
UCHWAŁA NR XIII/162/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015, zaopiniowany 
pozytywnie przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, będący załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk
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1. WSTĘP 

 Przedmiotem „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” (dalej: GPONZ) jest dziedzictwo 

kulturowe w granicach administracyjnych gminy. Natomiast jego głównym celem jest wyznaczenie 

zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami na terenie gminy Namysłów. 

 Dziedzictwo kulturowe, w sposób ogólny, można zdefiniować jako zbiór rzeczy nieruchomych i 

ruchomych oraz wartości duchowych, historycznych, obyczajowych z nimi związanych, który powszechnie 

uznaje się za wartość uniwersalną, godną objęcia ochroną prawną, dla dobra i rozwoju społecznego. Owo 

dziedzictwo uznaje się za warte przekazania następnym pokoleniom, w oparciu o powszechnie przyjęty i 

akceptowalny system wartości historycznych, patriotycznych, religijnych, naukowych i artystycznych. Mają 

one decydujące znaczenie dla zachowania tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i 

kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i 

wspólnoty cywilizacyjnej mieszkańców danego terytorium. 

Zadania przyjęte w niniejszym programie biorą pod uwagę zarówno wymogi legislacyjne, jak i 

potrzebę samorządów, związaną z dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gminy, skutkującego 

poprawą jakości życia lokalnej społeczności. Temu drugiemu celowi podporządkowany powinien być 

strategiczny plan rozwoju gminy, łączący problematykę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. 

 Program zakłada wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego gminy i opieki nad zabytkami, 

prowadzące do poprawy stanu zabytków, poprzez: 

• skuteczne wkomponowanie problematyki ochrony zabytków w strategiczne zadania gminy, szczególnie 

studium zagospodarowania przestrzennego, 

• uwzględnienie w strategii rozwojowej gminy problematyki ochrony zabytków, stanowiącej wspólny 

komponent z zadaniami ekologii i ochrony środowiska, 

• dbałość o stan zachowania zabytków na terenie gminy oraz przeciwdziałanie procesom degradacyjnym, 

• poprawienie atrakcyjności gminy, poprzez wyeksponowanie miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego 

i walorów turystycznych, 

• szersze udostępnienie lub przywrócenie zabytków społeczności, poprzez podjęcie działań zwiększających ich 

atrakcyjność turystyczną i edukacyjną, 

• wspieranie inicjatyw zmierzających do wzrostu absorpcji środków finansowych przeznaczonych na ochronę 

dziedzictwa kulturowego na terenie gminy, 

• ustalenie zasad współpracy z różnorodnymi podmiotami cywilno-prawnymi posiadającymi tytuły własności 

do obiektów zabytkowych. 

 GPONZ na lata 2012-2015 określa działania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, w 

szczególności: 

• bieżącą aktualizację inwentaryzacji zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych, znajdujących się 

w zbiorach muzealnych i innych oraz dziedzictwa niematerialnego, 

• bieżącą aktualizację gminnej ewidencji zabytków (dalej: GEZ), 

• bieżącą aktualizację stanu i sposobu wykorzystania zabytków, 

• zwrócenie uwagi na potrzebę ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, 

kościołami i innymi podmiotami zaangażowanymi w zadania ochrony i opieki nad zabytkami, 

• zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

ze szczególnym naciskiem na jego znaczenie dla rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, 

• wskazanie mechanizmów i możliwych źródeł finansowania ochrony i opieki nad zabytkami, 

• prowadzenie systematycznej i metodycznej edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na 

wszystkich poziomach szkół, 

• wskazanie potrzeby współdziałania wszystkich podmiotów posiadających prawa własności do użytkowania 

obiektów zabytkowych. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 

 Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę ochrony zabytków w naszym kraju jest 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Została 

ona znowelizowana ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474). 
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Art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568 z późn. zm.) nakłada na burmistrza obowiązek sporządzenia GPONZ. Zostaje on przyjęty w formie 

uchwały przez radę miejską, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust. 3 

cytowanej ustawy). Zgodnie z art. 87 ust. 4 cytowanej ustawy program ogłaszany jest w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. Ustawodawca nałożył na burmistrza obowiązek, zgodnie z art. 87 ust. 5 cytowanej 

ustawy, sporządzania co dwa lata sprawozdania, przedstawianego radzie miejskiej. 

 Art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy przywołuje cele opracowania programu, do których należą w 

szczególności: 

• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, 

• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, 

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i 

edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami, 

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z 

wykorzystaniem tych zabytków, 

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 

Cytowana ustawa definiuje także przedmiot ochrony (zabytek) jako: „nieruchomości lub rzeczy 

ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące 

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

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.  

 

3. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego człowieka, na które składają się dobra kultury i natury, została 

zadeklarowana jako konstytucyjny obowiązek Państwa. Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, 

że „Rzeczpospolita Polska (....) strzeże dziedzictwa narodowego (....)”. Kolejny artykuł (art. 6) w ustępie 1 

uzupełnia, że „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 

będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. O odpowiedzialności konstytucyjnej 

nie tylko Państwa, ale i każdego obywatela, za ochronę zabytków przypomina art. 82 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując, że „obowiązkiem Obywatela (....) jest troska o dobro wspólne”. 

