również relikty zabudowy gospodarczej (oficyny i wozownia ze stajnią). W parku 

wykonane podstawowe zabiegi pielęgnacyjne (usunięcie samosiewów i koszenie traw). 

 

Cmentarze 

Obecnie jedynym cmentarzem ujętym w ewidencji zabytków jest cmentarz przy kościele św. 

Józefa w Baborowie. Powstał on w XIX wieku, pierwotnie chowano tu ubogich mieszkańców, 

jednak po zamknięciu w 1836 roku cmentarza przy kościele parafialnym, stał się miejscem po-

chówku wszystkich baborowian. Cmentarz był trzykrotnie powiększany, w latach 1853, 1868 i 

1886. Obecnie zajmuje ponad hektar powierzchni. W sąsiedztwie drewnianego kościoła znaj-

duje się wiele cennych nagrobków z XIX i pocz. XX wieku, wartościowych ze względu na walory 

artystyczne, ale także historię Baborowa i okolic.  

Należy podkreślić, że na terenie gminy zachowały się również inne zasługujące na ochronę 

cmentarze: w Babicach i Dziećmarowie, w przypadku tej miejscowości wartości zabytkowe po-

siadają aż dwa zabytki sepulkralne: zarówno pozostałości cmentarza przykościelnego wraz z 

ogrodzeniem i kaplicą góry Oliwnej, jak i obecny cmentarz parafialny zachowały historyczne 

ukształtowanie z oryginalnymi elementami architektonicznymi, cenne nagrobki oraz kompo-

nowaną zieleń. 

   
Ryc. 21 Dziećmarów, wejście na cmentarz parafialny znajdujący się na obrzeżach wsi oraz nagrobki na dawnym cmentarzu 
przykościelnym, fot. I. Solisz 
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Zabytki techniki 

Najważniejsze nie tylko dla rozwoju gospodarczego miasta Baborowa, ale i dla jego pa-

noramy były przez ponad sto lat cegielnia i zespół cukrowni, jednak ze względu na wieloletni 

brak użytkowania i typową dla tego typu obiektów dekapitalizację, większość budynków zo-

stała rozebrana. Stąd obecnie  najważniejszym zabytkiem techniki jest zespół stacji kolejowej 

w Baborowie, na który składa się szereg budynków i kolejowej infrastruktury technicznej. Ko-

lej funkcjonowała w Baborowie od 1856 roku, kiedy oddano do użytku linię Racibórz – Głub-

czyce (od 1855 roku Racibórz – Lenarcice), z przystankiem w Jaroniowie. Z czasem Baborów 

stał się stacją węzłową, na której krzyżowały się linie: Koźle – Baborów (od 1908r., a od 1909 

Baborów - Opawa) i Baborów – Pilszcz (od 1909r.)  W ewidencji zabytków znajduje się budynek 

dworca kolejowego oraz wieża ciśnień. Na stacji zachowały się także: nastawnie, wiata pero-

nowa, semafory kształtowe, przejście nadziemne. Rozebrane zostały natomiast lokomoty-

wownia i obrotnica.  

   
Ryc. 22 Baborów. Wieża ciśnień i widok spod wiaty peronowej na budynek dworca, fot. I. Solisz 

5.2.3. Zabytki ruchome 

W znacznej części zabytki ruchome związane są z architekturą sakralną, stanowiąc dopełnienie 

wystroju i wyposażenia świątyń. Zabytkowy wystrój świątyń, wpisany do rejestru odnajdujemy 

w kościołach w Babicach, Baborowie, Boguchwałowie, Dzielowie i Księżym Polu.  Do szczegól-

nie cennych należy zaliczyć wyposażenie kościoła parafialnego w Boguchwałowie, obejmu-

jące m.in. ołtarze renesansowe, ufundowane w 1602 r. przez Strzelów. Ołtarz główny ma 

formę poliptyku z płaskorzeźbioną grupą Koronacji Matki Boskiej w części środkowej. Na awer-

sach i rewersach dwóch par skrzydeł (wewnętrznych i zewnętrznych) znajdują się malowane 

sceny z życia Chrystusa. Ołtarze boczne mają formę tryptyków z rzeźbionymi scenami środko-

wymi i malowanymi skrzydłami.  
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W ołtarzu bocznym lewym znajduje się, cen-

tralnie umieszczona, płaskorzeźba Pokłonu 

Trzech Króli, a w ołtarzu prawym - płasko-

rzeźba Ostatniej Wieczerzy. Do zabytkowego 

wyposażenia świątyni należą także: ambona 

renesansowa z początku XVII w., chrzcielnica 

przyścienna z XVIII w., ławy późnorenesan-

sowe z XVII w., a także obraz św. Anny z Matką 

Boską i rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 

pierwszej połowy XIX w. Znaczący zasób ru-

chomego wyposażenia i wystroju zabytko-

wego znajduje się także w kościele p.w. św. Józefa w Baborowie. Kościół zdobią polichromie, 

przedstawiające cztery sceny religijne, w obramieniach roślinnych. W prezbiterium jest 

umieszczona scena przedstawiająca patrona  kościoła – św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Ołtarz 

główny – architektoniczny z kręconymi kolumnami i akantowymi, wydatnymi uszakami z ob-

razem św. Rodziny i posagami świętych, oraz cztery ołtarze boczne  i bogato dekorowana am-

bona, na ścianach zwieszone liczne obrazy ze scenami biblijnymi oraz postaciami świętych, 

pochodzące z XVIII w., z tego okresu pochodzi również polichromowany kredens z zakrystii. 

Kolejną grupą zabytków ruchomych na terenie gminy są posągi świętych oraz krzyże. 

Do najciekawszych należą późnobarokowe rzeźby Św. Jana Nepomucena i św. Floriana oraz 

znajdujący się w sąsiedztwie marmurowy krzyż, stojące przed neogotycką kaplicą w Baboro-

wie. W rynku natomiast ustawiona jest neostylowa kolumna Najświętszej Marii Panny 

(1897r.). Została ona wykonana w warsztacie Meyera w Monachium. Również w Tłustomo-

stach znajduje się kamienna, polichromowana figura św. Jana Nepomucena (z tablicą z in-

skrypcją KULAWIK 1877). 

Ryc. 23 Ołtarz główny w kościele parafialnym w Boguchwałowie – sceny z życia Chrystusa,  oraz polichromowane 
drzwiczki i wnętrze kredensu z zakrystii kościoła św. Józefa w Baborowie (podczas prac konserwatorskich), fot. I. Solisz  
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   Znaczną grupę zabytków ruchomych stanowią krzyże. Posadowione zwykle na wyso-

kich, rozbudowanych cokołach, umiejscowione są na terenach kościelnych a także przy dro-

gach, w większości na terenie prywatnych posesji, przy budynkach, ale także poza terenami 

zabudowanymi. W większości wykonane są z kamienia (piaskowiec, marmur) i betonu, rzadziej 

spotykane drewniane i metalowe. W sporej części obiekty te nie są zinwentaryzowane i nie 

podlegają ochronie konserwatorskiej.  

         
Ryc. 24 Tłustomosty (figura św. Jana Nepomucena i krzyż), Raków, Czerwonków, Sucha Psina, fot. I. Solisz 

5.2.4. Zabytki archeologiczne 

Stanowiska archeologiczne są ważnym elementem krajobrazu kulturowego gminy 

Baborów. Cały teren gminy został rozpoznany metodą powszechnej inwentaryzacji zabytków 

archeologicznych Polski, pod nazwą Archeologiczne Zdjęcie Polski. Obecnie, uzupełnienie in-

formacji opartych na zasobach Archeologicznego Zdjęcia Polski wiąże się z wykorzystaniem 

również innych metod rozpoznania, w tym przede wszystkim metod nieinwazyjnych takich jak 

skaning lotniczy, geofizycznej, geochemicznej i innych. Uzyskiwane dzięki nim wyniki mają cha-

rakter nie tylko ilościowy (zwiększenie liczby znanych stanowisk), ale przede wszystkim jako-

ściowy, gdyż dostarczają informacji o zasięgu, funkcji, intensywności wykorzystania stanowisk 

itp. Nieraz umożliwiają odkrycie nowych stanowisk, także o formach nieznanych na tym tere-

nie. Należy pamiętać, iż ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem zamkniętym i 

nie można wykluczyć, że w wyniku dalszej weryfikacji lub prowadzonych prac ziemnych uda 

się zidentyfikować nowe ślady osadnictwa pradziejowego lub średniowiecznego. 

Na obfitujących tu stanowiskach archeologicznych badacze odnajdywali znaleziska ze 

wszystkich epok i kultur występujących w naszym kraju. Na obszarze gminy badania prowa-

dzone były zarówno przez badaczy niemieckich przed II wojną światową, jak i po wojnie przez 

polskich archeologów, badania te jednoznacznie potwierdziły bogate pozostałości po 
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działalności różnych kultur, począwszy od okresu paleolitu, między innymi w 2008r. odkryte 

zostały na polach Dzielowa narzędzia krzemienne związane z kulturą Federmesser. 

W sumie relikty osadnictwa prahistorycznego udokumentowane są na terenie gminy 

565 stanowiskami archeologicznymi, z czego 53 stanowiska znajdują się w rejestrze zabytków 

województwa opolskiego. Najwięcej odkryć zabytków archeologicznych dokonano na terenie 

sołectwa Raków (95 stanowisk). W ramach całości zasobów mamy do czynienia z różnymi ty-

pami stanowisk. W większości zostały zinwentaryzowane ślady osadnictwa i punkty osadnicze 

oraz osady, pojawiają się także pracownie krzemieniarskie. Archiwalia podają też informacje 

o grodziskach w Rakowie i Szczytach oraz o cmentarzyskach, głównie kultury łużyckiej  w Ba-

bicach, Baborowie, Czerwonkowie, Rakowie, Szczytach, Tłustomostach (np. w Dziećmarowie 

odkryto ciałopalne cmentarzysko łużyckie z 58 grobami). Do szczególnie wartościowych należy 

zaliczyć osady kultury celtyckiej odkryte w Babicach, Boguchwałowie, Suchej Psinie i Sułkowie. 

           Jednocześnie należy dodać, iż w wypadku zaistnienia kolizji zadania inwestycyjnego ze 

znanym stanowiskiem archeologicznym, konieczne jest przeprowadzenie ratowniczych badań 

wykopaliskowych, wg zasad przewidzianych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych inwestycji nowego, nieznanego stano-

wiska archeologicznego, należy postępować według zasad przewidzianych w w/w ustawie o 

ochronie zabytków. 

5.2.5. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych oraz inne zasoby historyczne  

Na terenie gminy nie ma jednostek o funkcji muzealnej, brak jest również lokalnych izb 

tradycji, gromadzących pamiątki z związane z historią gminy, tradycjami, czy dawnymi pracami 

domowymi i gospodarczymi, a także wybitnymi postaciami pochodzącymi z gminy Baborów. 

Należy podkreślić, że z terenu gminy Baborów wywodzą się osoby, 

których upamiętnienie i wyeksponowanie, mogłoby być elementem 

budowania wizerunku, promocji historii i kultury gminy. Warto 

zwrócić uwagę na ważne postacie historyczne, takie jak:  ks. Josef 

Wilpert (1856 - 1944) – pochodził z Dzielowa; badacz katakumb sta-

rochrześcijańskich w Rzymie, wybitny archeolog, autor publikacji z 

historii starochrześcijańskiej (w 1903 r. ukazały się dwa tomy ksiąg 

na temat malarstwa katakumbowego, a 21 lat później czteroto-

mowe dzieło zawierające wyniki jego wieloletnich badań nad mozai-

kami i malowidłami rzymskich kościołów). Ks. Józef Wilpert został w 

1926 r. profesorem Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijań-

skiej, gdzie kierował katedrą ikonografii chrześcijańskiej. Na murach 

kościoła w Dzielowie umieszczona jest pamiątkowa tablica, naj-

prawdopodobniej zachował się również w Dzielowie dom rodzinny 

ks. Wilperta.  
Ryc. 25 Dzielów, kościół para-
fialny,  fot. I. Solisz 
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Dr Feliks Steuer – pochodził z Sułkowa, gdzie urodził się w 1889 r. Ukończył gimnazjum, a na-

stępnie studiował na uniwersytetach w Innsbrucku i we Wrocławiu, uzyskując tytuł doktora 

filozofii. Opisał specyficzne cechy narzecza baborowskiego (dialekt morawski) oraz sułkow-

skiego (dialekt polski). Wśród najważniejszych dzieł naukowych Feliksa Steuera wymienić na-

leży monograficzne opracowania gwary wsi Sułków, z której pochodził („Dialekt sułkowski”), 

oraz sąsiedniego miasteczka Baborów („Narzecze baborowskie”). W roku 1935 Steuer wydał 

dwie książeczki: „Ostatńi gwojźdźaurz” i „Z naszej źymjy ślůnskej” napisane w całości i konse-

kwentnie w gwarze rodzinnego Sułkowa. Aby zachować rodzinny język przygotował też słow-

nik z odmianami używanych słów oraz kilka czytanek pisanych specjalnym alfabetem, oddają-

cym brzmienie słów. Feliks Steuer zmarł w roku 1950. Został pochowany na cmentarzu para-

fialnym w Baborowie. Warto zaznaczyć, iż badania dr. Steuera wiążą się z językiem, który uzna-

wany jest za nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

 
5.2.6. Dziedzictwo niematerialne 

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego 

została uchwalona przez UNESCO w 2003r. Nakłada ona na Państwa – Strony obowiązek in-

wentaryzacji przejawów tego dziedzictwa  zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. 

Dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekazy ustne, sztuki widowiskowe i tradycje mu-

zyczne, praktyki społeczno – kulturowe (zwyczaje, obrzędy w tym m.in. rodzinne, sposoby 

świętowania) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, umiejętności  związane z 

rzemiosłem tradycyjnym i rękodziełem oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kultu-

rowa, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jed-

nostki. Niematerialnym dziedzictwem kulturowym zajmuje się Narodowy Instytut Dziedzic-

twa. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej (niematerialne.nid.pl) odnaleźć można 

informacje nt. domen dziedzictwa niematerialnego, trybu zgłaszania wniosków oraz krajową 

listę, a także zapoznać się z zagrożeniami i metodami przeciwdziałania zanikaniu tych elemen-

tów dziedzictwa.  

Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego brak jest przykładów po-

chodzących z terenów nie tylko gminy Baborów, ale całego Województwa Opolskiego, choć 

ostatnio takie wnioski zostały złożone (m.in. zwyczaje wodzenie niedźwiedzia i zdobienia kro-

szonek). Rozpoznanie i zachowanie charakterystycznych elementów tego dziedzictwa po-

winno stanowić jedno z zadań dla lokalnych społeczności. Aktywnie w tym obszarze działają 

Stowarzyszenia Odnowy Wsi i Koła Gospodyń Wiejskich. W niektórych miejscowościach  (np. 

w Rakowie) kultywowane są tradycje takie jak: szkubanie pierza, Abrahama – strojenie domów 

(huczne obchodzenie 50-tych urodzin), polterabend (tradycja trzaskania porcelany przed do-

mem przyszłej panny młodej).  
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5.2.7. Obszary cenne przyrodniczo 

Ochrona konserwatorska wskazana w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami dotyczy parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni. Takich form zaprojek-

towanej zieleni jest niewiele, poza parkiem w Szczytach, oraz parkiem miejskim w Baborowie 

jest to zieleń komponowana cmentarzy w Baborowie i Dziećmarowie. Również typowo przy-

rodnicze elementy, które uzupełniają i przenikają wytwory działalności człowieka, tworząc w 

efekcie integralny krajobraz kulturowy są w gminie ograniczone. W zasadzie tylko północno – 

wschodnia część gminy wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin Maciowa-

krze, który został ustanowiony rozporządzeniem nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z 

dnia 6 maja 2006 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Zajmuje powierzchnię 4 

307,6 ha. Położony jest na Płaskowyżu Głubczyckim. Obszar ten charakteryzuje się typowym 

dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Wysokości względne 

dochodzą tu do 40 m. Interesującym elementem są również rozległe wierzchowiny lessowe 

oraz doliny z licznymi mokradłami i oczkami wodnymi, jary i parowy przeplatane płatami le-

śnych ostańców. 

Cennym przyrodniczo obszarem jest 160 – letni drzewostan wiązowy występujący w obrę-

bie sołectwa Raków (rzadkość w skali Śląska), który został w 2009r. uznany za drzewostan na-

sienny zachowawczy. Około 20 – hektarowy obszar jest pozostałością po dawnej Puszczy Ślą-

skiej. Pomiędzy okazałymi dębami szypułkowymi i jesionami, z domieszką lipy, wiąz ma 20% 

skład gatunkowy. Nadzór nad lasem sprawuje Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. 

Należy dodać, iż w „Opracowaniu ekofizjograficznym do planu zagospodarowania prze-

strzennego województwa opolskiego” dotyczącym ekologicznej przestrzeni województwa 

opolskiego ujęty jest proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Psiny”. Jest to te-

ren obejmujący dolinę rzeki Psiny, charakteryzujący się ciągami łęgowej zieleni krzewiastej i 

wysokiej oraz płatami trzcinowisk w dolinie, zwłaszcza w strefie przykorytowej. Przypisano mu 

wysokie walory przyrodnicze: bioróżnorodność, bogatą faunę i florę oraz charakterystyczną 

rzeźbę terenu.   

W Szczytach znajduje się jedyny w gminie pomnik przyrody wpisany do WKP w Opolu – nr 

375, - to pojedynczy okaz z gatunku platan klonolistny (Platanus acerifolia), w wieku około 200 

lat, o obwodzie pnia wynoszącym 480 cm. 

 

5.3.  Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

To, w jaki sposób poszczególne zabytki są chronione, wynika przed wszystkim z form 

ochrony, które wskazuje Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określa je w 

sposób następujący: 

1. wpis do rejestru zabytków – podstawowa forma polegająca na objęciu ochroną prawną 

zabytku, poprzez wydanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzji admini-

stracyjnej;  
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1a. wpis na listę Skarbów Dziedzictwa; 

2. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (…) – 

szczególną ochroną muszą być objęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

oraz ich otoczenia, inne zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków;  

3. utworzenie parku kulturowego; 

4. uznanie za pomnik historii dotyczy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub parku 

kulturowego o szczególnej wartości dla kultury.  