Ochrona i opieka nad zabytkami jest istotnym elementem polityki kulturalnej Państwa, które scedowało 

w znaczącym stopniu obowiązki w tym zakresie na jednostki samorządu terytorialnego. Zabytki stanowią nie 

tylko materialny i niematerialny ślad po przeszłości, ale również cenny składnik współczesnej kultury. Takie 

pojmowanie roli zabytków nakreśliła już „Europejska Karta Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego” z 1975 

r. (art. 3, 4, 5). Zaznaczono tam, że ochrona i opieka nad zabytkami jest ważnym działaniem leżącym w sferze 

publicznej, ze względu na ich pierwszorzędne znaczenie w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa, 

kulturowej identyfikacji, oraz dla sfery ekonomii i gospodarki.  

Wysiłki legislacyjne w tym zakresie doprowadziły do przyjęcia głównego aktu prawnego regulującego 

zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jakim jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Z punktu widzenia GPONZ znajdują 

zastosowanie szczególnie art. 3, 4, 6, 7, 16 ust. 1, art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz art. 89 cytowanej ustawy. 

Z wymienionych powyżej artykułów cytowanej ustawy zwrócić należy szczególną uwagę na zakres, 

formy i sposoby ochrony zabytków. 

Art. 4 ustawy stanowi: 

„Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej 

działań mających na celu: 

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 

zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 
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5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 

kształtowaniu środowiska”. 

 Zgodnie z art. 5 ustawy: 

„Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na 

zapewnieniu warunków: 

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”. 

 W myśl art. 6 ustawy: 

„1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 

1) zabytki nieruchome będące w szczególności: 

a) krajobrazami kulturowymi, 

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

c) dziełami architektury i budownictwa, 

d) dziełami budownictwa obronnego, 

e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 

przemysłowymi, 

f) cmentarzami, 

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji; 

2) zabytki ruchome będące, w szczególności: 

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 

b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji 

osób, które tworzyły te kolekcje, 

c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, 

odznakami, medalami i orderami, 

d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami 

świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 

dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

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

bibliotekach, 

f) instrumentami muzycznymi, 

g) wytworami sztuki ludowej i rękodziełami oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji; 

3) zabytki archeologiczne będące w szczególności: 

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 

c) kurhanami, 

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, 

placu, ulicy lub jednostki osadniczej”. 

 W cytowanej ustawie określone zostały prawne form ochrony zabytków. 

 Art. 7 ustawy mówi, że: 

„Formami ochrony zabytków są: 

1) wpis do rejestru zabytków; 

2) uznanie za pomnik historii; 

3) utworzenie parku kulturowego; 

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 
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inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego”. 

 Cytowana ustawa szczegółowo określa obowiązki oraz kompetencje samorządu w zakresie ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami: 

• prowadzenie GEZ (art. 22, pkt. 4), 

• sporządzanie na okres czteroletni GPONZ (art. 87), 

• uwzględnianie ochrony i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju, studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

(art. 18 i 19). W artykułach 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71, 72 ustawy określono obowiązki właścicieli zabytków 

(w tym też samorządów), dla objętych ochroną zabytków, które są własnością gminy lub są w jej posiadaniu. 

 Zwrócić należy uwagę na art. 19 ustawy, który doprowadził do zmiany charakteru prawnego GEZ. 

Wcześniej posiadała ona wyłącznie charakter informacyjno-dokumentacyjny, obecnie zaś zyskała status 

instrumentu warunkującego prawną ochronę obiektów zabytkowych na terenie danej gminy. Nowelizacja 

ustawy doprecyzowała, jakie zabytki należy ująć w ewidencji. Określono, że GEZ powinna zostać założona w 

terminie do 3 lat od wejścia w życie nowelizacji. W przypadku istniejących już ewidencji, powinno się je 

dostosować do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661). W 

związku z tym utraciło moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia 

rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 

skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2004 r. Nr 124, poz.  1305). 

 Zakres cytowanej ustawy uszczegóławiają inne akty wykonawcze, przede wszystkim rozporządzenia 

ministerialne: 

• rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 56, poz. 508), 

• rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego 

umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259), 

• rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie 

zabytków archeologicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 650), 

• rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o 

cechach zabytków za granicę (Dz. U. z 2004 r. Nr 84, poz. 789), 

• rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), 

• 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. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153), 

• rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 

2005 r. Nr 112, poz. 940), 

• rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 

udzielania dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. 2010 nr 64, poz. 396). 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (…) kultury, w tym (…) ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami”. 

Zgodnie z zasygnalizowaną wcześniej prawidłowością GPONZ powinien znajdować odzwierciedlenie 

w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów”. Stąd w 

programie uwzględnione zostały założenia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Ponadto program uwzględnia następujące ustawy i rozporządzenia: 

• ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.), 

• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150), 
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• ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), 

• ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.), 

• ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123), 

• ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm.), 

• ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1588), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. nr 118 poz. 1233). 

 Podstawę prawną dla zasad ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach stanowią 

przede wszystkim: 

• ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), 

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

 Zasady ochrony materiałów archiwalnych regulują natomiast przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.). 

Zaznaczyć należy, że ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474) doprowadziła do 

zmian w ustawach Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Polegały one na 

rozszerzeniu zakresu ochrony o zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, a co za tym idzie konieczności 

uzgadniania związanych z nimi planów inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (dalej: 

WKZ). 

 Wymieniona ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ujęła ochronę zabytków na szerokim 

tle ochrony dziedzictwa kulturowego i historii Europy. Stąd istotne dla omawianego zagadnienia są 

międzynarodowe dokumenty określające zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Podzielić je 

można na trzy grupy: 1) akty prawne UNESCO; 2) akty prawne instytucji europejskich; oraz 3) 

międzynarodowe dokumenty doktrynalne. 

 Spośród aktów prawnych UNESCO najistotniejsze są: 

• Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Haga 1954, 

• Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi 

i przenoszeniu własności dóbr kultury, Paryż 1970, 

• Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 1972, 

• Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Paryż 2003, 

• Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodnych form wyrazu kulturowego, Paryż 2005. 

Akty prawne UNESCO, pomimo, że stanowią rekomendacje i deklaracje, to wyznaczają 

międzynarodowe standardy opieki nad folklorem i tradycyjną kulturą, form zabezpieczenia obiektów 

ruchomych, miejsc i przestrzeni historycznych, krajobrazów kulturowych, reguł prowadzenia badań 

archeologicznych. Uczulają także na zjawiska umyślnej destrukcji dziedzictwa i potrzebę pobudzania 

odpowiedzialności współczesnego pokolenia za dobra kultury, stanowiące uniwersalną wartość, którą należy 

zabezpieczyć dla przyszłych generacji. 

Spośród aktów prawnych instytucji europejskich najistotniejsze są: 

• Europejska Konwencja Kulturalna, Paryż 1954, 

• Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego, Grenada 1985, 

• Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego, La Valetta 1992, 

• Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja 2000, 

• Konwencja ramowa Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 

2005. 
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Spośród międzynarodowych dokumentów doktrynalnych najistotniejsze są: 

• Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenecka), 

Wenecja 1964, 

• The Burra Charter – The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance, 

Burra 1979, 

• Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), Florencja 1981, 

• Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych ICOMOS, Toledo-Waszyngton 1987, 

• Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym, Lozanna 1990, 

• Karta Ochrony i Zarządzania Podwodnym Dziedzictwem Kulturowym, Sofia 1996, 

• Principles for the recording of monuments, groups of buildings and sites, Sofia 1996, 

• Międzynarodowa Karta Turystyki Kulturowej, Mexico City 1999, 

• Zasady Ochrony Historycznych Budynków Drewnianych, Mexico City 1999, 

• Charter on the Built Vernacular Heritage, Mexico City 1999, 

• Charter on principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage, 

Victoria Falls 2003, 

• Zasady ochrony i konserwacji malowideł ściennych, Victoria Falls 2003, 

• Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, Xi’an 2005. 

 

4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
 

 GPONZ jest koherentny z informacjami o strategicznych celach polityki państwa i uwarunkowaniach 

formalnoprawnych w sferze ochrony zabytków. Strategiczne zadania w tym zakresie zawarto w „Koncepcji 

Zagospodarowania Przestrzennego Kraju” (dalej: KZPK) oraz programach przygotowanych przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

KZPK po raz pierwszy wymieniony został w nieaktualnej już ustawie o zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. W obowiązującej obecnie ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym dokument ten nosi nazwę „koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju” (art. 47). KZPK została przyjęta dnia 26 lipca 2001 r. Formalnie opublikowano ją w Monitorze Polskim 

nr 26 z dnia 16 sierpnia 2001 r. (poz. 432). Stanowi ona dokument do dziś obowiązujący, choć już znacznie 

zdezaktualizowany. W 2008 r. opracowany został „Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju do roku 2033”, który stanowi podstawę do opracowania dokumentu rządowego. 

KZPK określa zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w 

perspektywie najbliższych kilkunastu lat. 

„W systemie strategicznych celów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego kraju, określono między innymi 

główne motywy wyboru celów strategicznych, kreujących politykę przestrzenną państwa. Jest wśród nich 

historyczna konieczność oraz szansa dynamizacji rozwoju i osiągnięcia na tej drodze europejskich standardów 

życia społeczeństwa poprzez istotne zwiększenie konkurencyjności gospodarki narodowej w otwartym systemie 

światowym. Tak sformułowany motyw i cel generalny wyznacza system celów z nim współzależnych. Jednym z 

nich jest ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez niekonfliktogenne wkomponowanie zagospodarowania 

kraju, regionów, miast i osiedli w przestrzeń historyczną, która kształtowałaby i utrwala tożsamość polskiej 

przestrzeni w systemie europejskim”. 

 W koncepcji sformułowano sześć głównych celów. Jeden z nich dotyczył stricte ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Określono go jako „kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu 

kulturowego i pojedynczych zabytków przed zniszczeniem, degradacją, dewaloryzacją oraz podjęcie działań 

mających na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego społeczeństwu”. 