W zasadzie podstawowym instrumentem ochronnym jest wpis do rejestru zabytków – 

pozostałe formy ochrony konserwatorskiej są w niewielkim stopniu wykorzystywane. Wpis do 

rejestru jest jedyną pozostającą w dyspozycji wojewódzkiego konserwatora zabytków formą 

ochrony, uchwalenie planu miejscowego oraz powołanie parku kulturowego pozostaje w kom-

petencjach gminy, zaś pomniki historii w drodze rozporządzenia ustanawia Prezydent RP. Na-

tomiast Lista Skarbów Dziedzictwa jest nową formą ochrony konserwatorskiej zarezerwowaną 

dla zabytków ruchomych, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

5.3.1. Pomniki historii. 

Pomniki historii to miejsca, które ze względu na szczególną wartość i znaczenie dla kul-

tury narodowej, z uwagi na swoją historię, klasę architektury oraz piękno otaczającego je kra-

jobrazu, zasługują na szczególną uwagę i ochronę. Lista Pomników Historii została zapocząt-

kowana w 1994 r. Obecnie liczy 105 zespołów i obiektów położonych na obszarze całego kraju. 

Na terenie województwa opolskiego obecnie jest sześć Pomników Historii. Warto podkreślić, 

iż kościół cmentarny p.w. św. Józefa w Baborowie został wskazany w Wojewódzkim programie 

opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2016 – 2019 jako obiekt unikalny, który 

mógłby starać się o przyznanie statusu pomnika historii. 

5.3.2. Zabytki wpisane do rejestru zabytków.  

Rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki kon-

serwator zabytków (art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Rejestr ten 

prowadzi się w formie odrębnych ksiąg dla zabytków nieruchomych, ruchomych  

i archeologicznych. Wpisanie zabytku do rejestru zabytków nakłada na właściciela bądź posia-

dacza obowiązki wynikające m.in. z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wska-

zane szczegółowo w punkcie 5.5.1. Programu opieki).  

W tabelach przedstawiono wykazy zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicz-

nych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego, położonych w granicach ad-

ministracyjnych gminy, uszeregowany wg ksiąg rejestrowych i miejscowości.  
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➢ Zabytki nieruchome. 

Wpis do rejestru zabytku nieruchomego może nastąpić z urzędu bądź na wniosek właści-

ciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy 

(art. 9 ust. 1). Przedmiotowego wpisu dokonuje wojewódzki konserwator zabytków wydając 

decyzję administracyjną. Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego 

do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku (art. 9 ust. 

2).  

Informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do reje-

stru oraz o ostatecznym zakończeniu tego postępowania wojewódzki konserwator zabytków 

przekazuje niezwłocznie właściwemu staroście. Jednocześnie informację o wszczęciu postę-

powania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru do czasu ostatecznego zakoń-

czenia tego postępowania podaje się do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biu-

letynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego, na obszarze którego znajduje się zaby-

tek, a ponadto w siedzibie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób 

zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której znajduje się zabytek. Wynika to z faktu, iż od 

momentu rozpoczęcia procedury wpisu do rejestru zabytek podlega ochronie prawnej (art. 9 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

Gmina Baborów ma aktualnie 25 zabytków nieruchomych wpisanych indywidualnie do 

rejestru zabytków. Do rejestru wpisane są dwa zabytki obszarowe: układ miejski Baborowa 

oraz park w Szczytach. Pozostałe obiekty to budowle sakralne, budynki mieszkalne (w tym 

wiejskie budownictwo zagrodowe i pałac) oraz dwa spichlerze. Jedynym obiektem użyteczno-

ści publicznej, wpisanym do rejestru jest ratusz w Baborowie.  

 

LP MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT I ADRES OBECNY CZAS PO-

WSTANIA 

UWAGI, NR DECYZJI O WPI-

SIE DO REJESTRU i DATA 

1.  Babice kościół pw. św. Katarzyny XVI, XVIII 645/59 z 13.11.1959 

2.  Baborów stare miasto II poł. XIII 195/56 z 27.04.1956 

3.  Baborów kościół parafialny pw. Nawie-

dzenia NMP 

1 poł. XIX 1162/66 z 18.02.1966 

4.  Baborów kościół cmentarny pw. św. Jó-

zefa 

1700-1702 102/54  

777/64 z 9.04.1964 

5.  Baborów kaplica Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

1889 107/2010 z 9.12.2010 

6.  Baborów ratusz pocz. XIX,  

2 poł. XIX 

1823/66 z 19.10.1966 

7.  Baborów dom, ul. Kozielska 15 XIX 1826/66 z 19.10.1966 

8.  Baborów dom, ul. Raciborska 88 XIX 1828/66 z 20.10.1966 

9.  Baborów dom, ul. Raciborska 97 XVIII, XIX 647/59 z 13.11.1959 

1829/66 z 21.10.1966 
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10.  Baborów dom, Rynek 8 XIX 1824/66 z 19.10.1966 

11.  Baborów dom, Rynek 17 (ob. biblioteka) k. XIX 2098/84 z 27.08.1984 

12.  Baborów dworek, ul. Wiejska 7 pocz. XIX 2215/90 z 30.03.1990 

13.  Baborów spichlerz, ul. Wiejska 2 XIX 2214/90 z 30.03.1990 

14.  Boguchwałów kościół parafialny pw. św. Ma-

teusza 

1602 611/59 z 23.10.1959 

15.  Boguchwałów spichlerz przy zagrodzie nr 27, 

ob. dom 

1808 1833/66 z 21.10.1966 

16.  Czerwonków zagroda nr 46 (dom i spichlerz) XIX 1838/66 z 21.10.1966 

17.  Dziećmarów  kościół parafialny pw. św. Mi-

chała Archanioła 

1786, 1955 1167/66 z 18.02.1966 

18.  Dziećmarów  dom nr 79 1 poł. XIX 1923/67 z 23.10.1967 

19.  Dzielów kościół parafialny pw. św. Mi-

kołaja 

1700, 1 poł. 

XIX 

779/64 z 9.04.1964 

20.  Dzielów zagroda nr 14 (dwa budynki) XIX 1840/66 z 21.10.1966  

21.  Dzielów zagroda nr 20 (dwa budynki) 1 poł. XIX 1841/66 z 21.10.1966 

22.  Księże Pole kościół parafialny pw. św. Bar-

tłomieja wraz z wnętrzem 

XVIII 140/54 z 16.12.1954 

23.  Sucha Psina kościół parafialny pw. św. Jo-

doka 

1714, XIX, 

1958 

610/59 z 23.10.1959 

24.  Szczyty pałac w otoczeniu parku II poł. XIX 2188/88/91  

z 23.01.1991 

25.  Szczyty park k. XIX 292/93 z 14.09.1993 

 

➢ Zabytki ruchome: 

Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, 

będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posia-

daną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Zabytek ruchomy jest wpisywany do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez wo-

jewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku (art. 10 ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wojewódzki konserwator zabytków może wy-

dać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej 

obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywie-

zienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej. Do 

rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub  wchodzącego w skład 
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narodowego zasobu bibliotecznego (art. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami).  

Na terenie gminy do rejestru zabytków ruchomych wpisane są wyłącznie zabytki sztuki 

sakralnej, w większości stanowiące wyposażenie kościołów. W sumie jest to 21 decyzji, należy 

jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre wpisy obejmują zespół zabytków ruchomych – komplek-

sowe wyposażenie i wystrój świątyń, tak jest na przykład w przypadku kościoła p.w. św. Józefa 

w Baborowie, gdzie łącznie w trzech decyzjach wojewódzki konserwator zabytków wpisał 45 

zabytków. 

   
Ryc. 26  Wyposażenie kościoła p.w. św. Józefa w Baborowie (stan przed rozpoczęciem prac konserwatorskich), fot. I. Solisz. 

   
Ryc. 27 Baborów. Kolumna Maryjna w Rynku oraz krzyż pokutny przy kościele parafialnym, fot. I. Solisz 
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L.p. Miejscowość Obiekt Numer rejestru i data 
 

1.  Babice Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej 

Ks.B.t.VI-924/1-15/94 
28.03.1994 r. 
 

2.  Babice Rzeźba – św. Jan Nepomucen Ks.B.t.I-9/03 z 14.04.2003 r. 
 

3.  Baborów Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Naro-
dzenia NMP 

Ks.B.t.I-327/64 z 30.01.1964 r.  
Ks.B.t.I-362/64 z 20.02.1964 r. 
Ks.B.t.IV-304/14 z 29.08.2014 r. 

4.  Baborów Wyposażenie kościoła cmentarnego p.w. św. 
Józefa 

Ks.B.t.IV-652/1-36/76 
z 04.11.1976 r. 
 

5.  Baborów Polichromia z kościoła cmentarnego p.w. św. 
Józefa 

Ks.B.t.I-332/64 z 30.01.1964 r. 

6.  Baborów Kredens z kościoła cmentarnego pw. św. Jó-
zefa 

Ks.B.t.IV-335/15 z 30.09.2015 r. 

 Baborów Zespół zabytków z kościoła cmentarnego pw. 
św. Józefa (7 szt.) 

Ks.B.t.IV-355/1-7/16  
z 16.09.2016 r. 

7.  Baborów Figura św. Floriana, ul. Powstańców Ks.B.t.I-161/59 z 22.10.1959 r. 
 

8.  Baborów Figura św. Jana Nepomucena, ul. Powstańców Ks.B.t.I-162/59 z 22.10.1959 r. 
 

9.  Baborów Kolumna Maryjna, Rynek Ks.B.t.I-10/03 z 15.04.2003 r. 
 

10.  Baborów Krzyż pokutny przy kościele parafialnym KS.B.t.t.I-362/64  
 

11.  Boguchwa-
łów 

Wyposażenie z kościoła filialnego pw. św. Ma-
teusza 

Ks.B.t.I-326/64 z 30.01.1964 r.  
Ks.B.t.I-363/64 z 20.02.1964 r. 

 Boguchwa-
łów 

Zespół zabytków ruchomych z kościoła pw. św. 
Mateusza Apostoła i Ewangelisty: Obrazy stacji 
Drogi Krzyżowej (14 szt.); ambona; drzwi na 
ambonę. 

Ks.B.t.IV-371/1-3/2018  
z 07.03.2018 r. 

12.  Dzielów Wyposażenie w kościele parafialnym pw. św. 
Mikołaja Bp. 
 

Ks.B.t.I-364/67 z 23.10.1967 r. 

 Księże Pole Wyposażenie z kościoła parafialnego pw. św. 
Bartłomieja 

ks.B.t.V-743/88 z 24.06.1988 r.  
ks.B.t.VI-904/1-19/94   
z 08.04.1993 r. 

13.  Księże Pole Organy z kościoła parafialnego pw. św. Bartło-
mieja 

Ks.B.t.III-183/10 z 15.02.2010 r. 

14.  Sucha Psina Rzeźba św. Jana Nepomucena, we wnęce w 
wieży kościoła parafialnego pw. św. Jodoka 
 

Ks.B.t.VI-933/94 z 30.08.1994 r. 
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➢ Zabytki archeologiczne 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje, iż zabytki archeolo-

giczne to zabytki nieruchome, będące powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostało-

ścią egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się 

w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytki ruchome, będące tym wytworem. Są to w 

szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzy-

ska, kurhany oraz relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Obecnie w rejestrze zabytków gminy Baborów znajdują się 53 stanowiska archeolo-

giczne. Na bieżąco aktualizowany wykaz stanowisk znajduje się na stronie internetowej woje-

wódzkiego konserwatora zabytków.  

 

L.p. Miejscowość Nr 
stano-
wiska 

Typ stanowiska Chronologia Nr rejestru za-
bytków 

1.  Babice 16 osada neolit, okres wpływów rzymskich A - 247/70 

2.   21 osada neolit A - 901/90 

3.   22 osada neolit, średniowiecze, pradzieje A - 378/73 

4.   23 ? neolit, kultura łużycka, kultura 
przeworska 

A - 372/73 

5.   24 osada neolit, kultura celtycka A - 428/76 

6.   25 osada neolit,  późny okres lateński (kul-
tura celtycka ) 

A - 427/76 

7.  Baborów 1 osada, punkt 
osadniczy 

neolit (kultura pucharów lejkowa-
tych), epoka brązu (kultura łu-
życka ), późny okres wpływów 
rzymskich (kultura przeworska ) 

A-105/2011 

8.  Boguchwałów 1 ślad osadnictwa, 
osada 

neolit, epoka brązu/okres halsz-
tacki (kultura łużycka ), X-XI w., 
XIV-XV w. 

A-111/2010 

9.  
 

32 osada późny okres lateński (kultura cel-
tycka), wczesne średniowiecze 

A - 895/90 

10.  
 

37 osada kultura przeworska (okres wpły-
wów rzymskich, średniowiecze 

A - 892/90 

11.  
 

38 osada późny okres lateński (kultura cel-
tycka ) 

A - 893/90 

12.  
 

50 osada neolit, późny okres lateński (kul-
tura celtycka ) 

A - 894/90 

13.  
 

39 osada neolit, kultura przeworska (okres 
wpływów rzymskich, średniowie-
cze 

A - 903/90 

14.  
 

40 punkt osadniczy, 
osada 

neolit, kultura przeworska (późny 
okres wpływów rzymskich ), IX - X 
w., XIV - XV w. ) 

A-100/2010 
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15.  
 

46 osada kultura łużycka (V okres epoki 
brązu / okres halsztacki C ) 

A-102/2010 

16.  
 

47 osada kultura łużcyka (V okres epoki 
brązu ), XIV - XV w. 

A-103/2010 

17.  
 

48 punkt osadniczy, 
osada 

neolit, kultura łużycka (V okres 
epoki brązu / okres halsztacki C ), 
XIV - XV w. 

A-101/2010 

18.  Czerwonków 9 osada kultura łużycka (V okres epoki 
brązu/ halsztat ), średniowiecze 
(XII - 1 poł. XIII w. ) 

A - 907/90 

19.  
 

17 osada, ślad osad-
nictwa 

okres wpływów rzymskich, śre-
dniowiecze 

A-119/2001 

20.  
 

18 osada, ślad osad-
nictwa 

epoka brązu (kultura łużycka ), 
średniowiecze 

A-120/2011 

21.  
 

20 ślad osadnictwa, 
osada 

epoka kamienia, epoka brązu (kul-
tura łużycka), okres wpływów 
rzymskich, średniowiecze 

A-121/2011 

22.  
 

22 ślad osadnictwa, 
osada 

epoka kamienia, epoka brązu (kul-
tura łużycka), średniowiecze 

A-118/2011 

23.  Dzielów 31 osada, ślad osad-
nctwa 

neolit, późne średniowiecze A - 1135/2000 

24.  
 

38 ślad osadnictwa, 
osada 

epoka kamienia, epoka brązu (kul-
tura łużycka ), okres wpływów 
rzymskich, wczesne średniowie-
cze, średniowiecze 

A-123/2011 

25.  
 

39 pracownia krze-
mieniarska 

paleolit A - 900/90 

26.  
 

61 osada, ślad osad-
nictwa 

neolit, epoka brązu (kultura łuż-
cyka ), okres wpływów rzymskich, 
średniowiecze 

A-107/2011 

27.  Księże Pole 13 stanowisko nieo-
kreślone 

paleolit, okres lateński A - 553/80 

28.  
 

24 pracownia krze-
mieniarska 

epoka kamienia (sprzed około 
6500 - 4000 lat ) 

A - 1113/2000 

29.  
 

27 pracownia krze-
mieniarska 

epoka kamienia (sprzed około 
6500 - 4000 lat ) 

A - 1114/2000 

30.  Raków 1 grodzisko wczesne średniowiecze A - 325/71 

31.  
 

19 osada paleolit, neolit, okres wpływów 
rzymskich 

A - 559/80 

32.  
 

20 stanowisko nieo-
kreślone 

neolit A - 540/80 

33.  
 

21 osada neolit, epoka brązu (kultura łu-
życka ) 

A-108/2011 

34.  
 

22 stanowisko nieo-
kreślone 

neolit, okres wpływów rzymskich A - 554/80 
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35.  
 

26 stanowisko nieo-
kreślone 

neolit, kultura łużycka A - 555/80 

36.  
 

3 osada kultura pucharów lejkowatych A - 40/65 

37.  
 

9 osada kultura pucharów lejkowatych, 
kultura ceramiki promienistej 

A - 41/65 

38.  
 

52 pracownia krze-
mieniarska, 
osada, ślad osad-
nictwa 

epoka kamienia, neolit, epoka 
brązu (kultura łużycka), późne śre-
dniowiecze 

A-109/2011 

39.  
 

55 osada, punkt 
osadniczy 

neolit, epoka brązu (kultura łu-
życka ), okres lateński, okres wpły-
wów rzymskich 

A-110/2011 

40.  Sucha Psina 13 osada kultura celtycka (okres lateński ) A - 906/90 

41.  
 

14 osada neolit A - 909/91 

42.  
 

16 osada neolit, kultura celtycka (okres la-
teński ), średniowiecze ( XIV w. ) 

A - 905/90 

43.  
 

5 osada neolit, kultura łużycka (III - IV 
okres epoki brązu/ halsztat), okres 
wpływów rzymskich, wczesne śre-
dniowiecze (X w. ), średniowiecze 
( XIV w.) 

A - 908/90 

44.  
 

48 osada, ślad osad-
nictwa 

okres wpływów rzymskich, wcze-
sne i późne średniowiecze 

A-128/2011 

45.  
 

51 osada okres lateński A-127/2011 

46.  
 

58 ślad osadnictwa, 
osada 

epoka kamienia, okres halsztacki 
(kultura łużcyka), okres lateński 

A-122/2011 

47.  Sułków 12 osada neolit, okres lateński (kultura cel-
tycka) 

A - 891/90 

48.  
 

13 osada neolit, okres halsztacki (kultura łu-
życka), okres późnolateński (kul-
tura celtycka ), kultura przeworska 
(okres wpływów rzymskich), wcze-
sne średniowiecze, średniowiecze 

A - 899/90 

49.  
 

14 osada okres lateński (kultura celtycka ) A - 207/69 

50.  
 

15 obozowisko mezolit A-104/2010 

51.  
 

17 ślad osadnictwa, 
osada 

neolit (kultura pucharów lejkowa-
tych), epoka brązu (kultura łu-
życka ) 

A-106/2011 

52.  
 

18 osada neolit, kultura przeworska (okres 
wpływów rzymskich ), średniowie-
cze 

A - 896/90 

53.  
 