 Kryteria kształtowania zagospodarowania przestrzennego sformułowano w czterech zasadniczych 

punktach: 

• „przestrzenne oddalenie trwałych źródeł dewaloryzacji od obiektów dziedzictwa kulturowego; 

• dostępność komunikacyjna krajobrazu kulturowego w sposób eksponujący jej najwyższe wartości i walory 

oraz przeciwdziałający jej degradacji; 

• wkomponowanie obiektów dziedzictwa kulturowego narodu we współczesne struktury funkcjonalno-

przestrzenne; 

• powiązanie funkcjonalno-przestrzenne obiektów dziedzictwa kulturowego z krajobrazem przyrodniczym”. 
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 Założenia koncepcji wskazują na turystykę jako jeden z głównych komponentów rozwoju 

gospodarczego kraju. Jako jej filar wskazano ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Zagospodarowanie i rewaloryzacja przestrzeni turystycznej powoduje wzrost atrakcyjności szlaków 

kulturowych i wymusza wzrost środków na ochronę dziedzictwa, w tym także pochodzących ze źródeł 

komercyjnych. 

 „Narodowy Program Kultury »Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego«” na lata 2004–2013 

stanowi element opracowanej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowej strategii 

rozwoju kultury na lata 2004–2013”. W 2005 r. MKiDN wprowadziło w życie uzupełnienie „Narodowej 

Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004–2020”. Podstawowym zadaniem „Narodowego Programu Kultury” 

jest wyznaczenie kierunków polityki rządu w odniesieniu do zabytków i dziedzictwa kulturowego do 2013 r. 

Program strategiczny zakłada wzmożone działania w zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa 

kulturowego, ze szczególnym naciskiem na poprawę stanu zabytków nieruchomych. Program ten jest zgodny z 

„Narodowym Planem Rozwoju”, wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 

Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) oraz krajowego programu ochrony zabytków. 

 W skład programu wchodzą m. in. następujące komponenty: 

• „poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony 

zabytków, 

• kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, 

rekreacyjne i inne cele społeczne, 

• zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości przez tworzenie zintegrowanych 

narodowych produktów turystycznych, 

• promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą, w szczególności za pomocą narzędzi 

społeczeństwa informacyjnego, 

• rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzictwa 

kulturowego, 

• tworzenie warunków do rozwoju i ochrony dziedzictwa kultury ludowej”. 

 Wśród głównych założeń programowych można wyodrębnić dwa priorytety działań: 

• „Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe”. 

W ramach pierwszego priorytetu położono nacisk na „kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na 

cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne” oraz „zwiększenie roli zabytków w 

rozwoju turystyki i przedsiębiorczości przez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych”. 

• „Edukację i administrację na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego”. 

W ramach drugiego priorytetu położono nacisk na „rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości 

społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego. Działanie będzie polegało na podnoszeniu wykształcenia 

kadr zatrudnionych w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na rozwijaniu zainteresowań społeczeństwa 

problematyką ochrony zabytków”. 

 „Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” określa zasady tworzenia warunków 

niezbędnych do sprawowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wyznacza cele i kierunki działań oraz 

zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposoby finansowania planowanych 

działań oraz harmonogram ich realizacji. 

 Obecnie trwają prace nad opracowaniem „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami”
1
. W tezach do krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określono siedem 

podstawowych zasad konserwatorskich: 

• zasady primum non nocere, 

• zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych 

i niematerialnych), 

• zasady minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań niekoniecznych), 

• zasady, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco, 

• zasady czytelności i odróżnialności ingerencji, 

• zasady odwracalności metod i materiałów, 

• zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.  

                                                           
1
 Tezy dostępne na stronach Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji nad Zabytkami 

http://www.kobidz.home.pl/pliki/tezy.pdf. 
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 Zasady te dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w ochronę i opiekę nad zabytkami gminnymi: 

konserwatorów – pracowników urzędów, profesjonalnych konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki, 

konserwatorów-architektów, urbanistów, budowlanych, archeologów, badaczy, właścicieli i użytkowników, w 

tym duchownych – codziennych konserwatorów zabytkowych świątyń. 

 

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

województwa i powiatu 
 

 „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011-2014” został przyjęty 

Uchwałą Nr V/76/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r., i stanowi załącznik do 

niej. Zadanie to, nałożone na Zarząd Województwa, wynika z art. 18, pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 cytowanej 

ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. GPONZ stanowi realizację wytycznych przyjętych w „Programie 

Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego”. 

Program uwzględnia uchwaloną przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30 maja 2000 r. 

„Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015”. Strategia została zaktualizowana w 2005 r. 

Dokument zakłada wsparcie „działań, które zapewnią dynamiczny i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, 

spójność społeczno-gospodarczą i przestrzenną regionu przy zachowaniu tożsamości, specyfiki dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów przyrodniczych Śląska Opolskiego”. 

Działania wspierające w zakresie m.in. budowy społeczeństwa informacyjnego, edukacji, komunikacji, 

ochrony środowiska i zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury zakłada „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”, przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją nr CC 2007 PL 161 

PO 012 z dnia 1 października 2007 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 

października 2007 r. W ramach „Osi priorytetowej 5” RPO WO 2007-2013 znajduje się m.in. „ochrona i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego” oraz „rozwój infrastruktury kulturalnej”. Natomiast „Oś priorytetowa 

6” zawiera kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez „aktywizację obszarów miejskich i 

zdegradowanych” oraz „rewitalizację zespołów miejskich i zdegradowanych”. 

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie 

regionu jest „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego”. Aktualny plan został 

przyjęty uchwałą nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. Plan 

stanowi realizację koncepcji zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego”, dotyczących m.in. 

kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i urbanistyki. Plan kładzie 

„nacisk na zapewnienie wysokiego poziomu ładu przestrzennego rozumianego, jako dążenie do harmonii, 

uporządkowania, proporcjonalności i równoważenia środowiska przyrodniczego i kulturowego z potrzebami 

urbanizacji”. 

Na poziomie województwa funkcjonuje „Program Waloryzacja Zabytkowego Zasobu Wsi Opolskiej”, 

który stanowi opracowanie opolskiego Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu. 

Zawiera on zestawienie wsi województwa opolskiego o wysokich walorach zabudowy i ukształtowania 

przestrzennego wymagających ochrony. Wśród wytypowanych wsi o wybitnych wartościach znalazły się 

Igłowice. 

 Na terenie Powiatu Namysłowskiego obowiązuje „Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 

roku 2015”, zawierająca koncepcje zrównoważonego rozwoju jego części składowych. Strategia określa 

mechanizmy warunkujące prawidłowy rozwój Powiatu. W dokumencie zawarto cele strategiczne i priorytety 

strategiczne, w ich skład wchodzą: 

• podniesienie jakości życia mieszkańców i wzrost znaczenia powiatu w regionie, 

• poprawa warunków edukacji oraz podejmowania aktywności społecznej i gospodarczej, 

• wzmocnienie bazy ekonomicznej w oparciu o wykorzystanie walorów Powiatu. 

 W skład działań określonych w „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 2015” wchodzi 

m.in. modernizacja obiektów użyteczności publicznej, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rewitalizacja 

obiektów zabytkowych i terenów cennych przyrodniczo. Ogólne założenia „Strategii” znajdują 

odzwierciedlenie w GPONZ. 

 Kryteria przyznawania dotacji z budżetu Powiatu określa Uchwała nr XXXVIII/363/2010 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. dotycząca „określenia zasad udzielania dotacji z budżetu 

Powiatu Namysłowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków”. 
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5. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy 

(analiza dokumentów programowych gminy) 
 

Dokumentem wyjściowym do opracowania aktualnego GPONZ jest poprzedni Program na lata 2008-

2011, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII/216/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 

2008 r. 

GPONZ, z założenia, powinien być koherentny z innymi strategicznymi dokumentami opracowanymi 

dla gminy, w tym przede wszystkim „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Namysłów”, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 10 grudnia 2009 r. Jest to aktualizacja dokumentu z 22 grudnia 1997 r. Obecne „Studium” stanowi 

podstawę działań planistycznych w gminie, o oparciu o nie prowadzi się politykę i strategię działań, głównie w 

sferze zagospodarowania przestrzennego, ale także społeczno-gospodarczej i ekologicznej, a więc na takich 

płaszczyznach, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie struktury przestrzennej i układu 

funkcjonalno-przestrzennego. Dokument stanowi, że jego celem „jest uaktualnienie zamierzeń miasta w sferze 

kształtowania polityki przestrzennej, w tym przede wszystkim wskazanie nowych terenów inwestycyjnych, 

poprawa warunków zamieszkiwania, wyeksponowanie i ochrona walorów przestrzennych i kulturowych […]”. 

 Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej został omówiony w II 

rozdziale „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów” (s. 22-27). 

Został on oparty o poprzedni GPONZ i jest z nim w pełni kompatybilny. Na ternie gminy Namysłów 

obowiązuje także nowy dokument: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Namysłów – obszar wiejski”. Został on przyjęty uchwałą Nr X/112/11 Rady Miejskiej w 

Namysłowie z dnia 1 grudnia 2011 r. 

Dokumentem mającym odzwierciedlenie w GPONZ jest „Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa 

na lata 2008–2013”, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVI/260/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 

12 marca 2009 r. Na jego podstawie wyznaczono obszar wymagający rewitalizacji, przede wszystkim 

obejmujący historyczny układ urbanistyczny. 

Trwającymi pracami rewitalizacyjnymi objęto m.in.: 

• rewitalizację młyna gospodarczego i przystosowanie na Muzeum Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej 

12, 

• remont średniowiecznej Baszty, zlokalizowanej przy Urzędzie Miejskim, z rekonstrukcją dachu i 

przylegającego muru kurtynowego, 

• rewitalizację dawnej szkoły ewangelickiej i przystosowanie na Izbę Regionalną przy ul. Szkolnej 4, 

• odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont ulic. 

 W związku z systemem reagowania kryzysowego na terenie gminy Namysłów obowiązuje „Plan 

reagowania kryzysowego ochrony dóbr kultury miasta i gminy Namysłów”. Określa on procedury 

zabezpieczenia ruchomych i nieruchomych dóbr kultury, na wypadek zagrożenia niemilitarnego lub konfliktu 

zbrojnego. 