20 osada wielokultu-
rowa 

neolit, epoka brązu (kultura łu-
życka), średniowiecze 

A - 277/70 
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Ryc. 28 Gmina Baborów z zaznaczonymi numerami obszaru AZP  oraz rodzajem i ilością stanowisk wpisanych do rejestru 
zabytków archeologicznych w poszczególnych miejscowościach, źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ 

5.3.3. Parki kulturowe 

 Parki kulturowe są tworzone w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.  Zgodnie z art. 16 ust. 1 park tworzy rada gminy 

na podstawie uchwały po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i 

ograniczenia dotyczące:  
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1)   prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, 

handlowej lub usługowej; 

2)   zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 

3)   umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych  

z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną 

porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 

3a) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury; 

4)   składowania lub magazynowania odpadów. 

Tego typu forma ochrony jest szczególnie polecana dla form krajobrazowych. Na chwilę 

obecną nie ma propozycji utworzenia parku kulturowego na terenie gminy Baborów. 

 

5.3.4. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 

decyzjach.  

Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w de-

cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego są 

formą ochrony zabytków realizowaną przez samorząd gminny. Ustawa o ochronie zabytków 

w art. 18 i 19 wskazuje niezbędne elementy przy sporządzaniu i aktualizacji studiów oraz pla-

nów miejscowych, są to: 

1. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

2. Ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami, w przypadku gdy gmina posiada  pro-

gram  

3. Określenie zasobów podlegających ochronie: 

• zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

• innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

• parków kulturowych. 

4. Ustalenia, w zależności od potrzeb, stref ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, 

na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające 

na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 

5. Ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad za-

bytkami. 

6. Określenie rozwiązań niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnie-

nia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego 

stanu; 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt zawiadamia  

o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych ustawowo określone instytucje 

i organy, a więc m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków. WKZ po otrzymaniu 
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zawiadomienia o podjęciu odpowiedniej uchwały składa wnioski konserwatorskie, następnie 

wyraża opinie i udostępnia niezbędne informacje. Na koniec uzgadnia projekt i zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 106 Kpa, w związku z art. 20 ustawy o ochro-

nie zabytków.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to istotne narzędzie służące ochronie 

dziedzictwa kulturowego gminy, ale to też wymierne korzyści dla mieszkańców i inwestorów 

polegające m.in. na szybkim wystąpieniu o pozwolenie budowlane i realizacji inwestycji, a w 

konsekwencji zatrzymanie inwestora w gminie. Istotna jest również możliwość pobierania 

przez gminę tzw. renty planistycznej, która stanowi jej dochód własny i może znacząco wpły-

wać na budżet gminy. 

 

5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 

Ewidencja zabytków nie jest formą ochrony zabytków, stanowi natomiast zbiór wszyst-

kich obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych. W skład ewidencji zabytków wchodzą: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, 

2) zabytki nieruchome nie wpisane do rejestru zabytków, 

3) parki kulturowe. 

Ewidencję zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki 

konserwator zabytków w formie kart ewidencyjnych (art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami), zaś ewidencję z terenu gmin prowadzi wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków, objętych wojewódzką ewidencją zabyt-

ków (art. 22 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy). 

Obok zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz parków kul-

turowych ochronę zabytków objętych gminną ewidencją uwzględnia się w studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach za-

gospodarowania przestrzennego. 

Ewidencja zabytków jest podstawą dla sporządzania programów opieki nad zabytkami 

przez województwa, powiaty i gminy. Rozpoznanie zasobów, stanu zachowania obiektów za-

bytków pozwala na wskazanie zagrożeń oraz sposobów reagowania w celu ochrony i powstrzy-

mania degradacji zewidencjonowanych zabytków oraz ich otoczenia. Dlatego obiekty te ujęte 

zostają w programach opieki oraz wskazane są do ochrony w miejscowych planach zagospo-

darowania przestrzennego.  

Na terenie gminy w ewidencji ujętych jest obecnie: 239 zabytków, w tym jeden zabyt-

kowy układ ruralistyczny wsi w Księżym Polu (gminna ewidencja zabytków – aneks nr 1). Dane 

te wymagają stałego monitoringu, ponieważ zasób zabytków architektury podlega częstym 

zmianom (modernizacje, pogarszanie się stanu obiektów nieużytkowanych itp.), stąd ko-

nieczna jest  w miarę systematyczna weryfikacja. Jest ona realizowana w Gminie poprzez prze-

glądy stanu zachowania zabytków i uzupełnianie ewidencji.  W trakcie opracowywania 
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Programu zweryfikowano kompleksowo zasoby ewidencyjne. Wskazano obszary i obiekty, 

które po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zostały włączone do gminnej 

ewidencji zabytków. Jednocześnie w uzgodnieniu z konserwatorem wojewódzkim zostały pod-

jęte działania zmierzające do wyłączenia z ewidencji zabytków nieistniejących bądź takich, 

które utraciły wartości zabytkowe, te działania również na bieżąco będą kontynuowane (na 

tym etapie wyłączono z GEZ 13 obiektów).  

Do zabytków nieruchomych zalicza się także zabytki archeologiczne, wykaz stanowisk 

archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik nr 2. 

 

5.5. Działania gminy w obszarze dziedzictwa kulturowego  

5.5.1 Obiekty zabytkowe będące własnością gminy  

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków niezbędne  

jest podanie  informacji nt. zasobów gminnych wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie bo-

wiem z art.  5  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami właściciel zabytku jest 

zobowiązany do: 

1)   naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

2)   prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 

3)   zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

4)   korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

5)   popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii  

i kultury. 

Gmina Baborów jest właścicielem następujących zabytków wpisanych indywidualnie 

do rejestru zabytków: 

Lp. Miejsco-

wość 

Obiekt, adres Nr rejestru 

1 Baborów Ratusz, ul. Ratuszowa 2 1823/66 

2 Baborów Kolumna Maryjna, Rynek Ks.B.t.I-10/03 
 

 

 Własność dotyczy przede wszystkim obiektów pełniących funkcje publiczne tj. ratusza, 

szkół i przedszkoli, a także zabytków ruchomych.  Obiekty znajdujące się w ewidencji zabyt-

ków, będące własnością gminy to dawny szpital/ośrodek zdrowia przy ul. Kościuszki 3, dawne 

przedszkole przy ul. Powstańców 62 oraz dom przy ulicy Krakowskiej 1. Z zabytków ruchomych 

to figura św. Jana Nepomucena w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 39 oraz kapliczka w Sułko-

wie, w pobliżu zagrody nr 21. 
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5.5.2. Infrastruktura i działania Gminy w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego 

do popularyzacji miasta i obszaru gminy.  

Gmina  podejmuje działania na rzecz popularyzacji gminy jako miejsca przyjaznego 

mieszkańcom i turystom, oferującego ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu.  Informacje o 

dziedzictwie kulturowym prezentowane są w tematycznych folderach oraz na stronie interne-

towej, między innymi udostępniona jest możliwość wirtualnego spaceru po zabytkach gminy. 

Działania te wymagają obecnie aktualizacji i uzupełnienia oferty. 

    
Ryc. 29 Wirtualny spacer po Gminie Baborów www.baborow.pl oraz folder promujący szlak zabytków sakralnych gminy 

Na obszarze gminy są również po-

dejmowane działania, których ce-

lem jest wyeksponowanie walo-

rów zabytkowych w poszczegól-

nych miejscowościach.  W części 

wsi było to możliwe dzięki wspar-

ciu projektów z funduszy europej-

skich w ramach Lokalnych Grup 

Działania, tablice informacyjne są 

m.in. w Czerwonkowie oraz w Ba-

borowie, ciekawostką jest tablica 

wraz z pompą opisująca historię 

wodociągów w Dziećmarowie.   

Oprócz tego realizowane są przed-

sięwzięcia zmierzające do aktywizacji turystycznej regionu, trwa budowa wieży widokowej w 

ramach projektu pn. „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap II“, 

Ryc. 30 Czerwonków – tablica informacyjna dotycząca zabytków wsi w 
ramach projektu Opolskie Szlakiem LGD, fot. I. Solisz 
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projekt realizowany jest w ramach programu INTERREG V-A Czechy – Polska i jest finansowany 

z Funduszu mikroprojektu 2014-2020 Euroregionu Silesia oraz budżetu państwa RP „Przekra-

czamy Granice”. 

W gminie organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-rekreacyjne i sportowe o randze 

lokalnej (dożynki gminne) i regionalnej. Do stałych wydarzeń należy zaliczyć: Bieg Baborowa 

im. Edwarda Gorczyńskiego organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie; w roku 

2019 odbyła się XXXI edycja.  

 

W analizie kulturowo – historycznej gminy Baborów wykonanej w 2013 roku wskazano, 

iż nie ma tu obecnie dobrze rozwiniętych usług okołoturystycznych, w tym usług noclegowych, 

m.in. agroturystycznych; stąd wskazano, że najłatwiej do odwiedzenia tego obszaru będzie 

można przekonać mieszkańców ośrodków położonych w średniej odległości 40 km. Taka od-

ległość pozwala na bezpieczny dojazd (samochodem, komunikacją autobusową, a nawet ro-

werem) do gminy Baborów, skorzystanie z produktu (produktów) turystycznych i powrót do 

domu jeszcze tego samego dnia. Dlatego do grupy najważniejszych dla rozwoju i promocji lo-

kalnych zasobów historycznych i kulturowych (pierwsza kategoria ośrodków) są: gmina Kietrz, 

gmina Branice, gmina Głubczyce, Hradec nad Morawicą, miasto Kędzierzyn-Koźle, Krnov, 

Opava, Racibórz, Prudnik oraz Rybnik. Wymaga to rozwoju bazy turystycznej, stąd istotne jest 

przygotowywanie ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej spędzaniu wolnego 

czasu m.in. nad Psiną. Konieczny jest bowiem rozwój propozycji aktywnego spędzania czasu 

np. poprzez korzystanie z tras turystycznych o różnym stopniu trudności, długości i różnorod-

nych tematach. Obecnie przez gminę przebiegają: Szlak Joannitów, popularyzujący zabytki po-

wiatu głubczyckiego przy wykorzystaniu wielowiekowej obecności tego zakonu na ziemi  

   
Ryc. 31 Szlak Joannitów na terenie powiatu głubczyckiego – plan wycieczki dostępny na stronie www.powiatglubczycki.pl, 
oraz oznaczenie obiektu na szlaku – krzyża na cmentarzu parafialnym w Dziećmarowie, fot. I. Solisz 
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głubczyckiej oraz szlak zabytków sakralnych gminy Baborów i Hradca nad Moravicą, związany 

z kultem św. Jana Nepomucena (rycina 28). Łączy on miejscowości Sułków – Baborów – Czer-

wonków – Księże Pole – Kietrz – Dzierżysław – Pilszcz  - Opava – Branka u Opavy – Hradec nad 

Moravici – Bohucovice. 

 

6.    Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy.  Analiza szans i zagrożeń. 

Stan zachowania zabytków nieruchomych jest zróżnicowany w zależności od kategorii 

obiektów. W najlepszym stanie są zabytki sakralne, kościoły i kapliczki. Obecnie trwają szeroko 

zakrojone prace budowlane przy konstrukcji oraz konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni 

św. Józefa w Baborowie. Zostały także zrealizowane prace przy obiektach zabytkowych będą-

cych własnością gminy: 

• konserwacja Kolumny Maryjnej w Baborowie w 2017r., całkowity koszt realizacji: 32802,72 

zł przy wsparciu finansowym w kwocie 10 438 zł przez Opolskiego Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków  

• remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytko-

wania na obiekt kultury, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej V - Ochrona śro-

dowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Poddziałanie 5.3.2. - Dziedzictwo kultu-

rowe i kultura na obszarach przygranicznych. Koszt inwestycji to 2.642.266,14 zł, (po prze-

targu) w tym dofinansowanie wynosi 1.559.803,77 zł. Jednak koszt realizacji inwestycji bę-

dzie wyższy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych. 

 

Gmina systematycznie udziela dotacji celowych na dofinansowanie prac budowlano- kon-

serwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W roku 2018 w dotację w wy-

sokości 20 000 złotych otrzymała parafia na prace w  kościele parafialnym pw. Św. Jodoka w 

Suchej Psinie. Całość wydatków wyniosła: 61 804,89 zł. 

 

W przypadku budynków mieszkalnych stan jest uzależniony od użytkowania obiektów. 

Opuszczone – popadają w ruinę, w użytkowanych budynkach w przypadku niektórych zauwa-

żalny jest brak środków finansowych na prace remontowe, w sumie zamieszkałe budynki są w 

większości zadbane, wręcz zauważalna jest tendencja do ich modernizacji, która zaciera wa-

lory zabytkowe i historyczny wystrój. Ważnym aspektem utrzymania tradycyjnych technik bu-

dowlanych i wystroju architektonicznego obiektów, byłyby działania zmierzające do wspiera-

nia właścicieli podejmujących prace o charakterze konserwatorskim, a nie typowo moderniza-

cyjnym, jest to możliwe dzięki zmianie przepisów ustawy o ochronie zabytków, która dopusz-

cza udzielanie przez samorządy dotacji na prace w obiektach włączonych do gminnej ewidencji 

zabytków, dlatego w Programie zaproponowano włączenie najbardziej wartościowych 
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obiektów do ewidencji. Tego typu współpraca z właścicielami jest nieodzowna, przy dążeniu 

do zachowania najcenniejszych i charakterystycznych dla gminy zabytków. 

Obiektami zagrożonymi, ze względu na brak funkcji użytkowych są budynki przemy-

słowe i gospodarcze, m.in. spichlerze. Jest to wysoce niekorzystne zjawisko, biorąc pod uwagę 

skromne zasoby gospodarczego dziedzictwa kulturowego gminy. W ostatnich latach roze-

brany został, ujęty w ewidencji spichlerz w Księżym Polu, a wpisany do rejestru zabytków spi-

chlerz w Baborowie przez wiele lat nieużytkowany, został kilka lat temu podpalony. Brak za-

bezpieczenia powoduje, że jego stan się systematycznie pogarsza, stąd zachowanie tego 

obiektu jest wyjątkowo trudne, jednocześnie obecnie nie jest możliwa rozbiórka zabytku, po-

nieważ w takich wypadkach niezbędna jest decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków.  

 

 
Ryc. 32  Baborów. Spichlerz wpisany do rejestru zabytków, stan obiektu w 2009 roku i obecnie, fot. I. Solisz 

W złym stanie technicznym jest również zespół dworsko – parkowy z budynkami towa-

rzyszącymi w Szczytach. Konieczne jest znalezienie użytkownika, który podejmie prace budo-

wano – konserwatorskie. Opisane powyżej obiekty pozostają w rękach prywatnych, stąd moż-

liwości samorządu są ograniczone, niemniej działania interwencyjne (informowanie 
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wojewódzkiego konserwatora zabytków o stanie obiektów) a zarazem dążenie do aktywizacji 

właścicieli jest wskazane (np. brak zwolnień podatkowych i ich egzekwowanie przez gminę). 

 

Analiza szans i zagrożeń. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

• Zadbane domy i otoczenie domostw  

• dobrze zachowane układy ruralistyczne wsi  

• unikalny obiekt zabytkowy – drewniany ko-
ściół św. Józefa w Baborowie 

• realizowana adaptacja zabytkowego ratusza 
na cele kulturalne 

• duża ilość i zróżnicowanie stanowisk archeo-
logicznych  

• liczne kapliczki i krzyże przydrożne wzboga-
cające lokalny krajobraz 

• zachowana infrastruktura kolejowa posiada-
jąca m.in. potencjał kulturowy 

• czyste środowisko naturalne 

• pagórkowaty teren wpływający korzystnie 
na urozmaicenie krajobrazu 

• bardzo wysoka jakość gleb, tworzących 
sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa, 
umożliwiająca utrzymanie rolniczego cha-
rakteru miejscowości  

• wielokulturowość gminy wynikająca  z uwa-
runkowań historycznych (kresowiacy, mniej-
szość niemiecka, elementy kultury czeskiej i 
śląskiej)  
 

 

• Mało zróżnicowane środowisko przyrodni-
cze gminy Baborów – przeważa krajobraz 
rolniczy z niewielkimi kompleksami leśnymi 

• deficyty w zakresie funkcjonowania infra-
struktury turystycznej i okołoturystycznej, 
brak bazy noclegowej, systemu ścieżek i tras 
rowerowych 

• niedostateczny poziom rozpoznawalności 
gminy, brak spójnego i skoordynowanego 
systemu promocji, brak gminnego punktu in-
formacji turystycznej 

• deficyty w zakresie uchwalania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

• zły stan zachowania części obiektów 
zabytkowych, zwłaszcza prywatnych z po-
działem na różne powody takiego stanu rze-
czy: 
➢ brak zrozumienia dla wartości zabytko-

wych obiektów 
➢ niewystarczające środki finansowe wła-

ścicieli obiektów zabytkowych na ich 
konserwację i rewaloryzację 

➢ dekapitalizacja obiektu wynikająca ze 
zużycia technicznego  

• niewielka wiedza społeczna na temat 
ochrony zabytków, w tym dziedzictwa kultu-
rowego gminy 

• brak istniejącego produktu lokalnego, w tym 
kulinarnego 

• brak lokalnego przetwórstwa opartego na 
tradycyjnej gospodarce rolnej 

• brak muzeum/izby regionalnej gromadzącej 
i popularyzującej lokalne dziedzictwo 

• intensywna migracja zarobkowa mieszkań-
ców, szczególnie młodzieży 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 

• Dobre położenie geograficzne: bliska odle-
głość do kluczowych ośrodków gospodar-
czych w skali regionalnej, odpowiednio – Kę-
dzierzyna-Koźla i Głubczyc – w bliskim są-
siedztwie województwa śląskiego (Racibórz) 

• położenie przy granicy z Czechami  

• potencjał w zakresie tworzenia zróżnicowa-
nych produktów turystycznych i kulturo-
wych  

• udział społeczności wsi w Programie Od-
nowa Wsi Opolskiej 

• rozwój turystyki lokalnej, szukanie alterna-
tywnych form spędzania wolnego czasu  

• moda na ekologię, naturalne i lokalne pro-
dukty 

• wzrost przywiązania mieszkańców do swojej 
miejscowości, 

• sprzyjająca polityka regionalna nastawiona 
na rozwój obszarów wiejskich, 

• możliwość pozyskania dotacji na prace kon-
serwatorskie i roboty budowlane przy obiek-
tach zabytkowych ze środków finansowych 
pochodzących z różnych źródeł: samorzą-
dowe, państwowe, środki UE i in. 