 

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy 

5.2.1. Zarys historii obszaru gminy 
 

 Przedlokacyjne centrum osadnicze na prawym brzegu Widawy, tzw. Stare Miasto, wzmiankowane jest 

po raz pierwszy w 1. połowie XIII w. Ośrodek lokacyjny założono na „surowym korzeniu”, na lewobrzeżnej 

części Widawy, w miejscu, gdzie jej rozlewiska krzyżowały się ze szlakiem handlowym ze wschodu na zachód 

(Ruś – Kraków – Wrocław – Łużyce – Południowe Niemcy). Miasto lokowano na prawie średzkim. Prawo 

miejskie uzyskał Namysłów w 1249 r. Do połowy XIII wieku (1248 rok) miasto związane było bezpośrednią 

zależnością z księstwem wrocławskim do 1294 r. W efekcie postępującego rozbicia feudalnego na Śląsku w 

latach 1312-1323 Ziemia Namysłowska zyskała status samodzielnego księstwa, a Namysłów urósł do rangi 

jego stolicy. W latach 1341-1348 miasto znalazło się we władztwie Kazimierza Wielkiego na transakcji 

zastawnej, dokonanej z Bolesławem III. W 1348 r. miało miejsce jedno z najsławniejszych wydarzeń w 

dziejach Namysłowa. Doszło wówczas do podpisania w mieście tzw. pokój namysłowski, układ pomiędzy 

królem Kazimierzem Wielkim i księciem Bolkiem II świdnicko-jaworskim, a cesarzem Karolem IV 

Luksemburskim. Król Polski zrzekł się wówczas praw do Śląska, w zamian za co cesarz zrezygnował z 

pretensji do polskiej korony. 
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 W połowie XIV wieku wzniesiono fortyfikacje miejskie – mury obronne i cztery bramy miejskie. 

Natomiast w 1360 r. rozpoczęto budowę zamku, który stał się następnie siedzibą starostów namysłowskich. Nie 

oszczędzały Namysłowa w średniowieczu klęski elementarne. Kilkakrotnie, w 1377, 1466 i 1483 r. miasto 

dotykały niszczące pożary. XV wiek przyniósł miastu okresową samodzielność. W 1402 r. wszedł Namysłów 

w skład tzw. związku książęcego, stojącego na straży interesów śląskich podmiotów feudalnych. 

 W pierwszej połowie XV wieku przetoczyły się przez cały Śląsk wojny husyckie. Namysłów oblegali 

wówczas bezskutecznie taboryci. W 1349 r. podpisano w mieście ugodę pomiędzy Kazimierzem 

Jagiellończykiem, księciem polskim, a Albrechtem Habsburgiem. W 1453 r. Namysłów, wraz z Wrocławiem, 

odmawiał złożenia hołdu lennego w Pradze królowi Władysławowi Pogrobowcowi. 

 Wiek XV upływał pod znakiem ożywienia gospodarczego i wzrostu wymiany handlowej pomiędzy 

Wrocławiem, a Krakowem. Leżący na szlaku handlowym pomiędzy oboma miastami Namysłów wyraźnie na 

tym korzystał ekonomicznie. 

 W 2. połowie XV w., w wyniku zawirowań politycznych, Namysłów uznał za władcę w 1469 r. 

Macieja Korwina, a następnie w 1490 r. Władysława Jagiellończyka. Po śmierci tego ostatniego miasto 

przeszło w 1526 r. pod władztwo Habsburgów. W tym okresie fortyfikacje miejskie przyjęły nowy kształt, 

dostosowany do wymogów nowożytnej sztuki obronnej. Miało to związek z ówczesnym położeniem 

geopolitycznym Namysłowa. W konsekwencji w 1578 r. miasto zakwalifikowano do grupy kluczowych dla 

obronności monarchii Habsburgów fortec, strzegących militarnie Śląsk od strony Polski i Węgier. Pomimo 

nowoczesnego sytemu obronnego podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648 r.) 5 października 1632 r. 

Namysłów zdobyły wojska szwedzkie. Po zakończeniu działań wojennych miasto uzyskało status tzw. twierdzy 

krajowej, co wiązało się z wdrożeniem programu modernizacji i wzmacniania sytemu fortyfikacyjnego. W 

praktyce jednak nie rozpoczęto prac, co spowodowało, że za nadaniem statusu prawnego twierdzy krajowej nie 

poszły realne działania. 

 Namysłowski zamek został w 1703 r. odsprzedany przez cesarza zakonowi krzyżackiemu, którego 

Komenda została zlikwidowana w wyniku sekularyzacji w 1810 r. 

 Namysłów przeszedł pod władztwo pruskie, w wyniku wojen śląskich, w 1741 r. Podczas kolejnych 

działań wojennych prowadzonych na Śląsku miasto było kilkakrotnie zdobywane. W latach 1756-1763 

Namysłów zajęli Austriacy, a następnie Rosjanie, w ramach operacji militarnych prowadzonych podczas wojny 

siedmioletniej. W czasach napoleońskich przez dwa lata (1806-1807 r.) miasto zajmowali Francuzi. Po bitwie 

pod Lipskiem w Namysłowie osadzono francuskich jeńców i zlokalizowano regiment armii rosyjskiej. 

 Po zakończeniu wojen napoleońskich, w duchy ogólnoeuropejskich tendencji urbanistycznych, 

rozpoczęto powolne niwelowanie fortyfikacji ziemnych, umożliwiając tym samym rozwój przestrzenny miasta. 

Pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą Namysłowa miał fakt, że przez kolejne 130 lat omijały go działania 

wojenne. 

 XIX w. był epoką rozwoju technicznego miasta. Powstał nowoczesny browar Haselbacha, a w 1862 r. 

uruchomiono połączenie telegraficzne z Wrocławiem. W latach 1866-68 powstała linia kolejowa Wrocław-

Namysłów-Kluczbork, a w 1899 r. Namysłów-Opole. Na terenie miasta działał poeta i publicysta łużycki Jan 

Skala (1889-1945 r.). W czasie II wojny światowej zlokalizowano w Namysłowie podobóz obozu 

koncentracyjnego w Rogoźnicy. Od 1943 roku w Namysłowie działała Armia Krajowa. Po 21 stycznia 1945 r., 

po bitwie pod Smarchowicami Śląskimi, miasto opanowała Armia Czerwona. Przekazanie administracji stronie 

polskiej oficjalnie miało miejsce 30 kwietnia 1945 r. 

 

5.2.2. Krajobraz kulturowy 
 

 Na krajobraz kulturowy gminy składa się całe bogactwo historyczne, kulturowe, religijne, społeczne, to 

także tradycja ustna mieszkańców danego obszaru. Stanowi on wspólne dobro ogółu mieszkańców, sprzyjające 

tworzeniu więzi i budzeniu poczucia bezpieczeństwa zbiorowego. Krajobraz kulturowy jest zjawiskiem 

złożonym, w którego skład wchodzą elementy materialne i niematerialne, zarówno przyrodnicze, jak i 

wynikające z działalności człowieka. 

 Namysłów jest ośrodkiem miejskim położonym na Równinie Oleśnickiej, nad rzeką Widawą. Miasto 

jest jednym z 11 ośrodków powiatowych województwa opolskiego. 

Miasto Namysłów jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Namysłów, zlokalizowanej w północno-

zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie namysłowskim. Od strony północnej graniczy z 

województwem wielopolskim, od zachodu z gminą Wilków, od południa z gminami Lubsza i Świerczów, od 

wschodu z gminą Domaszowice. W skład gminy wchodzi Namysłów i 32 sołectwa wiejskie: Baldwinowice, 
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Barzyna, Brzezinka, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna, Igłowice, Jastrzębie, Józefków, Kamienna, 

Kowalowice, Krasowice, Ligota Książęca, Ligotka, Łączany, Michalice, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Nowe 

Smarchowice, Nowy Folwark, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Przeczów, Rychnów, Smarchowice Małe, 

Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Woskowice Małe, Ziemiełowice, Żaba. 

 Krajobraz kulturowy gminy kształtuje się dwubiegunowo, dzieląc się na miasto Namysłów oraz 

obszary wiejskie. W Namysłowie koncentruje się życie gospodarcze, społeczne, kulturalne, rozrywkowe i 

administracyjne, zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców gminy. Ośrodek municypalny 

charakteryzuje się dobrze zachowaną strukturę urbanistyczną charakterystyczną dla wielu miast 

średniowiecznych, z miejskimi założeniami obronnymi, zamkiem, browarem oraz obiektami sakralnymi i 

mieszkalnymi, odzwierciedlającymi tradycje zabudowy miejskiej. Jest to założenie lokacyjne o obrysie 

zbliżonym do trójkąta równoramiennego (wydłużonego na osi wschód-zachód). Układ ulic regularny, 

szachownicowy. W zachodnim wierzchołku zamek, prostokątny rynek usytuowany centralnie, w którego 

wschodniej części znajduje się ratusz. Całość wpisuje się w owalną linię umocnień o nieregularnym 

charakterze. Rynek oraz jego najbliższe otoczenie od okresu średniowiecza stanowił centrum kulturalne, 

społeczne i gospodarcze. Z biegiem czasu ta część miasta była sukcesywnie otaczana nowymi obiektami 

mieszkaniowymi, usługowymi i produkcyjnymi, tworzącymi zwartą tkankę miejską. Krajobraz kulturowy 

miasta dopełniają kompleksy terenów zielonych. Na uwagę zasługuje szczególnie obszerny park miejski (2. 

poł. XIX w.) zlokalizowany pomiędzy ul. Braterską, Pułaskiego i Baczyńskiego. W niewielkim stopniu zostały 

przekształcone także tereny zielone w obrębie doliny rzeki Widawy. Na obszarach wiejskich gminy krajobraz 

kulturowy stanowi odzwierciedlenie życia codziennego, związanego z gospodarką rolną. Wsie gminy 

Namysłów posiadają dobrze zachowaną strukturę urbanistyczną. Najcenniejszymi zabytkami są kościoły (w 

tym cenne świątynie drewniane), kapliczki, założenia pałacowo-dworskie i folwarczne oraz historyczne układy 

ruralistyczne z mieszaną zabudową mieszkalno-gospodarczą. Cechą charakterystyczną krajobrazu kulturowego 

są także parki pałacowe i dworskie podlegające ochronie jako zabytki kultury. Często zdarza się, że w wyniku 

wieloletnich zaniedbań, założenia parkowe straciły swój pierwotny charakter. Nadal prezentują jednak dużą 

wartość przyrodniczą, głównie z uwagi na stary, mieszany drzewostan. 