• zmiany przepisów umożliwiające samorzą-
dom finansowanie prac konserwatorskie i 
robót budowlanych w obiektach włączonych 
do ewidencji  

 

• Niewystarczające środki finansowe na prace 
konserwatorskie ze względu na duże po-
trzeby w tym zakresie 

• pogarszający się stan techniczny niektórych 
zabytków spowodowany brakiem funkcji lub 
niewłaściwym użytkowaniem, 

• kolizja pomiędzy wymogami ochrony 
konserwatorskiej, a polityką polegającą na 
wykonywaniu dociepleń elewacji obiektów 
zabytkowych metodami degradującymi war-
tości zabytkowe, 

• samowolne, wynikające z braku egzekucji 
prawa, przekształcenie obiektów i zespołów 
zabudowy deprecjonujące ich wartości za-
bytkowe, 

• degradacja krajobrazu kulturowego poprzez 
wprowadzanie elementów nowej zabudowy 
nie nawiązujących do historycznego charak-
teru obszarów wiejskich  

• niezbyt skuteczna egzekucja prawna w za-
kresie samowoli budowlanych oraz dewasta-
cji zabytków i środowiska 

• częściowy zanik tradycji, związany ze zmia-
nami stylu życia wpływający na zmiany oto-
czenia w tym likwidacja tradycyjnej roślinno-
ści ogródków i sadów, alei i zadrzewień wiej-
skich 

• niekorzystne prawo podatkowe, wpływające 
na rozbiórki historycznej zabudowy gospo-
darczej na obszarach wiejskich 

• negatywny wpływ czynników niezależnych 
od samorządu lokalnego na rozwój gospo-
darczy obszaru, takich jak inwestycje dro-
gowe leżące w kompetencjach władz cen-
tralnych  

• niestabilność struktury przepisów prawnych 
i administracyjnych  

• traktowanie zasobów turystycznych, szcze-
gólnie dziedzictwa kulturowego jako czyn-
nika hamującego rozwój gospodarczy  

•  mała świadomość społeczna w zakresie 
ochrony środowiska kulturowego i przyrod-
niczego 
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• starzenie się społeczeństwa, a jednocześnie 
mały przyrost naturalny. 

7.    Założenia programowe 

Realizacja programu opieki odbywa się w oparciu o dwa priorytety, w ramach których usta-

lono kierunki oraz typy działań. W ich ramach szeroko pojęta ochrona i opieka nad zabytkami 

Gminy Baborów ma zmierzać do: 

• Konsekwentnego realizowania kompetencji samorządu w obszarze lokalnego dziedzictwa 

kulturowego poprzez wdrożenie programu opieki. 

• Dbałości o krajobraz kulturowy miasta i obszarów wiejskich, zachowania charakterystycz-

nych elementów zabytkowych i przyrodniczych. 

• Rewitalizacji obszarów zdegradowanych i zaniedbanych.  

• Umożliwienia i wspierania racjonalnego wykorzystania środków finansowych na działania 

w obszarze ochrony zabytków, szczególnie na finansowanie prac w obiektach zabytko-

wych. 

• Wspierania aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa. 

• Wspierania działań na rzecz projektów edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy 

i świadomości mieszkańców o zasobach kulturowych gminy. 

• Wzbogacania oferty turystycznej gminy m.in. poprzez działania na rzecz dziedzictwa kul-

turowego. 

 
Priorytet 1 

Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego  

 

Kierunki działań Zadania 

Zahamowanie procesu de-

gradacji zabytków i działa-

nia na rzecz poprawy ich 

stanu zachowania 

 

Prowadzenie prac remontowo – konserwatorskich przy 

obiektach zabytkowych nieruchomych i ruchomych stano-

wiących własność gminy 

Dofinansowanie w ramach środków pochodzących z budżetu 

gminy prac konserwatorskich przy zabytkach nie stanowią-

cych własności gminy wpisanych do rejestru i włączonych do 

GEZ 

Zabezpieczanie obiektów zabytkowych przed pożarem, 

zniszczeniem i kradzieżą 

Opracowywanie i wdrażanie rewaloryzacji zabytkowych 

układów (Baborowa i wsi) w obszarach przestrzeni publicz-

nych 
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Opracowanie i realizacja projektu dotyczącego aktywizacji 

dworca kolejowego Baborów 

Integracja działań na rzecz 

ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i środowiska przy-

rodniczego 

 

 

Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy, uwzględniająca aktualne za-

soby zabytkowe oraz zadania programu opieki nad zabyt-

kami 

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów o znaczących, ponadlokalnych 

zasobach dziedzictwa kulturowego 

Włączenie gminy w system otwartych danych przestrzen-

nych z udostępnieniem dla mieszkańców, inwestorów i in-

nych zainteresowanych podmiotów 

Realizacja projektów wspierających zachowanie i odtworze-

nia tradycyjnej roślinności ogródków przydomowych i sadów 

oraz charakterystycznych alei i zadrzewień wiejskich 

Ochrona układów rurali-

stycznych 

 

Dbałość o zachowanie układów przestrzennych: linii i skali 

zabudowy, układu budynków, elementów wyróżniających 

np. kompozycji i dekoracji ścian szczytowych, detalu archi-

tektonicznego, stolarki (mpzp i in. dokumenty, w tym finan-

sowe) 

Ochrona panoram wsi oraz przedpoli widokowych o warto-

ściach kulturowych 

Poprawa ładu przestrzennego wsi oraz zapobieganie rozpra-

szaniu osadnictwa poprzez ochronę historycznie ukształto-

wanych układów (sieć dróg, podziałów własnościowych i 

funkcjonalnych), wypełnianie zabudową wolnych działek bu-

dowlanych w obszarach centrów wsi w zgodzie z historyczną 

kompozycją i formą architektoniczną danego układu 

Podejmowanie działań 

umożliwiających tworzenie 

miejsc pracy związanych z 

zabytkami 

Wspieranie utrzymywania na rynku pracy zanikających rze-

miosł i zawodów, oraz lokalnych tradycji mieszkańców (np. 

obrzędowych, kulinarnych) 

Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych w za-

bytkowych obiektach oferujących wypoczynek i rozrywkę 

Wspieranie rozwoju muzeów wiejskich, izb pamięci i innych 

form zmierzających do zachowania materialnych świadectw 

dziedzictwa z możliwością ich prezentacji i udostępniania 
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Priorytet 2 

Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego oraz edukacja i popularyzacja służąca zachowa-

niu tożsamości gminy 

 

Kierunki działań Zadania 

Specjalistyczne rozpoznanie 

badawcze poszczególnych 

obiektów i obszarów zabyt-

kowych 

Współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w za-

kresie wpisania do rejestru zabytków cennych obszarów i 

obiektów zabytkowych 

Wystąpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków z 

wnioskiem o wykonanie dokumentacji historycznej zabytko-

wego cmentarza w Baborowie  

Kompleksowa inwentaryzacja zasobów zabytków rucho-

mych (kapliczek, krzyży, figur) 

Finansowanie wykonania inwentaryzacji architektoniczno – 

konserwatorskiej zagrożonych obiektów zabytkowych 

Prowadzenie monitoringu i weryfikacji obiektów uwzględ-

nionych w gminnej ewidencji zabytków wraz z uzupełnia-

niem wykazu w porozumieniu z wojewódzkim konserwato-

rem zabytków 

Edukacja i popularyzacja 

wiedzy o regionalnym dzie-

dzictwie kulturowym 

Inicjowanie i wspieranie programów (konkursy, wystawy i 

inne) realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia, związki 

wyznaniowe i inne podmioty,  działających na rzecz edukacji 

i popularyzacji dziedzictwa, zarówno materialnego jak i nie-

materialnego  

Aktualizacja strony internetowej z poprawą jej funkcjonalno-
ści oraz uzupełnianiem informacji o zabytkach gminy  

Wydawanie i wspieranie publikacji (w tym folderów promo-

cyjnych, ulotek, broszur), poświęconych problematyce dzie-

dzictwa kulturowego gminy 

Organizacja pikników rodzinnych i innych form aktywności 

rodzinnej w ramach wydarzeń związanych z lokalną historią, 

wydarzeniami ogólnokrajowymi związanymi z dziedzictwem 

kulturowym jak obchody Europejskich Dni Dziedzictwa  
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Realizacja w przedszkolach i szkołach programów związa-

nych z ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego (organi-

zowanie i wspieranie zajęć) 

Popularyzacja dziedzictwa 

archeologicznego 

 

Opracowanie kompleksowej bazy danych nt. zasobów ar-

cheologicznych z wyszczególnieniem najcenniejszych stano-

wisk 

Opracowanie szlaku turystycznego obejmującego elementy 

dziedzictwa archeologicznego 

Wspieranie projektów prezentujących historię gminy Babo-

rów uwzględniających zabytki archeologiczne 

Promocja regionalnego 

dziedzictwa kulturowego 

służąca kreacji produktów 

turystyki kulturowej 

Opracowanie i popularyzacja tematycznych ścieżek rowero-

wych poświęconych dziedzictwu kulturowemu oraz uzupeł-

nianie oferty w tym zakresie przy wykorzystaniu różnorod-

nych form (ścieżki zdrowia, konne, samochodowe i in.) 

Utworzenie elementów infrastruktury umożliwiających funk-

cjonowanie i rozwój turystyki kulturowej 

Realizacja współpracy międzygminnej (np. LGD) w celu wy-

kreowania wspólnego, kompleksowego produktu turystycz-

nego, uwzględniającego zasoby kulturowe gminy 

 

1. Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami 

Realizacja założeń programowych, określonych w rozdziale VII, powinna prowadzona przy po-

mocy następującego instrumentarium: 

• instrumenty prawne – wynikające z przepisów ustawowych, m.in.: uchwalanie miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego, powołanie parku kulturowego, 

wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów będących własnością gminy, 

uchwalenie uchwały krajobrazowej, działania na rzecz ustanawiania na terenie gminy 

społecznych opiekunów zabytków, wykonywanie decyzji administracyjnych, np. woje-

wódzkiego konserwatora zabytków,  itp.; 

• instrumenty finansowe – finansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy 

obiektach zabytkowych będących własnością gminy, korzystanie z programów 

uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje na remonty 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością gminy, dla właści-

cieli i posiadaczy zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków; 

• instrumenty koordynacji  - realizacja projektów i programów dotyczących ochrony dzie-

dzictwa kulturowego zapisanych w gminnej strategii i innych dokumentach, 
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współpraca w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami z innymi jednostkami samorzą-

dowymi w tym z powiatem i samorządem województwa, organizacjami wyznaniowymi 

oraz bezpośrednio z właścicielami zabytków; 

• instrumenty społeczne m.in. system konsultacji i dyskusji publicznych, działania eduka-

cyjne, promocyjne, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, systemy 

szkoleń dla właścicieli obiektów zabytkowych, działania prowadzące do tworzenia 

miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami); 

• instrumenty kontrolne – aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, monitoring stanu 

zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego  

w skali gminy. 

9. Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami 

Wymóg prowadzenia kontroli realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Babo-

rów wynika wprost z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgod-

nie z tym dokumentem Wójt Gminy Baborów ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z reali-

zacji programu oraz przedstawić go radzie gminy. Sprawozdanie to przedstawia się wojewódz-

kiemu konserwatorowi zabytków. Celem tych działań jest monitorowanie procesu wdrażania 

Programu, co umożliwi ocenę skutków dla dziedzictwa realizowanych zadań Programu oraz 

wprowadzaniu ewentualnych korekt i propozycji zmian, tak, aby program najskuteczniej jak 

to możliwe, realizował cele ochrony dziedzictwa kulturowego gminy. Sprawozdanie po dwóch 

latach funkcjonowania programu będzie szczególnie istotne, ponieważ będzie to okres wdra-

żania zaktualizowanych dokumentów strategicznych w województwie opolskim oraz nowej 

perspektywy finansowej, które na chwilę sporządzania niniejszego dokumentu nie są znane. 

 

W ramach monitoringu stosowane będą następujące zasady oceny: 

Priorytet 1 – Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.  

• Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami w poszczególnych 

latach – udzielanie dotacji; 

• Ilość przeglądów przeprowadzonych w obiektach zabytkowych będących własnością 

gminy. 

• Aktualizacja i opracowywanie materiałów planistycznych gminy (studium, plany miej-

scowe) 

• Aktualizacja „Planu ochrony zabytków gminy Baborów na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych”. 

 

Priorytet 2 – Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego oraz edukacja i popularyzacja służąca 

zachowaniu tożsamości gminy. 
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• Wykonana ilość kart ewidencyjnych dla zabytków ruchomych 

• Ilość utworzonych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, ścieżek przyrodniczo – dy-

daktycznych; 

• Ilość zrealizowanych szkoleń, konkursów, wystaw i innych działań edukacyjnych związa-

nych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego na terenie gminy; 

• Ilość umieszczonych tablic informujących historii i znaczeniu zabytków dla regionu, dla ja-

kich obiektów, wysokość poniesionych środków; 

• Ilość zrealizowanych wydawnictw (w tym folderów promocyjnych, przewodników, mate-

riałów zamieszczonych na www) na temat dziedzictwa kulturowego. 

10. Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami 

Fundusze na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz ochronę dziedzictwa kul-

turowego pochodzą ze środków publicznych (budżety jednostek samorządów terytorialnych 

wszystkich szczebli, dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków, fundusze europejskie) 

oraz środków podmiotów prywatnych (osoby fizyczne, fundacje, osoby prawne, kościelne). 

Zasadniczo na właścicielu i użytkowniku spoczywa obowiązek właściwego zabezpieczenia i 

utrzymania obiektu zabytkowego oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytku.  

 

Szczególnie ochronie zabytków poświęcone są programy operacyjne uruchomione przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl), pozwalające na uzyskanie 

dofinansowania na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1. Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego z następującymi  priorytetami 

• Ochrona zabytków, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturo-

wego, realizowane przez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i rucho-

mych oraz ich udostępnianie na cele publiczne, 

• Kolekcje muzealne, którego celem jest wspieranie działalności muzeów poprzez two-

rzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regio-

nalnej, 

• Wspieranie działań muzealnych, 

• Kultura ludowa i tradycyjna, 

• Ochrona zabytków archeologicznych, 

• Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, 

• Miejsca Pamięci Narodowej za granicą 

• Badanie polskich start wojennych, 

• Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci, 

• Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. 
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2. Program „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, którego celem jest zwięk-

szenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury po-

przez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają 

się o dofinansowanie w ramach programów europejskich, 

3. Inne programy, w których mogą się mieścić cele związane z ochroną i promocją dziedzic-

twa kulturowego, jak program „Kultura cyfrowa” itd. 

 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (www.wuozopole.pl) 

System finansowania zabytków został określony w Ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (art.71-83a). Przede wszystkim dotacje przyznawane przez urzędy kon-

serwatorskie mogą być udzielane na prace planowane do wykonania lub jako refundacje po-

niesionych wcześniej nakładów. Wnioski do wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

prace planowane składa się do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja. W przy-

padku refundacji – wniosek składa się do 30 czerwca – roku, w którym dotacja ma być udzie-

lona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku.   Ilość i wysokość udzielanych dotacji zależy od ilości zgłoszonych wniosków i warto-

ści środków posiadanych w budżecie przez WKZ na ten cel. Zwykle dotacje nie przekraczają 50 

% wartości całości prac, choć istnieje możliwość dofinansowania prac do 100% wartości zada-

nia, jednak pod ściśle określonymi warunkami, dotyczącymi przede wszystkim stanu zachowa-

nia zabytku i jego szczególnej wartości lub też skomplikowanych pod względem technologicz-

nym prac lub robót. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl):  

• Program Razem bezpieczniej związany w dofinansowaniem zadań z zakresu poprawy bez-

pieczeństwa i zabezpieczenia obiektów zabytkowych (systemy  p. pożarowe  i p. włama-

niowe) adresowane do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, 

kościołów i związków wyznaniowych 

• Fundusz Kościelny przeznaczony m.in. na remonty i konserwację obiektów sakralnych  

o wartości zabytkowej przeznaczony dla kościołów i związków  wyznaniowych,  tylko na 

podstawowe prace zabezpieczające sam obiekt – bez otoczenia, wystroju i obiektów to-

warzyszących. 

 

Strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.interreg-central.eu dostarczają aktual-

nych informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i działających w ich ramach 

programów.  

Należy zaznaczyć, że okres programowania na lata 2014 – 2020 dobiega końca, większość 

środków jest już rozdysponowana a projekty są wykonane lub w trakcie realizacji. Stąd w trak-

cie realizacji Programu opieki nad zabytkami powinno być dokonane uzupełnienie o aktualne 

możliwości finansowania obszaru dziedzictwa kulturowego ze środków Unii Europejskiej z 
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perspektywy programowej na lata 2021 - 2027.  Na chwilę obecną dostępne jest Rozporządze-

nie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające  wspólne przepisy dotyczące Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na 

potrzeby tych funduszy. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372 określa: cele szczegółowe i zakres 

interwencji obu funduszy, tak aby wsparcie inwestycyjne było zgodne z celami Unii w zakresie 

tej polityki spójności i zrównoważonego rozwoju, wymogi dotyczące koncentracji tematycznej 

oraz inwestycji w zakresie rozwoju terytorialnego. Rozporządzenie obejmuje wyłączenia doty-

czące zakresu interwencji, zasady koncentracji tematycznej oraz instrumenty wymiaru teryto-

rialnego, w tym zrównoważony rozwój obszarów miejskich. 

 

W obowiązującej perspektywie programowej 2014-2020 obowiązują programy opera-

cyjne, wśród których szczególne znaczenie dla zachowania dziedzictwa mają: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IiŚ), w którym 

jednym z celów tematycznych jest ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 

wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego (PO IiŚ oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zaso-

bów kultury). 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewiduje możliwość wsparcia opera-

cji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach Priorytetu 6. Promowanie włą-

czenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 

działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie 7.6 (Wspar-

cie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kul-

turowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodni-

czej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w za-

kresie świadomości środowiskowej).  

Programy operacyjne Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, w tym przede wszystkim pro-

gram Interreg VA, Republika Czeska – Polska, skierowany m.in. na wykorzystanie oraz po-

prawę dostępności atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego, 

wspólną promocję walorów regionu, wsparcie współpracy między instytucjami publicznymi, 

lokalnymi społecznościami i sektorem pozarządowym m.in. w dziedzinie kultury, edukacji, pla-

nowania przestrzennego. Program ten przewiduje możliwości wspierania przedsięwzięć trans-

granicznych w ramach Osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego 
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na rzecz wspierania zatrudnienia. W ramach Osi priorytetowej 2 wspierane są następujące 

działania: 

− zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wy-

korzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza, 

− wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, działania w za-

kresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturo-

wego  

i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego, wspólne działania informa-

cyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodni-

czych  

i kulturowych, 

− ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zaso-

bów przyrodniczych i kulturowych. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 jest reali-

zowany przy zaangażowaniu łącznie 944 697 792 euro. W ramach poddziałań 5.3.1 (Dziedzic-

two kulturowe i kultura), 5.3.2 (Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicz-

nych) obowiązuje konkursowy tryb przyznawania dotacji.  

W ramach poddziałań możliwa jest realizacja takich zadań jak:  

1) Przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu 

standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających  

z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

2) Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa 

kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami.  

3) Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania 

terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych 

obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający 

projektu.  

4) Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego 

przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.  

5) Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabyt-

ków ruchomych.  

6) Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.  

7) Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych zwią-

zanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.  

Beneficjentami programu mogą być: 

− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, 
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− jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 

− organizacje pozarządowe, 

− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

− instytucje kultury, 

− jednostki sektora finansów publicznych, 

− przedsiębiorstwa – rozumiane jako podmioty (w tym spółki prawa handlowego) wykonu-

jące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo, po-

wiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w 

trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w 

obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej 

umowy, zawartej z jednostką samorządu  terytorialnego (również na zasadach partner-

stwa publiczno-prywatnego). 

 

Oprócz europejskich funduszy strukturalnych, istnieje możliwość skorzystania z dotacji 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego (informacje dostępne na stronie www.eog.gov.pl), które od lat aktywnie 

wspierają działania z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz infra-

struktury kultury. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – możliwe jest dofi-

nansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych układach parkowych, parkowo-wod-

nych i ogrodowych.  

 

Wspieranie finansowe właścicieli obiektów zabytkowych przy remontach i konserwacji 

obiektów jest jedną z form działalności samorządów w zakresie ochrony zabytków. Dotowanie 

prac w przypadku samorządów musi być zgodne z zapisami ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (art. 71-83a), a odbywa się poprzez uchwały radnych w sprawie okre-

ślenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy (powiatu, województwa) na prace konserwa-

torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz włączonym do gminnej ewidencji zabytków (art. 81).   

Środki samorządowe z budżetu województwa opolskiego. Ze środków województwa 

mogą być udzielane dotacje celowe na realizację zadań związanych z pracami konserwator-

skimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach, znajdujących się na obsza-

rze województwa opolskiego, posiadających istotne znaczenie kulturowe. Zarząd Wojewódz-

twa Opolskiego w corocznym ogłoszeniu podaje wysokość środków finansowych przeznaczo-

nych na dotacje, terminy składania wniosków oraz ich rozpatrzenia.  
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Wsparcie finansowe zadań z zakresu edukacji dziedzictwa kulturowego realizowane 

jest przez program Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Wspólnie dla dziedzictwa”. Jest 

to program adresowany do organizacji pozarządowych, a jego zadaniem jest wsparcie działań 

dotyczących identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturo-

wego. Minimalna kwota dofinansowania w roku 2019 wynosi 10 tysięcy złotych, zaś maksy-

malna kwota to 80.000 zł. W ramach programu przewidziano możliwość realizacji zadań przy 

następujących działaniach:  

a) prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewi-

dencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia 

oraz zachowania substancji i wartości zabytku;  

b) działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturo-

wego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zacho-

wania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;  

c) działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tra-

dycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w 

tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umoż-

liwiające zachowanie zabytków i ich wartości;  

d) działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niemate-

rialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świa-

domości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzic-

twa i korzystania z jego wartości. 

Więcej informacji na stronie: http://wolontariat.nid.pl. 

 

Źródłem finansowania opieki nad zabytkami mogą być również środki pozyskane od 

firm, fundacji, stowarzyszeń lub osób prywatnych. 

11. Realizacja i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków 

W latach obowiązywania Programu Gmina Baborów realizować będzie zadania z za-

kresu ochrony dziedzictwa kulturowego, w postaci następujących działań: 

− monitoringu „Programu Opieki nad Zabytkami”, w szczególności sporządzenie dwóch do-

kumentów podsumowujących realizację Programu (po dwóch latach i po czterech); 

− udzielanie dotacji celowych na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, 

restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz ujętych w ewidencji, 

− finansowanie prac remontowych, konserwatorskich oraz dokumentacyjnych przy zabyt-

kach będących własnością gminy, a także starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych 

na te prace,  
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− finansowanie publikacji, folderów i informatorów promujących zabytki i turystykę, a także 

przygotowywanie materiałów do stron internetowych i mediów społecznościowych, 

− dofinansowanie działalności stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego reali-

zujących zadania z obszaru dziedzictwa kulturowego, 

− współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa oraz innych imprez (kulturalnych, tury-

stycznych) promujących ochronę dziedzictwa kulturowego gminy. 
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12.5. Dziewulski W., Przeszłość Baborowa (do r. 1945), „Kwartalnik Opolski” 1958, nr 3, s. 67 

– 79; 

12.6. Maler K., Baborów i okolica. Monografia gminy, Baborów 2018; 

12.7. Parczewski M., Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu, Warszawa 1982; 

12.8. Solisz I., Rola samorządu w ochronie zabytków, mps, Kraków 2007; 
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12.11. Analiza kulturowo-historyczna Gminy Baborów. Operacja realizowana w ramach dzia-

łania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, wyko-

nawca: Projekt Dagmara Duchnowska; 

12.12. Baborów studium historyczno – urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzen-

nego, wykonawca: Pracownie PKZ O/ Wrocław 1956r., mps WUOZ w Opolu 

12.13.  Studium historyczno – ruralistyczne wsi Księże Pole, wykonawca: Pracownia Dokumen-

tacji Zabytków ALMA, Wrocław 2012r., mps WUOZ w Opolu; 

12.13. Materiały promocyjne wydane przez Gminę Baborów, oraz materiały ze strony 

www.baborow.pl; 

12.14. Strony internetowe www.isap.sejm.gov.pl , www.wuozopole.pl, www.mkidn.gov.pl, 

www.nid.pl,http://wolontariat.nid.pl, https://polska-org.pl/ ; http://plaskowyz.pl 

12.15. Strategie, plany, programy: 

− Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z 

późn. zm., szczególnie  art.5, art. 6 ust. 1 i art. 73 i 86),  
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− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jed-

nolity, t.j.  Dz.U. 2018 poz. 2067 z późniejszymi zmianami),  

− Narodowa Strategia Rozwoju Kultury w latach 2004-2020, 

− Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (Monitor Polski Dz. Urz. RP z 2013r., poz. 378, 

Nr 61), 

− Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, 

− Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 (Uchwała Nr XXV/325/2012 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.),  

− „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”  (Uchwała Nr 

XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.), 

− Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2016-2019 (Uchwała 

Nr XVIII/206/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.), 

− Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2014 -2020 (Uchwała NR XXXIX-378/14 Rady Miej-
skiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Lokalnego Gminy Baborów na lata 2014 – 2020), 

− Lokalny Program Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta na lata 2016-

2023  (Uchwała NR XIX-195/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 listopada 2016r.), 

− Lokalna Strategia Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi na lata 2016-2023,  

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  

(Uchwała NR VIII - 83/11  Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 roku). 

 

1. Aneksy 

1.1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokali-

zowanych na terenie gm. Baborów. 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 

1.  Babice kościół parafialny pw. św. Ka-
tarzyny 

 645/59 

2.  Babice cmentarz parafialny przy kościele  

3.  Babice ogrodzenie kościoła i cmenta-
rza 

w centrum wsi  

4.  Babice kaplica w zagrodzie nr 98, obok 
domu nr 96 

 

5.  Babice kaplica na końcu wsi (za nr 103)  

6.  Babice kaplica w pobliżu posesji nr 5  

7.  Babice kaplica w pobliżu posesji nr 13  

8.  Babice budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 1  
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9.  Babice budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 2  

10.  Babice budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 3 
 

11.  Babice budynek mieszkalny nr 5  

12.  Babice budynek mieszkalny  nr 7  

13.  Babice budynek mieszkalny nr 15  

14.  Babice budynek mieszkalny nr 18  

15.  Babice budynek mieszkalny  nr 19  

16.  Babice budynek mieszkalny nr 25  

17.  Babice budynek mieszkalny nr 29  

18.  Babice budynek mieszkalny nr 30  

19.  Babice budynek mieszkalny nr 32 
 

20.  Babice budynek mieszkalny nr 33  

21.  Babice budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 43  

22.  Babice budynek mieszkalny nr 58  

23.  Babice budynek mieszkalny nr 59  

24.  Babice budynek mieszkalny nr 63  

25.  Babice budynek mieszkalny nr 69  

26.  Babice budynek mieszkalny nr 72  

27.  Babice budynek mieszkalny nr 74  

28.  Babice budynek mieszkalny nr 75  

29.  Babice budynek mieszkalny nr 77 
 

30.  Babice budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 80  

31.  Babice budynek mieszkalny z ka-
pliczką we wnęce 

nr 82  

32.  Babice budynek mieszkalny nr 82a do tej pory 82 

33.  Babice budynek mieszkalny nr 86  

34.  Babice budynek mieszkalny nr 89  

35.  Babice budynek mieszkalny nr 92  

36.  Babice budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 93  

37.  Babice budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 94  

38.  Babice budynek mieszkalny nr 95  

39.  Babice budynek mieszkalny nr 112  

40.  Babice budynek trafostacji   

41.  Baborów układ urbanistyczny  195/56 

42.  Baborów kościół parafialny pw. NMP ul. Ratuszowa 18 1162/66 

43.  Baborów kościół cmentarny pw. św. Jó-
zefa 

ul. Kościuszki 102/54 

44.  Baborów kaplica pw. Serca Jezusowego ul. Powstańców 107/2010 

45.  Baborów ratusz ul. Ratuszowa 2 1823/66 
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46.  Baborów spichlerz ul. Wiejska 2 2214/90   

47.  Baborów cmentarz ul. Kościuszki  

48.  Baborów budynek mieszkalno – usłu-
gowy, d. hotel 

Plac Dworcowy 1  

49.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 23  

50.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 28  

51.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 29  

52.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 54  

53.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 56  

54.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 58  

55.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 68  

56.  Baborów budynek mieszkalny ul. Głubczycka 102  

57.  Baborów budynek d. fabryki płatków 
ziemniaczanych 

ul. Opawska 4  

58.  Baborów budynek mieszkalny ul. Opawska 4a  

59.  Baborów budynek mieszkalny ul. Opawska 9  

60.  Baborów  budynek gospodarczy ul. Klonowa 2a  

61.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kolejowa 5-7-9  

62.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kolejowa 15  

63.  Baborów budynek szpitala ul. Kościuszki 3  

64.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kozielska 3  

65.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kozielska 5 dawna ulica Świer-
czewskiego 

66.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kozielska 7  

67.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kozielska 9  

68.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kozielska 10  

69.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kozielska 11  

70.  Baborów budynek mieszkalny ul. Kozielska 13 1826/66 

71.  Baborów budynek mieszkalny ul. Krakowska 1  

72.  Baborów budynek mieszkalny ul. Krakowska 5  

73.  Baborów budynek przedszkola z bramą 
wraz z ogrodzeniem od frontu 
budynku 

ul. Krakowska 6  

74.  Baborów budynek mieszkalny ul. Moniuszki 7  

75.  Baborów budynek mieszkalny ul. Moniuszki 9  

76.  Baborów budynek mieszkalno – gospo-
darczy z ogrodzeniem 

ul. Moniuszki 15  

77.  Baborów budynek mieszkalny ul. Opawska 5  

78.  Baborów budynek mieszkalny ul. Opawska 15  

79.  Baborów zespół osiedla  ul. Polna od 8 do 20  

80.  Baborów budynek mieszkalny ul. Powstańców 16  

81.  Baborów budynek mieszkalny ul. Powstańców 21  

82.  Baborów budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

ul. Powstańców 22  

83.  Baborów zagroda (budynki, ogrodzenie) ul. Powstańców 28  
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84.  Baborów budynek mieszkalny ul. Powstańców 40  

85.  Baborów budynek mieszkalny ul. Powstańców 45  

86.  Baborów budynek mieszkalny z bramą  
i ogrodzeniem 

ul. Powstańców 48  

87.  Baborów budynek mieszkalny ul. Powstańców 49  

88.  Baborów zagroda (budynki, ogrodzenie) ul. Powstańców 54  

89.  Baborów zagroda (budynki, brama) ul. Powstańców 60-60A  

90.  Baborów budynek mieszkalny ul. Powstańców 62  

91.  Baborów budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

ul. Powstańców 68  

92.  Baborów budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

ul. Powstańców 73  

93.  Baborów budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

ul. Powstańców 83  

94.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 10  

95.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 15 1828/66      

96.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 26  

97.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 29  

98.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 31  

99.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 34  

100.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 49  

101.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 60  

102.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 68  

103.  Baborów budynek mieszkalny ul. Raciborska 98  

104.  Baborów budynek mieszkalny ul. Ratuszowa 1  

105.  Baborów dom mieszkalny ul. Ratuszowa 15  

106.  Baborów budynek mieszkalny ul. Ratuszowa 20  

107.  Baborów budynek mieszkalny ul. Ratuszowa 21   

108.  Baborów budynek mieszkalny ul. Ratuszowa 23  

109.  Baborów budynek mieszkalny ul. Ratuszowa 25  

110.  Baborów budynek mieszkalny ul. Ratuszowa 35  

111.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 1  

112.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 2-2a  

113.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 3  

114.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 4  

115.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 5  

116.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 6  

117.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 7  

118.  Baborów budynek mieszkalno-usłu-
gowy 

Rynek 8 1824/66 

119.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 9  

120.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 11  

121.  Baborów budynek mieszkalno-usłu-
gowy 

Rynek 13  

122.  Baborów budynek mieszkalny Rynek 15  
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123.  Baborów budynek mieszkalno – admini-
stracyjny 

Rynek 17 2098/84 

124.  Baborów spichlerz ul. Wiejska 2 2214/90 

125.  Baborów dom mieszkalny ul. Wiejska 7 2215/90 

126.  Baborów budynek mieszkalny ul. Wiejska 12  

127.  Baborów  zespół stacji kolejowej ul. Kolejowa  

128.  Baborów budynek kolejowy, d. dworzec  Plac Dworcowy 2  

129.  Baborów wodociągowa wieża ciśnień - 
kolejowa 

ul. Opawska  

130.  Boguchwałów kościół parafialny pw. św. Ma-
teusza   

 611/59 
 

131.  Boguchwałów ogrodzenie kościoła parafial-
nego 

  

132.  Boguchwałów cmentarz   

133.  Boguchwałów kapliczka naprzeciw kościoła  

134.  Boguchwałów budynek mieszkalny  nr 55  

135.  Boguchwałów budynek mieszkalny  nr 75  

136.  Boguchwałów budynek mieszkalny  nr 85  

137.  Boguchwałów budynek mieszkalny nr 90  

138.  Boguchwałów budynek remizy nr 6 b  

139.  Czerwonków kościół parafialny pw. Wnie-
bowzięcia NMP 

  

140.  Czerwonków cmentarz parafialny przy kościele  

141.  Czerwonków dawny dworzec PKP z aleją linia kolejowa nieczynna  

142.  Czerwonków budynek dawnej szkoły nr 5  

143.  Czerwonków budynek mieszkalny nr 10a  

144.  Czerwonków zagroda (budynek mieszkalny 
i gospodarcze) 

nr 15  

145.  Czerwonków budynek mieszkalny nr 21  

146.  Czerwonków budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 22 1838/66 

147.  Czerwonków budynek mieszkalny z bramą nr 35  

148.  Czerwonków budynek mieszkalny nr 36  

149.  Czerwonków budynek mieszkalny nr 37  

150.  Czerwonków budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 44  

151.  Czerwonków budynek mieszkalny nr 55  

152.  Dziećmarów kościół parafialny pw. św. Mi-
chała Archanioła 

 1167/66 

153.  Dziećmarów kapliczka tyły posesji nr 87 (pleba-
nia) 

 

154.  Dziećmarów kapliczka obok domu nr 84  

155.  Dziećmarów d. cmentarz przykościelny z 
kaplicą Góry Oliwnej 

przy kościele  

156.  Dziećmarów cmentarz    
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157.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 1  

158.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 35  

159.  Dziećmarów budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 36  

160.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 39  

161.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 41  

162.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 49  

163.  Dziećmarów budynek mieszkalny i gospo-
darczy 

nr 61  

164.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 68  

165.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 79 1923/67 

166.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 85  

167.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 86  

168.  Dziećmarów budynek mieszkalno - gospo-
darczy 

nr 96  

169.  Dziećmarów budynek mieszkalny nr 130  

170.  Dziećmarów wieża ciśnień   

171.  Dzielów kościół parafialny pw. św. Mi-
kołaja  

 779/64 

172.  Dzielów kapliczka w pobliżu posesji nr 48  

173.  Dzielów kapliczka przy posesji nr 32  

174.  Dzielów budynek mieszkalny nr 8  

175.  Dzielów budynek mieszkalny nr 10  

176.  Dzielów budynek mieszkalny nr 13  

177.  Dzielów budynek mieszkalny nr 14 1840/66 

178.  Dzielów budynek mieszkalny wraz z za-
budowaniami 

nr 16a  

179.  Dzielów zagroda - budynek mieszkalny 
wraz z gospodarczym 

nr 20 1841/66,  
budynek gospo-
darczy nie istnieje 

180.  Dzielów budynek mieszkalny nr 23 
 

181.  Dzielów zagroda nr 32  

182.  Dzielów budynek mieszkalny nr 38  

183.  Dzielów budynek mieszkalny nr 48  

184.  Dzielów budynek mieszkalny nr 53  

185.  Dzielów plebania nr 67  

186.  Dzielów budynek trafostacji przy posesji nr 44  

187.  Księże Pole układ ruralistyczny wsi    

188.  Księże Pole kościół parafialny pw. św. Bar-
tłomieja  

 140/54 

189.  Księże Pole kapliczka w pobliżu posesji nr 59  

190.  Księże Pole budynek mieszkalny  nr 1  

191.  Księże Pole zagroda frankońska: budynki 
mieszkalne i brama 

nr 5  
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192.  Księże Pole zagroda - budynek mieszkalny 
i spichlerz 

nr 24  

193.  Księże Pole budynek mieszkalny nr 28  

194.  Księże Pole zagroda - budynek mieszkalny 
i zabudowania gospodarcze 

nr 31  

195.  Raków kościół filialny pw. NMP   

196.  Raków budynek mieszkalny (ob. go-
spodarczy) 

nr 23  

197.  Raków budynek mieszkalny nr 23a  

198.  Raków budynek trafostacji przy posesji nr 23  

199.  Sucha Psina kościół parafialny pw. św. Jo-
doka 

 610/59 

200.  Sucha Psina budynek mieszkalny i gospo-
darcze 

nr 5 
 

201.  Sucha Psina budynek mieszkalny z bramą nr 50  

202.  Sucha Psina budynek mieszkalny nr 56  

203.  Sucha Psina budynek mieszkalny nr 69  

204.  Sucha Psina budynek mieszkalny nr 77  

205.  Sułków kościół filialny   

206.  Sułków  kapliczka przy posesji nr 21  

207.  Sułków  kapliczka wnękowa przy posesji nr 49  

208.  Sułków budynek mieszkalny nr 28  

209.  Sułków zagroda (budynek mieszkalny, 
gospodarczy, ogrodzenie z ka-
pliczką wnękową)  

nr 46 
 

210.  Sułków budynek mieszkalny nr 54  

211.  Sułków budynek mieszkalny nr 62  

212.  Sułków budynek mieszkalny nr 69  

213.  Sułków budynek mieszkalny nr 74  

214.  Sułków budynek mieszkalny nr 81  

215.  Sułków budynek mieszkalny nr 97  

216.  Sułków budynek trafostacji przy bocznej drodze, za ko-
ściołem 

 

217.  Szczyty kapliczka przy posesji nr 16  

218.  Szczyty kapliczka przy posesji nr 6 i 7  

219.  Szczyty pałac   2188/91 

220.  Szczyty park  292/93 

221.  Szczyty zabudowa gospodarcza pa-
łacu (oficyny, stajnia z wozow-
nią) 

  

222.  Szczyty budynek mieszkalny nr 4  

223.  Szczyty budynek  mieszkalny nr 10a  

224.  Szczyty budynek d. szkoły nr 34  

225.  Tłustomosty kościół filialny pw. Serca Jezu-
sowego 
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226.  Tłustomosty kapliczka   

227.  Tłustomosty dwór nr 92  

228.  Tłustomosty obora w zespole folwarcznym obok nr 92  

229.  Tłustomosty d. gospoda nr 3  

230.  Tłustomosty budynek mieszkalny i gospo-
darczy 

nr 6  

231.  Tłustomosty budynek mieszkalny z ogro-
dzeniem 

nr 8  

232.  Tłustomosty budynek mieszkalny nr 9  

233.  Tłustomosty d. szkoła nr 9a  

234.  Tłustomosty d. zagroda młynarska nr 14  

235.  Tłustomosty budynek mieszkalny nr 31  

236.  Tłustomosty budynek mieszkalny nr 53  

237.  Tłustomosty budynek mieszkalny nr 56a  

238.  Tłustomosty budynek mieszkalny nr 62  

239.  Tłustomosty budynek trafostacji obok domu nr 9  

 

1.2. Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków archeologicznych zlo-

kalizowanych na terenie gm. Baborów. 

L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

1 Babice 1 łużycka ? cmentarzysko  

 okres wpływów 
rzymskich 

punkt osadniczy 

2 Babice 2 łużycka III okres epoki brązu cmentarzysko 
ciałopalne 

 

3 Babice 3  neolit ślad osadnictwa  

4 Babice 4  neolit punkt osadniczy  

 okres rzymski punkt osadniczy 
 XII – XIII wiek punkt osadniczy 

5 Babice 5  paleolit punkt osadniczy  

 neolit punkt osadniczy  

łużycka ? punkt osadniczy  

 wczesne średniowie-
cze 

punkt osadniczy  

6 Babice 6  neolit punkt osadniczy  

7 Babice 7  neolit ślad osadnictwa  

 ? ślad osadnictwa 

8 Babice 8 szelecka paleolit górny punkt osadniczy  

 neolit punkt osadniczy 
9 Babice 9  epoka kamienia punkt osadniczy  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

 epoka żelaza punkt osadniczy 
10 Babice 10 ? ? cmentarzysko  

11 Babice 11  III wiek n.e. cmentarzysko  

12 Babice 12  ? ślad osadnictwa  

13 Babice 13 pucharów lej-
kowatych 

neolit ślad osadnictwa  

14 Babice 14 przeworska faza D osada  

15 Babice 15 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

łużycka okres halsztacki osada 

16 Babice 16  epoka kamienia ślad osadnictwa  

przeworska późny okres rzymski punkt osadniczy 

17 Babice 17  średniowiecze ślad osadnictwa  

18 Babice 18 krąg kultur 
naddunajskich 

neolit ślad osadnictwa  

pucharów lej-
kowatych 

neolit osada 

 średniowiecze punkt osadniczy 

19 Babice 19  neolit punkt osadniczy  

 XI – XII wiek ślad osadnictwa 
 XIV – XV wiek ślad osadnictwa 

20 Babice 20  pradzieje punkt osadniczy  

 VIII – IX wiek punkt osadniczy 
21 Babice 21  neolit osada A-901/90 

22 Babice 22  neolit osada A-378/73 

 średniowiecze punkt osadniczy 

23 Babice 23  neolit osada A-372/73 

 V okres epoki brązu osada 

 wczesny okres wę-
drówek ludów (faza 
C₃ - D) 

osada 

24 Babice 24  neolit osada A-428/76 

celtycka okres lateński osada 

25 Babice 25  neolit punkt osadniczy A-427/76 

celtycka późny okres lateński punkt osadniczy 
 XIV – XV wiek punkt osadniczy 

26 Babice 26 ? neolit? ślad osadnictwa  

łużycka ?  punkt osadniczy 

27 Babice 27  neolit punkt osadniczy  

28 Babice 28  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 neolit punkt osadniczy 

29 Babice 29 łużycka ? neolit osada  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

 okres średnio-
wieczny 

punkt osadniczy 

30 Babice 30 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

 pradzieje  

31 Babice 31  epoka kamienia ślad osadnictwa  

32 Babice 32  IX – X wiek punkt osadniczy  

33 Babice 33 przeworska wczesny okres wę-
drówek ludów (faza 
C₃ - D) 

ślad osadnictwa  

 XIV – XV wiek ślad osadnictwa 
34 Babice 34  paleolit schyłkowy? ślad osadnictwa  

35 Babice      

 

36 Baborów 1 pucharów lej-
kowatych 

neolit  osada  A-105/2011 

łużycka ? punkt osadniczy 

przeworska  późny okres wpły-
wów rzymskich 
(faza C₁-C₃) 

punkt osadniczy 

 pradzieje punkt osadniczy  

37 Baborów 2  neolit osada  

przeworska okres rzymski faza 
B2 

cmentarzysko 
ciałopalne 

 

38 Baborów 3 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

łużycka epoka brązu cmentarzysko  

łużycka epoka brązu osada   

przeworska okres rzymski osada   

 okres wczesnośred-
nio-wieczny 

osada   

 XIV-XV wiek osada   

39 Baborów 4  pradzieje ślad osadnictwa  

40 Baborów 5 łużycka  ? osada  

41 Baborów 6 łużycka epoka brązu cmentarzysko  

 okres lateński osada  

42 Baborów  7  paleolit, mezolit ślad osadnictwa  

 neolit osada  

 epoka kamienia ślad osadnictwa  

43 Baborów 8  wczesne średniowie-
cze 

osada  

44 Baborów 9  neolit osada  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

45 Baborów 10  epoka kamienia – 
neolit? 

ślad osadnictwa  

46 Baborów 11  neolit ślad osadnictwa  

47 Baborów 12  epipaleolit? 
neolit? 

osada  

48 Baborów 13  ? cmentarzysko  

49 Baborów 14 przeworska okres rzymski punkt osadniczy  

50 Baborów 15  ? osada  

51 Baborów 16  neolit osada  

52 Baborów 17  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  

 wczesne średnio-
wiecze (X-XI w.) 

ślad osadnictwa  

53 Baborów 18  neolit osada  

54 Baborów 19 k. ceramiki 
sznurowej 

neolit ślad osadnictwa  

55 Baborów 20 pucharów lej-
kowatych 

neolit ślad osadnictwa  

56 Baborów 21  epoka brązu cmentarzysko  

57 Baborów 22  okres lateński ślad osadnictwa  

58 Baborów 23  okres lateński cmentarzysko  

59 Baborów 24  okres wpływów 
rzymskich lub wę-
drówki ludzi 

osada  

60 Baborów 25  okres wpływów 
rzymskich 

  

61 Baborów 26  mezolit/epoka ka-
mienia 

pracownia  

 epoka brązu pracownia ? 

62 Baborów 27 federmesser paleolit ślad osadnictwa  

 paleolit pracownia 

 epoka kamienia pracownia 

63 Baborów 28  epoka kamie-
nia/epoka brązu 

ślad osadnictwa  

64 Baborów 29  epoka kamienia  pracownia  

   średniowiecze/ 
nowożytność 

ślad osadnictwa  

65 Baborów 30  mezolit pracownia  

 epoka kamienia pracownia 
 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze/ 

nowożytność 
ślad osadnictwa 

 nowożytność 
(XVIIIw.) 
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

66 Baborów 31  epoka kamienia ślad osadnictwa  

67 Baborów 32  neolit ślad osadnictwa  

68 Baborów 33  paleolit obozowisko  

 mezolit ślad osadnictwa 
 epoka kamienia ślad osadnictwa 

69 Baborów 34  epoka kamienia obozowisko  

 paleolit? ślad osadnictwa 
 mezolit? ślad osadnictwa 
 epoka kamienia ślad osadnictwa 

70 Baborów 35 łużycka IV okres epoki brązu cmentarzysko?  

71 Baborów 36  epoka kamienia ślad osadnictwa  

72 Baborów 37  epoka kamienia ślad osadnictwa  

73 Baborów 38  epoka kamienia ślad osadnictwa  

74 Baborów 39  epoka kamienia ślad osadnictwa  

75 Baborów 40  epoka kamienia ślad osadnictwa  

76 Baborów 41  paleolit ślad osadnictwa  

 epoka kamienia? ślad osadnictwa 
77 Baborów 42  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa  

78 Baborów 43  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 późne średnio-wie-
cze/nowożytność 

ślad osadnictwa 

79 Baborów  44 komornicka mezolit ślad osadnictwa  

80 Baborów 45  epoka kamienia pracownia  

81 Baborów 46  mezolit ślad osadnictwa  

 epoka kamienia osada 

82 Baborów 47  epoka kamienia ślad osadnictwa A-103/2010 

83 Baborów 48  paleolit pracownia  

federmesser schyłkowy paleolit ślad osadnictwa 

 epoka kamienia pracownia 

 epoka brązu lub 
okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa 

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

84 Baborów 49  pradzieje ślad osadnictwa  

85 Baborów 50  neolit ślad osadnictwa  

86 Baborów 51  średniowiecze ślad osadnictwa  

87 Baborów 52  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa 
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

 wczesne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

88 Baborów 53  pradzieje ślad osadnictwa  

89 Baborów 54  pradzieje ślad osadnictwa  

90 Baborów 55 świderska schyłkowy paleolit ślad osadnictwa  

 paleolit ślad osadnictwa 
 epoka kamienia osada 
 okres wpływów 

rzymskich 
ślad osadnictwa 

 okres lateński lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

91 Baborów 56  epoka kamienia ślad osadnictwa  

92 Baborów 57 łużycka epoka brązu ślad osadnictwa  

 okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa 

93 Baborów 58  mezolit ślad osadnictwa  

 epoka brązu ślad osadnictwa 
94 Baborów 59  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 wczesne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

95 Baborów 60  pradzieje  ślad osadnictwa  

 epoka kamienia lub 
epoka brązu 

ślad osadnictwa 

96 Baborów 61  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

97 Baborów 62  paleolit górny lub 
schyłkowy 

ślad osadnictwa  

98 Baborów 63  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze/ nowożytność 

ślad osadnictwa 

99 Baborów 64  neolit? ślad osadnictwa  

100 Baborów 65  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 późne średnio-wie-
cze/nowożytność 

ślad osadnictwa 

101 Baborów 66  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 nowożytność ślad osadnictwa 
102 Baborów 67  epoka kamienia pracownia  

103 Baborów 68  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

104 69  okres rzymski punkt osadniczy  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

Baborów - Ja-
roniów 

 okres średnio-
wieczny 

ślad osadnictwa 

105 Baborów - Ja-
roniów 

70  neolit ślad osadnictwa  

106 Baborów - Ja-
roniów 

71  okres rzymski ślad osadnictwa  

107 Baborów - Ja-
roniów 

72  neolit ślad osadnictwa  

108 Baborów - Ja-
roniów 

73  neolit ślad osadnictwa  

109 Baborów - Ja-
roniów 

74  neolit punkt osadniczy  

110 Baborów - Ja-
roniów 

75  okres lateński? ślad osadnictwa  

111 Baborów - Ja-
roniów 

76  paleolit środkowy/ 
górny 

ślad osadnictwa  

 neolit punkt osadniczy 

112 Baborów - Ja-
roniów 

77  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 

113 Boguchwałów 1  neolit ślad osadnictwa A-111/2010 

łużycka V okres brązu/ okres 
halsztacki 

osada 

 X-XI wiek osada 

 XIV-XV wiek osada 

114 Boguchwałów 2  neolit punkt osadniczy  

115 Boguchwałów 3  okres wpływów 
rzymskich 

punkt osadniczy  

 okres wczesno- śre-
dniowieczny 

punkt osadniczy 

116 Boguchwałów      

117 Boguchwałów 4  neolit? punkt osadniczy  

 wczesnośrednio-
wiecze 

punkt osadniczy 

118 Boguchwałów 5  neolit ślad osadnictwa  

119 Boguchwałów 6  neolit ślad osadnictwa  

120 Boguchwałów 7  epoka brązu punkt osadniczy  

121 Boguchwałów 8  neolit punkt osadniczy  

łużycka ? punkt osadniczy 
celtycka ? punkt osadniczy 

122 Boguchwałów 9  neolit ślad osadnictwa  

łużycka V okres epoki brązu osada 

123 Boguchwałów 10  neolit ślad osadnictwa  

124 Boguchwałów 11 łużycka epoka brązu punkt osadniczy  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

125 Boguchwałów 12  neolit ślad osadnictwa  

126 Boguchwałów 13  neolit ślad osadnictwa  

127 Boguchwałów 14  neolit? ślad osadnictwa  

128 Boguchwałów 15  neolit punkt osadniczy  

łużycka  epoka brązu punkt osadniczy 
 OWR punkt osadniczy 

129 Boguchwałów 16  mezolit pracownia krze-
mieniarska 

 

 neolit punkt osadniczy 

130 Boguchwałów 17  pradzieje ślad osadnictwa  

131 Boguchwałów 18  neolit punkt osadniczy  

132 Boguchwałów 19  pradzieje  punkt osadniczy  

133 Boguchwałów 20  neolit ślad osadnictwa  

134 Boguchwałów 21 łużycka epoka brązu punkt osadniczy  

celtycka ? punkt osadniczy 
 IV wiek punkt osadniczy 

135 Boguchwałów 22 łużycka późny okres epoki 
brązu 

ślad osadnictwa  

 okres rzymski C₂ grób ciałopalny 

136 Boguchwałów 23  średniowiecze ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze i pra-

dzieje 
ślad osadnictwa 

137 Boguchwałów 24  pradzieje? ślad osadnictwa  

138 Boguchwałów 25  średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa  

139 Boguchwałów 26  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

 pradzieje ślad osadnictwa 
140 Boguchwałów 27 łużycka epoka brązu ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 

 pradzieje osada 

141 Boguchwałów 28  epoka kamienia ślad osadnictwa  

142 Boguchwałów 29  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

143 Boguchwałów 30  neolit punkt osadniczy  

144 Boguchwałów 31  neolit punkt osadniczy  

145 Boguchwałów 32 celtycka okres późno- lateń-
ski 

osada A-895/90 
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

 okres wczesno- śre-
dniowieczny (X-XIII 
w.) 

osada 

146 Boguchwałów 33  pradzieje punkt osadniczy  

 średniowiecze punkt osadniczy 
147 Boguchwałów 34 późny krąg kul-

tur nad- dunaj-
skich 

neolit punkt osadniczy  

35 łużycka ? punkt osadniczy 
148 Boguchwałów 36  pradzieje ślad osadnictwa  

149 Boguchwałów 37 przeworska późny OWR (faza C₁-
C₂) 

 A-892/90 

 X- XIII w. punkt osadniczy 

 średniowiecze punkt osadniczy 

150 Boguchwałów 38 celtycka okres lateński osada A-893/90 

 XI – XII wiek ślad osadnictwa 

 pradzieje ślad osadnictwa 

151 Boguchwałów 39  neolit punkt osadniczy A-903/90 

przeworska okres wpływów 
rzymskich (OWR) 

punkt osadniczy 

 XIV – XV wiek punkt osadniczy 
 pradzieje ślad osadnictwa 

152 Boguchwałów 40 pucharów lej-
kowatych? 

neolit punkt osadniczy A-100/2010 

przeworska późny OWR punkt osadniczy 
 IX – X wiek punkt osadniczy 
 XIV – XV wiek punkt osadniczy 
 pradzieje  

153 Boguchwałów 41  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka V okres epoki brązu/ 
okres halsztacki C 

osada 

 XIV – XV wiek ślad osadnictwa 

154 Boguchwałów 42  neolit   

łużycka III-V okres epoki 
brązu 

osada 

155 Boguchwałów 43  neolit ślad osadnictwa  

 XIV – XV wiek punkt osadniczy 

 pradzieje  

156 Boguchwałów 44  IX – X wiek ślad osadnictwa  

 XIV – XV wiek ślad osadnictwa 

157 Boguchwałów 45  pradzieje   

 XIV – XV wiek punkt osadniczy 
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archeolo-
gicznego 
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Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

łużycka ? punkt osadniczy 

 neolit punkt osadniczy 

158 Boguchwałów   XIV – XV wiek punkt osadniczy  

159 Boguchwałów  łużycka  ? punkt osadniczy  

160 Boguchwałów   neolit punkt osadniczy  

161 Boguchwałów 46 łużycka V okres epoki brązu 
– okres halsztacki C 

osada A-102/2010 

162 Boguchwałów 47 łużycka V okres epoki brązu osada A-103/2010 

 XIV – XV wiek osada 

163 Boguchwałów 48  neolit punkt osadniczy A-101/2010 

łużycka V okres epoki brązu 
– okres halsztacki C 

osada 

 XIV – XV wiek punkt osadniczy 

164 Boguchwałów 49  schyłkowy paleolit ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 

165 Boguchwałów 50  neolit punkt osadniczy A-894/90 

celtycka późny okres lateński punkt osadniczy 
przeworska póżny okres wpły-

wów rzymskich 
punkt osadniczy 

 XI – XII wiek ślad osadnictwa 

 XIV – XV wiek punkt osadniczy 

 

166 Czerwonków 1  epoka brązu ślad osadnictwa  

167 Czerwonków 2 łużycka epoka brązu cmentarzysko  

168 Czerwonków 3  neolit lub epoka 
brązu 

ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 

169 Czerwonków 4  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 

170 Czerwonków 5  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  

171 Czerwonków 6  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 
 nieokreślona ślad osadnictwa 
 epoka kamienia ślad osadnictwa 
 neolit  ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

172 Czerwonków 7  średniowiecze ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

173 Czerwonków 8  epoka kamienia ślad osadnictwa  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
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Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 
 epoka kamienia ślad osadnictwa 
 okres wpływów 

rzymskich? 
ślad osadnictwa 

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

174 Czerwonków 9  średniowiecze ślad osadnictwa  

 pradzieje osada 

łużycka epoka brązu osada 

 średniowiecze ślad osadnictwa 

175 Czerwonków 10  pradzieje ślad osadnictwa  

176 Czerwonków 11  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 

 nieokreślona  

177 Czerwonków 12  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

178 Czerwonków 13  średniowiecze ślad osadnictwa  

179 Czerwonków 14  średniowiecze ślad osadnictwa  

180 Czerwonków 15  epoka kamienia ślad osadnictwa  

181 Czerwonków 16  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje osada 

182 Czerwonków 17  okres wpływów 
rzymskich 

osada A –119/2011 
 

 średniowiecze ślad osadnictwa 

183 Czerwonków 18 łużycka epoka brązu osada A –120/2011 

 okres wpływów 
rzymskich 

osada 

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 nowożytność ślad osadnictwa 

184 Czerwonków 19  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 pradzieje osada 

185 Czerwonków 20  epoka kamienia ślad osadnictwa A– 121/2011 

łużycka epoka brązu osada 

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 nowożytność ślad osadnictwa 
 pradzieje osada 

 okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa 
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archeolo-
gicznego 
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Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

186 Czerwonków 21  epoka kamienia – 
neolit? 

osada  

 pradzieje ślad osadnictwa 
łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

187 Czerwonków 22  epoka kamienia ślad osadnictwa A– 118/2011 

łużycka epoka brązu osada 

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje osada 

188 Czerwonków 23 łużycka epoka brązu ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

 pradzieje osada 

189 Czerwonków 24  średniowiecze ślad osadnictwa  

190 Czerwonków 25  średniowiecze ślad osadnictwa  

191 Czerwonków 26  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 

192 Czerwonków      

193 Czerwonków 27  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze  ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

194 Czerwonków 28  średniowiecze ślad osadnictwa  

195 Czerwonków 29  średniowiecze ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
196 Czerwonków 30  średniowiecze ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 

197 Dziećmarowy 1  neolit ślad osadnictwa  

 wczesne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

198 Dziećmarowy 2  „przedsłowiańska” osada?  

199 Dziećmarowy 3 ? ? grób szkiele-
towy 

 

200 Dziećmarowy 4  neolit osada  

201 Dziećmarowy 5 pucharów lej-
kowatych 

neolit punkt osadniczy  

łużycka epoka brązu osada 

przeworska okres rzymski punkt osadniczy 

202 Dziećmarowy 6  epoka kamienia obozowisko  

203 Dziećmarowy 7  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 

204 Dzielów 1 lateńska okres lateński cmentarzysko  

205 Dzielów 2  neolit ślad osadnictwa  
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tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

206 Dzielów 3  epoka kamienia ślad osadnictwa  

207 Dzielów 4  neolit ślad osadnictwa  

przeworska okres rzymski ślad osadnictwa 
208 Dzielów 5 łużycka epoka brązu cmentarzysko  

209 Dzielów 6  neolit ślad osadnictwa  

210 Dzielów 7  epoka kamienia ślad osadnictwa  

211 Dzielów 8  neolit ślad osadnictwa  

212 Dzielów 9  neolit ślad osadnictwa  

213 Dzielów 10  neolit ślad osadnictwa  

214 Dzielów 11  epoka kamienia ślad osadnictwa  

215 Dzielów 12  neolit ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

216 Dzielów 13  neolit ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

217 Dzielów 14  neolit ślad osadnictwa  

218 Dzielów 15 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

łużycka  epoka brązu osada 

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

219 Dzielów 16  paleolit? ślad osadnictwa  

220 Dzielów 17  neolit ślad osadnictwa  

221 Dzielów 18  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
222 Dzielów 19  neolit ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

223 Dzielów 20  epoka kamienia ślad osadnictwa  

224 Dzielów      

225 Dzielów 21  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

226 Dzielów 22  epoka kamienia ślad osadnictwa  

227 Dzielów 23  epoka kamienia ślad osadnictwa  

228 Dzielów 24  epoka kamienia ślad osadnictwa  

przeworska okres rzymski ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

229 Dzielów 25  neolit osada  
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tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

230 Dzielów 26  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

231 Dzielów 27  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

232 Dzielów 28  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

233 Dzielów 29  epoka kamienia ślad osadnictwa  

234 Dzielów 30  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 

235 Dzielów 31  neolit osada A-1135/ 
2000  późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

236 Dzielów 32  epoka kamienia ślad osadnictwa  

237 Dzielów 33  pradzieje ślad osadnictwa  

 pradzieje lub wczes- 
ne średniowiecze 

ślad osadnictwa 

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 okres wpływów 

rzymskich 
ślad osadnictwa 

 średniowiecze ślad osadnictwa 
238 Dzielów 34  epoka kamienia ślad osadnictwa  

239 Dzielów   średniowiecze ślad osadnictwa  

240 Dzielów   pradzieje? ślad osadnictwa  

241 Dzielów 35  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 okres wpływów 

rzymskich 
osada 

 okres lateński? ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 
 nowożytność ślad osadnictwa 

242 Dzielów 36  neolit ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

243 Dzielów 37  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 wczesne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

244 Dzielów 38  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu osada 
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 okres wpływów 
rzymskich 

osada 

 wczesne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

 średniowiecze ślad osadnictwa 

245 Dzielów 39 świderska paleolit schyłkowy pracownia  

246 Dzielów 40  neolit, epoka brązu? 
średniowiecze 

osada  

 neolit, średniowie-
cze 

osada 

247 Dzielów 41  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 neolit? 
średniowiecze? 

ślad osadnictwa 

248 Dzielów 42  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
249 Dzielów 43  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

250 Dzielów 44  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
251 Dzielów 45  epoka kamienia ślad osadnictwa  

252 Dzielów 46  neolit? ślad osadnictwa  

253 Dzielów 47  schyłkowy paleolit 
lub mezolit 

ślad osadnictwa  

254 Dzielów 48  paleolit schyłkowy, 
mezolit 

pracownia  

 epoka kamienia pracownia 

 pradzieje ślad osadnictwa 

255 Dzielów 49  paleolit? ślad osadnictwa  

 epoka kamienia osada 

256 Dzielów 50  epoka kamienia ślad osadnictwa  

257 Dzielów 51  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze/ nowożytność 

ślad osadnictwa  

258 Dzielów 52  pradzieje ślad osadnictwa  

259 Dzielów 53  paleolit ślad osadnictwa  

 epoka kamienia ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze/ nowożytność 
ślad osadnictwa 

260 Dzielów 54  epoka kamienia ślad osadnictwa  

261 Dzielów 55  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  
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262 Dzielów 56  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

263 Dzielów 57  pradzieje ślad osadnictwa  

264 Dzielów 58  paleolit? ślad osadnictwa  

265 Dzielów 59  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

266 Dzielów 60  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 

267 Dzielów 61  neolit osada A-107/2011 

 okres wpływów 
rzymskich 

osada 

 neolit osada 

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje osada 

268 Dzielów 62  paleolit ślad osadnictwa  

 

269 Księże Pole 2  neolit ślad osadnictwa  

lateńska okres lateński ślad osadnictwa 

270 Księże Pole 3 łużycka epoka brązu cmentarzysko  

271 Księże Pole 4  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  

272 Księże Pole 5  neolit ślad osadnictwa  

273 Księże Pole 6  nieokreślona ślad osadnictwa  

274 Księże Pole 7  nieokreślona ślad osadnictwa  

275 Księże Pole 8  pradzieje ślad osadnictwa  

276 Księże Pole 9  epoka brązu ślad osadnictwa  

277 Księże Pole 10  średniowiecze ślad osadnictwa  

278 Księże Pole 11  epoka kamienia ślad osadnictwa  

279 Księże Pole 12  neolit osada  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 

280 Księże Pole 13  epoka kamienia ślad osadnictwa A-553/80 

281 Księże Pole 14  pradzieje osada  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 okres wpływów 

rzymskich 
ślad osadnictwa 

 średniowiecze ślad osadnictwa 
282 Księże Pole 15  neolit ślad osadnictwa  

283 Księże Pole 16  epoka kamienia ślad osadnictwa  

284 Księże Pole 17  prahistoria ślad osadnictwa  

285 Księże Pole 18  epoka kamienia ślad osadnictwa  

286 Księże Pole 19  epoka kamienia ślad osadnictwa  

287 Księże Pole 20  neolit ślad osadnictwa  
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288 Księże Pole 21  epoka kamienia ślad osadnictwa  

289 Księże Pole 22  epoka kamienia ślad osadnictwa  

290 Księże Pole 23  neolit ślad osadnictwa  

291 Księże Pole 24  neolit ślad osadnictwa A-1113/2000 

292 Księże Pole 25  epoka kamienia ślad osadnictwa  

293 Księże Pole 26  neolit ślad osadnictwa  

294 Księże Pole 27  neolit pracownia krze-
mieniarska 

A-1114/2000 

295 Księże Pole 28  późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa  

296 Księże Pole 29  epoka kamienia ślad osadnictwa  

297 Księże Pole 30  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
298 Księże Pole 31  epoka kamienia ślad osadnictwa  

299 Księże Pole 32  epoka kamienia ślad osadnictwa  

300 Księże Pole 33  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje osada 

 nowożytność? ślad osadnictwa 

301 Księże Pole 34  paleolit? ślad osadnictwa  

302 Księże Pole 35  średniowiecze ślad osadnictwa  

 epoka kamienia ślad osadnictwa 
303 Księże Pole 36  pradzieje ślad osadnictwa  

łużycka epoka kamienia osada 

 średniowiecze ślad osadnictwa 

304 Księże Pole 37  średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
305 Księże Pole 38 łużycka epoka brązu ślad osadnictwa  

 okres lateński lub 
średniowiecze 

ślad osadnictwa 

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

306 Księże Pole 39   epoka kamienia ślad osadnictwa  

307 Księże Pole 40  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 okres lateński? ślad osadnictwa 

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

308 Księże Pole 41  średniowiecze ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
309 Księże Pole 42  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
310 Księże Pole 43  średniowiecze ślad osadnictwa  

311 Księże Pole 44  średniowiecze ślad osadnictwa  
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312 Księże Pole 45  średniowiecze ślad osadnictwa  

 pradzieje? ślad osadnictwa 
313 Księże Pole 46 łużycka epoka brązu ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
314 Księże Pole 47  pradzieje ślad osadnictwa  

315 Księże Pole 48  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

316 Księże Pole 49  średniowiecze ślad osadnictwa  

 

317 Raków 1 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada A-325/71 

łużycka epoka brązu wcze-
sna ep. żelaza 

osada obronna? 

 prahistoria ślad osadnictwa 

przeworska okres rzymski cmentarzysko 

 wczesne średniowie-
cze 

osada (grodzi-
sko?) 

318 Raków 2  neolit osada  

319 Raków 3 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada A-40/65 

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 wczesne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

320 Raków 4  paleolit? ślad osadnictwa  

 mezolit ślad osadnictwa 
 neolit osada 

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
przeworska okres rzymski ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

321 Raków 5  neolit ślad osadnictwa  

322 Raków 6  prahistoria osada  

323 Raków 7 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

łużycka III epoka brązu cmentarzysko 

przeworska okres rzymski osada 

324 Raków 8  neolit ślad osadnictwa  

325 Raków 9 pucharów lej-
kowatych  
i ceramiki pro-
mienistej 

neolit osada A-41/65 
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 późne średniowie-
cze 

 

326 Raków 10 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

327 Raków 11 pucharów 
dzwonowatych 

neolit grób ciałopalny  

328 Raków 12  neolit ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
329 Raków 13  neolit ślad osadnictwa  

330 Raków 14  okres rzymski ślad osadnictwa  

331 Raków 15  neolit ślad osadnictwa  

332 Raków 16  epoka brązu ślad osadnictwa  

333 Raków 17 łużycka epoka brązu ślad osadnictwa  

334 Raków 18  neolit ślad osadnictwa  

335 Raków 19  paleolit schyłkowy ślad osadnictwa A-559/80 

 neolit osada 

przeworska okres rzymski ślad osadnictwa 

336 Raków 20  neolit osada  

 epoka kamienia 
(neolit?) 

ślad osadnictwa 

337 Raków   pradzieje ślad osadnictwa  

338 Raków 21  neolit osada A-1008/2011 

łużycka epoka brązu osada 

 pradzieje osada 

 nowożytność ślad osadnictwa 
 neolit ślad osadnictwa 
łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 

339 Raków 22 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada A-554/80 

łużycka  epoka brązu osada 
przeworska okres rzymski osada 
 prahistoria ślad osadnictwa 

340 Raków 23 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

 prahistoria ślad osadnictwa 
342 Raków 24  neolit ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu osada 

 prahistoria ślad osadnictwa 

343 Raków 25  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
przeworska okres rzymski ślad osadnictwa 

344 Raków 26  neolit ślad osadnictwa A-555/80 

345 Raków 27  neolit osada  
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346 Raków 28  neolit ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 

347 Raków 29  neolit   

 epoka brązu ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 

348 Raków 30  neolit ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

349 Raków 31  epoka kamienia ślad osadnictwa  

350 Raków 32  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 

351 Raków 33  neolit osada  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 

352 Raków 34  neolit ślad osadnictwa  

353 Raków 35  epoka kamienia ślad osadnictwa  

354 Raków 36  neolit ślad osadnictwa  

355 Raków 37  neolit osada  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 

356 Raków 38  epoka kamienia ślad osadnictwa  

357 Raków 39  neolit ślad osadnictwa  

358 Raków 40  neolit ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 

359 Raków 41  neolit osada  

360 Raków 42  neolit osada  

361 Raków 43  neolit ślad osadnictwa  

362 Raków 44  epoka kamienia ślad osadnictwa  

363 Raków 45  neolit ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

364 Raków 46  epoka kamienia ślad osadnictwa  

365 Raków 47  epoka kamienia ślad osadnictwa  

366 Raków 48  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 epoka brązu ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

367 Raków 49  mezolit lub neolit ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
368 Raków 50  późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa  
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 epoka kamienia ślad osadnictwa 
369 Raków 51  średniowiecze? ślad osadnictwa  

370 Raków 52  epoka kamienia pracownia A-109/2011 

 neolit osada 

łużycka epoka brązu osada 

 pradzieje osada 

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

371 Raków 53  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 

372 Raków 54  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 nowożytność ślad osadnictwa 

373 Raków 55  neolit osada A - 110/2011 

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 okres lateński ślad osadnictwa 
 okres wpływów 

rzymskich 
ślad osadnictwa 

 pradzieje osada 

 nowożytność ślad osadnictwa 

374 Raków 56  pradzieje ślad osadnictwa  

375 Raków 57  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

376 Raków 58  średniowiecze ślad osadnictwa  

377 Raków 59  pradzieje  ślad osadnictwa  

378 Raków 60  epoka kamienia ślad osadnictwa  

379 Raków 61  średniowiecze ślad osadnictwa  

380 Raków 62  epoka kamienia ślad osadnictwa  

381 Raków 63  pradzieje ślad osadnictwa  

382 Raków 64  epoka kamienia ślad osadnictwa  

383 Raków 65  pradzieje ślad osadnictwa  

384 Raków 66  epoka kamienia ślad osadnictwa  

385 Raków 67  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze/ nowożytność 

ślad osadnictwa 

386 Raków 68  epoka kamienia ślad osadnictwa  

387 Raków 69  średniowiecze ślad osadnictwa  

388 Raków 70  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
389 Raków 71  pradzieje ślad osadnictwa  
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390 Raków 72  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

391 Raków 73  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 nowożytność ślad osadnictwa 
392 Raków 74  paleolit schyłkowy ślad osadnictwa  

 epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa 

 epoka brązu? ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

393 Raków 75  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

394 Raków 76  neolit? ślad osadnictwa  

395 Raków 77  neolit ślad osadnictwa  

396 Raków 78  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
397 Raków 79  pradzieje ślad osadnictwa  

398 Raków 80  pradzieje/ średnio-
wiecze 

ślad osadnictwa  

399 Raków 81  pradzieje ślad osadnictwa  

400 Raków 82  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

401 Raków 83  epoka kamienia/ 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

402 Raków 84  epoka kamienia 
(neolit?) 

ślad osadnictwa  

403 Raków 85  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka  epoka brązu ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

404 Raków 86  pradzieje ślad osadnictwa  

405 Raków 87  epoka kamienia ślad osadnictwa  

406 Raków 88  epoka kamienia ślad osadnictwa  

407 Raków 89  epoka kamienia ślad osadnictwa  

408 Raków 90 świderska? schyłkowy paleolit ślad osadnictwa  

409 Raków 91  pradzieje ślad osadnictwa  

410 Raków 92  epoka kamienia ślad osadnictwa  

411 Raków 93  epoka kamienia ślad osadnictwa  

412 Raków 94  okres lateński? ślad osadnictwa  

413 Raków 95  neolit? ślad osadnictwa  

 

414 Sucha Psina 1  nieokreślona  ślad osadnictwa  

415 Sucha Psina 2  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  
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416 Sucha Psina 3  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  

417 Sucha Psina 4 łużycka  epoka brązu ślad osadnictwa  

418 Sucha Psina 5  epoka kamienia ślad osadnictwa A-908/90 

 neolit? osada 

łużycka  epoka brązu osada 

 okres wpływów 
rzymskich 

osada 

 pradzieje ślad osadnictwa 

419 Sucha Psina 6  nieokreślona  ślad osadnictwa  

420 Sucha Psina 7  nowożytność skarb  

421 Sucha Psina 8  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  

422 Sucha Psina 9  średniowiecze ślad osadnictwa  

423 Sucha Psina 10  średniowiecze ślad osadnictwa  

424 Sucha Psina 11  średniowiecze ślad osadnictwa  

425 Sucha Psina 12  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  

426 Sucha Psina 13 łużycka epoka brązu ślad osadnictwa A-906/90 

 okres lateński ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 
 okres lateński ślad osadnictwa 

427 Sucha Psina 14 pucharów lej-
kowatych 

neolit ślad osadnictwa A-909/90 

 pradzieje ślad osadnictwa 
428 Sucha Psina 15  okres wpływów 

rzymskich 
ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 
 okres wpływów 

rzymskich 
ślad osadnictwa 

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

429 Sucha Psina 16  neolit ślad osadnictwa A-905/90 

 okres lateński ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

430 Sucha Psina 17  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

431 Sucha Psina 18  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
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 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

432 Sucha Psina 19  epoka kamienia ślad osadnictwa  

433 Sucha Psina 20  neolit ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
434 Sucha Psina 21  epoka kamienia ślad osadnictwa  

435 Sucha Psina 22  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
436 Sucha Psina 23  wczesne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa  

437 Sucha Psina 24  średniowiecze ślad osadnictwa  

438 Sucha Psina 25  neolit lub wczesna 
epoka brązu 

ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
439 Sucha Psina 26  okres lateński ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 pradzieje ślad osadnictwa 

440 Sucha Psina 27  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

441 Sucha Psina 28  pradzieje osada  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

442 Sucha Psina 29  pradzieje? ślad osadnictwa  

 nowożytność ślad osadnictwa 
443 Sucha Psina 30  pradzieje ślad osadnictwa  

444 Sucha Psina 31  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

445 Sucha Psina 32  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

446 Sucha Psina 33  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

447 Sucha Psina 34  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
448 Sucha Psina 35  średniowiecze ślad osadnictwa  

449 Sucha Psina 36  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze? ślad osadnictwa 
450 Sucha Psina 37  pradzieje ślad osadnictwa  

451 Sucha Psina 38  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
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452 Sucha Psina 39  pradzieje ślad osadnictwa  

453 Sucha Psina 40  epoka kamienia ślad osadnictwa  

454 Sucha Psina 41  neolit ślad osadnictwa  

455 Sucha Psina 42  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
456 Sucha Psina 43  pradzieje ślad osadnictwa  

457 Sucha Psina 44  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
458 Sucha Psina 45  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
459 Sucha Psina 46  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
460 Sucha Psina 47  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

461 Sucha Psina 48  okres wpływów 
rzymskich 

osada A-128/2011 

 pradzieje osada 

 wczesne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

 późne średniowie-
cze lub nowożytność 

ślad osadnictwa 

462 Sucha Psina 49  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
463 Sucha Psina 50  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
464 Sucha Psina 51  okres lateński ślad osadnictwa A-127/2011 

 pradzieje osada 

 nowożytność ślad osadnictwa 

465 Sucha Psina 52  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

466 Sucha Psina 53  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze lub 
nowożytność 

ślad osadnictwa 

467 Sucha Psina 54  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 nowożytność ślad osadnictwa 
468 Sucha Psina 55  pradzieje ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 średniowiecze ślad osadnictwa 

469 Sucha Psina 56  średniowiecze  ślad osadnictwa  

 nowożytność ślad osadnictwa 
470 Sucha Psina 57  średniowiecze  ślad osadnictwa  
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 nowożytność ślad osadnictwa 
471 Sucha Psina 58  epoka kamienia ślad osadnictwa A-122/2011 

łużycka okres halsztacki osada 

 okres lateński? osada 

 pradzieje ślad osadnictwa 

472 Sucha Psina 59  pradzieje ślad osadnictwa  

 średniowiecze ślad osadnictwa 
473 Sucha Psina 60  paleolit? lub neolit ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 średniowiecze lub 

nowożytność 
ślad osadnictwa 

474 Sucha Psina 61  nieokreślona ?  

 

475 Sułków 1  neolit ślad osadnictwa  

476 Sułków 2  epoka kamienia punkt osadniczy  

 neolit osada 

477 Sułków 3  neolit punkt osadniczy  

 pradzieje punkt osadniczy 
478 Sułków 4  paleolit? ślad osadnictwa  

479 Sułków 5  paleolit ślad osadnictwa  

480 Sułków 6 ? ? cmentarzysko  

481 Sułków 7  neolit obozowisko  

482 Sułków 8  epoka kamienia punkt osadniczy  

483 Sułków 9  epoka brązu punkt osadniczy  

 okres rzymski punkt osadniczy 
 średniowiecze punkt osadniczy 

484 Sułków 10  średniowiecze punkt osadniczy  

485 Sułków 11  neolit   

 średniowiecze  

 neolit  

486 Sułków 12  neolit  A-891/90 

celtycka okres lateński  

 pradzieje  

487 Sułków 13  neolit osada A-899/90 

łużycka halsztat osada 
celtycka późny laten osada 
przeworska okres rzymski osada produk-

cyjna 
 wczesne średniowie-

cze 
osada 

 średniowiecze osada 
488 Sułków 14 celtycka okres lateński osada A-201/69 

 pradzieje  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

489 Sułków 15  mezolit obozowisko A-104/2010 

490 Sułków 16   epoka kamienia obozowisko  

491 Sułków 17 pucharów lej-
kowatych? 

neolit ślad osadnictwa A-106/2011 

łużycka koniec epoki brązu – 
okres halsztacki 

osada 

492 Sułków 18  neolit punkt osadniczy A-896/90 

łużycka  epoka brązu punkt osadniczy 

przeworska okres wpływów 
rzymskich 

punkt osadniczy 

 średniowiecze punkt osadniczy 

493 Sułków 19  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje punkt osadniczy 

 XIV – XV wiek punkt osadniczy 

494 Sułków 20  neolit osada A-277/70 

łużycka epoka brązu osada 
 XIV – XV wiek punkt osadniczy 

495 Sułków 21  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka? ? punkt osadniczy 
 XIV – XV wiek punkt osadniczy 

496 Sułków 22  pradzieje ślad osadnictwa  

 XIV – XV wiek punkt osadniczy 
 

497 Szczyty 1  XIII – XIV wiek grodzisko  

498 Szczyty 2 łużycka epoka brązu skarb  

 okres wpływów 
rzymskich 

osada 

 średniowiecze XI – 
XIII wiek 

osada 

499 Szczyty 3  pradzieje ślad osadnictwa  

500 Szczyty 4  neolit ślad osadnictwa  

501 Szczyty 5  neolit ślad osadnictwa  

 epoka brązu ślad osadnictwa 
 okres wpływów 

rzymskich 
osada? 

502 Szczyty 6  okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa  

 pradzieje? ślad osadnictwa 
503 Szczyty 7 łużycka epoka brązu cmentarzysko  

504 Szczyty 8  okres lateński ślad osadnictwa  

 okres wpływów 
rzymskich 

ślad osadnictwa 

505 Szczyty 9  pradzieje ślad osadnictwa  
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

506 Szczyty 10  okres lateński ślad osadnictwa  

507 Szczyty 11  epoka kamienia ślad osadnictwa  

508 Szczyty 12  epoka kamienia ślad osadnictwa  

509 Szczyty 13  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 pradzieje ślad osadnictwa 
 nieokreślona ślad osadnictwa 

 

510 Tłustomosty 1 łużycka okres halsztacki cmentarzysko  

511 Tłustomosty 2 łużycka epoka brązu cmentarzysko  

512 Tłustomosty 3  paleolit ślad osadnictwa  

513 Tłustomosty 4  epoka kamienia ślad osadnictwa  

514 Tłustomosty 5  późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa  

515 Tłustomosty 6  neolit ślad osadnictwa  

516 Tłustomosty 7  neolit osada  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

517 Tłustomosty 8  neolit ślad osadnictwa  

518 Tłustomosty 9  neolit ślad osadnictwa  

519 Tłustomosty 10  neolit ślad osadnictwa  

520 Tłustomosty 11  neolit ślad osadnictwa  

przeworska okres rzymski ślad osadnictwa 
 wczesne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

521 Tłustomosty 12  neolit ślad osadnictwa  

522 Tłustomosty 13  neolit ślad osadnictwa  

523 Tłustomosty 14  neolit ślad osadnictwa  

524 Tłustomosty 15 lateńska okres lateński ślad osadnictwa  

525 Tłustomosty 16  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

526 Tłustomosty 17  neolit ślad osadnictwa  

527 Tłustomosty   późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa  

528 Tłustomosty 18  epoka kamienia ślad osadnictwa  

529 Tłustomosty 19  neolit ślad osadnictwa  

530 Tłustomosty 20  neolit osada  

531 Tłustomosty 21  neolit ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

532 Tłustomosty 22  neolit ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

533 Tłustomosty 23 pucharów lej-
kowatych 

neolit osada  

łużycka epoka brązu osada 

 prahistoria ślad osadnictwa 

534 Tłustomosty 24  paleolit? ślad osadnictwa  

 mezolit? ślad osadnictwa 
 neolit? ślad osadnictwa 

535 Tłustomosty 25  neolit ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 
 wczesne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

536 Tłustomosty 26  neolit ślad osadnictwa  

537 Tłustomosty 27  epoka kamienia ślad osadnictwa  

538 Tłustomosty 28  neolit? ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

539 Tłustomosty 29  prahistoria ślad osadnictwa  

540 Tłustomosty 30  prahistoria ślad osadnictwa  

541 Tłustomosty 31  epoka kamienia ślad osadnictwa  

542 Tłustomosty 32  epoka kamienia ślad osadnictwa  

543 Tłustomosty 33  epoka kamienia ślad osadnictwa  

544 Tłustomosty 34  neolit pracownia krze-
mieniarska 

 

 prahistoria ślad osadnictwa 

545 Tłustomosty 35  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
546 Tłustomosty 36  epoka kamienia ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

547 Tłustomosty 37  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

548 Tłustomosty 38  neolit osada  

lateńska okres lateński ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 
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L.p. Miejscowość Nr stanow. 
archeolo-
gicznego 
wg nume-
racji 
WUOZ w 
Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 

Rejestr za-
bytków kultura bliższa chronologia 

549 Tłustomosty 39  neolit pracownia krze-
mieniarska 

 

550 Tłustomosty 40  neolit? ślad osadnictwa  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

551 Tłustomosty 41  neolit ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

552 Tłustomosty 42  epoka kamienia ślad osadnictwa  

553 Tłustomosty 43  epoka kamienia ślad osadnictwa  

554 Tłustomosty 44  neolit osada  

555 Tłustomosty 45  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

556 Tłustomosty 46 amfor kuli-
stych i pucha-
rów lejkowa-
tych 

neolit osada  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

557 Tłustomosty 47  neolit osada  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

558 Tłustomosty 48  neolit osada  

łużycka epoka brązu ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 
 wczesne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

559 Tłustomosty 49  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

560 Tłustomosty 50  neolit ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

561 Tłustomosty 51  neolit ślad osadnictwa  

562 Tłustomosty 52  epoka kamienia ślad osadnictwa  
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archeolo-
gicznego 
wg nume-
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Opolu 

Chronologia Funkcje obiek-
tów 
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bytków kultura bliższa chronologia 

563 Tłustomosty 53  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

564 Tłustomosty 54  neolit osada  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

565 Tłustomosty 55  paleolit ślad osadnictwa  

 neolit ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

566 Tłustomosty 56  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 

567 Tłustomosty 57  neolit ślad osadnictwa  

przeworska okres rzymski ślad osadnictwa 
 prahistoria ślad osadnictwa 
 późne średniowie-

cze 
ślad osadnictwa 

568 Tłustomosty 58  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
569 Tłustomosty 59  epoka kamienia ślad osadnictwa  

 prahistoria ślad osadnictwa 
lateńska okres lateński ślad osadnictwa 

560 Tłustomosty 60  neolit pracownia krze-
mieniarska 

 

561 Tłustomosty 61  neolit ślad osadnictwa  

562 Tłustomosty 62  epoka kamienia ślad osadnictwa  

563 Tłustomosty 63  neolit pracownia krze-
mieniarska 

 

564 Tłustomosty 64  neolit ślad osadnictwa  

565 Tłustomosty 65  neolit ślad osadnictwa  

566 Tłustomosty 66 przeworska okres rzymski ślad osadnictwa  

 późne średniowie-
cze 

ślad osadnictwa 
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14. Spis rycin 

Ryc. 33 Plan Baborowa z 1811 r., za: Baborów studium  historyczno – urbanistyczne, PKZ Wro-
cław, źródło: Archiwum Państwowe w Opolu 

Ryc. 34 Baborów, ulica Głubczycka, fot. z lat 30-tych XX w., za: Baborów studium  historyczno 
– urbanistyczne, PKZ Wrocław , 1956r., źródło: WUOZ w Opolu 

Ryc. 35 Baborów, Kolumna Maryjna, lata 30-te XX w., za: fotopolska.eu, źródło: WUOZ w 
Opolu 

Ryc. 36 Baborów – kamienice przyrynkowe. Raków – trafostacja, fot. I. Solisz 

Ryc. 37 Baborów – widok z lotu ptaka na rynek i ulicę Raciborską, www.baborow.pl 

Ryc. 38 Baborów. Przykłady zabytkowej metaloplastyki: secesyjna brama w kamienicy przy-
rynkowej, ogrodzenia z ulicy Raciborskiej i Powstańców, fot. I. Solisz 

Ryc. 39 Układ wsi Boguchwałów z czytelnym fragmentem XII – wiecznej okolnicy, http://pol-
ska.e-mapa.net/ 

Ryc. 40 Panorama wsi Czerwonków, fot. I. Solisz 

Ryc. 41 Dzielów, charakterystyczna dla regionu zabudowa wsi z domami szczytowo 
ustawionymi do drogi, fot. I. Solisz 

Ryc. 42 Księże Pole, mapa topograficzna z 1928r., Meßtischblatt 5873_Bauerwitz 

Ryc. 43 Księże Pole, obecny stan zachowania układ ruralistycznego  z zabudową oraz histo-
ryczną parcelacją działek, http://polska.e-mapa.net/ 

Ryc. 44, Charakterystyczna zabudowa zagrodowa okolnicy Księże Pole, fot. I. Solisz 

Ryc. 45, Sucha Psina 50 A, Zachowany dom oraz brama do zagrody, fot. I. Solisz 

Ryc. 46 Sułków, ulicowy układ wsi i kapliczka wnękowa przy zagrodzie nr 46 , fot. I. Solisz 

Ryc. 47 Ryc. Dwór w Tłustomostach, fot. I. Solisz 

Ryc. 48 Kościoły w Baborowie: parafialny p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa (przed rozpoczę-
ciem prac), fot. I. Solisz 

Ryc. 49 Boguchwałów, kościół parafialny i ogrodzenie z renesansową attyką. Babice, wnętrze 
kościoła parafialnego, fot. I. Solisz 

Ryc. 50 Baborów, kaplica z  ul. Powstańców; Babice, kapliczka, krzyż i św. Jan Nepomucen, w 
pobliżu domu nr 5, fot. I. Solisz 

Ryc. 51 Baborów, dawny ratusz, fot. I. Solisz 
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Ryc. 52 Pałac oraz aleja parkowa, prowadząca do pałacu, fot. I. Solisz 

Ryc. 53 Dziećmarów, wejście na cmentarz parafialny znajdujący się na obrzeżach wsi oraz na-
grobki na dawnym cmentarzu przykościelnym, fot. I. Solisz 

Ryc. 54 Baborów. Wieża ciśnień i widok spod wiaty peronowej na budynek dworca, fot. I. Solisz 

Ryc. 55 Ołtarz główny w kościele parafialnym w Boguchwałowie – sceny z życia Chrystusa,  
oraz polichromowane drzwiczki i wnętrze kredensu z zakrystii kościoła św. Józefa w Baboro-
wie (podczas prac konserwatorskich), fot. I. Solisz  

Ryc. 56 Tłustomosty (figura św. Jana Nepomucena i krzyż), Raków, Czerwonków, Sucha Psina, 
fot. I. Solisz 

Ryc. 57 Dzielów, kościół parafialny,  fot. I. Solisz 

Ryc. 58  Wyposażenie kościoła p.w. św. Józefa w Baborowie (stan przed rozpoczęciem prac 
konserwatorskich), fot. I. Solisz. 

Ryc. 59 Baborów. Kolumna Maryjna w Rynku oraz krzyż pokutny przy kościele parafialnym, 
fot. I. Solisz 

Ryc. 60 Gmina Baborów z zaznaczonymi numerami obszaru AZP  oraz rodzajem i ilością stano-
wisk wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych w poszczególnych miejscowościach, 
źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ 

Ryc. 61 Wirtualny spacer po Gminie Baborów www.baborow.pl oraz folder promujący szlak 
zabytków sakralnych gminy 

Ryc. 62 Czerwonków – tablica informacyjna dotycząca zabytków wsi w ramach projektu 
Opolskie Szlakiem LGD, fot. I. Solisz 

Ryc. 63 Szlak Joannitów na terenie powiatu głubczyckiego – plan wycieczki dostępny na stronie 
www.powiatglubczycki.pl, oraz oznaczenie obiektu na szlaku – krzyża na cmentarzu parafial-
nym w Dziećmarowie, fot. I. Solisz 

Ryc. 64  Baborów. Spichlerz wpisany do rejestru zabytków, stan obiektu w 2009 roku i obecnie, 
fot. I. Solisz 
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