 

5.2.3. Zabytki nieruchome 
 

MIASTO NAMYSŁÓW 

(ZABYTKI UJĘTE W REJESTRZE WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW) 

 

 Na terenie miasta Namysłów znajduje się 45 zabytków wpisanych do rejestru WKZ. Poprzednie 

opracowania zwykły przyjmować, że jest ich 34. Uznaliśmy, że kompleksów obiektów, takich jak np. 

fortyfikacje miejskie, zespół pofranciszkański czy zespół browaru, nie należy traktować w niniejszym 

opracowaniu jednolicie, ze względu na ich charakter i, często występujące, zróżnicowanie funkcjonalne. 

Najwięcej, bo 22,2% stanowią obiekty o charakterze mieszkalnym, tyle samo obronnym. 15,6% stanowią 

obiekty sakralne, tyle samo wchodzące w skład zespołu szpitala, 13,3% wchodzące w skład zespołu browaru, 

11,1% inne. Wykaz zabytków stanowi aneks numer 1, tabela A, załączona do rozdziału 12. 

Na terenie pozostałych miejscowości gminy Namysłów znajduje się 61 zabytków wpisanych do 

rejestru WKZ. 44,3% stanowią zabytki wchodzące w skład zespołów dworsko-pałacowych, zarówno same 

dwory i pałace, jak i budynki gospodarcze i mieszkalne, z wyłączeniem parków. Obiekty sakralne stanowią 

27,9%. Brak natomiast założeń stricte obronnych, choć zapewne takie funkcje spełniały niektóre dwory. Parki 

stanowią 13,1% obiektów zabytkowych, budynki mieszkalne 8,2%, gospodarcze 1,6%. W wykazie ujęto także 

dwa obiekty sklasyfikowane, jako inne (3,3%) oraz nieistniejącą stodołę (1,6%). Wykaz zabytków stanowi 

aneks numer 1, tabela B, załączona do rozdziału 13. 

 

Średniowieczny układ urbanistyczny miasta lokacyjnego. 
 Układ wpisany do rejestru WKZ pod numerem 367/52 z 23.05.1952 r. 

Średniowieczne założenie lokacyjne zachowało się w Namysłowie bardzo dobrze. Posiada rzut 

zbliżony do równoramiennego trójkąta, wydłużonego na osi wschód-zachód, z Zamkiem na zachodnim 

wierzchołku. Ulice wytyczone w sposób regularny, szachownicowy, z rynkiem usytuowanym centralnie, we 

wschodniej części ratusz. Główne ciągi komunikacyjne wyznaczają ulice wychodzące z narożników rynku, 

przecinające dłuższe pierzeje (północną i południową) w połowie długości. Ulice wychodzące z narożników 

wschodniego i zachodniego łączą się w miejscu lokalizacji wschodniej bramy (Krakowskiej) i zachodniej 
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bramy (Wrocławskiej, zniesionej w 1863 r.). Kościół farny p.w. św. Piotra i Pawła zlokalizowany w 

sąsiedztwie murów miejskich, na północny-wschód od rynku. Dawny zespół klasztorny franciszkanów 

zlokalizowany na północny-zachód od rynku. W jego sąsiedztwie znajdował się, przy południowym ciągu 

murów miejskich, kościół ewangelicki, wzniesiony w latach 1787-1789, wg projektu Pohlmanna. Został 

rozebrany w 1963 r. Unikalne założenie obronne stanowią mury miejskie w północnej części miasta. 

Przebiegają one ponad korytem Widawy, która przenika w obręb fortyfikacji niewielkim zakolem, tworząc 

wyspę młyńską. Na południowy-zachód od zespołu klasztornego franciszkanów znajdują się zabudowania 

browaru, które w 2. połowie XIX w. zatarły historyczny układ urbanistyczny w tej części miasta lokacyjnego. 

W południowej części miasta dobrze zachowany system murów miejskich (częściowo rekonstruowany). 

 

Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła. 
Obiekt wpisany do rejestru WKZ pod numerem 63 z 29.03.1949 r. oraz 603/59 z 22.10.1959 r. 

 Obiekt sakralny w tym miejscu pojawia się w krótkiej wzmiance z 1312 r. Tradycja zwykła 

przyjmować, że budowę obecnego kościoła rozpoczęto na pocz. XV w. Postępowała ona etapowo: rozpoczęcie 

budowy w 1401 r.; budowa wieży w latach 1405-1441; budowa trzech zachodnich przęseł korpusu w latach 

1405-1441. Między czasie, w 1433 r., kościół dotknął pożar trawiący miasto. Odbudowa zniszczonych 

elementów trwała do 1485 r. W latach 1483-1495 wzniesiono trzy przęsła korpusu od strony wschodniej. Miało 

to zapewne związek z kolejnym pożarem w 1483 r. W 1495 r. odbudowano sklepienia korpusu. 

Prawdopodobnie na przełomie XV i XVI w. wzniesiono kaplice po bokach przęseł korpusu od strony 

zachodniej. W związku ze wzrostem znaczenia protestantyzmu na Śląsku kościół w 1525 r. przejęli 

ewangelicy. W rok później (1526 r.) dobudowano zakrystię. W 1570 r. wieżę opatrzono hełmem, zastąpionym 

nowym w 1605 r., w związku ze zniszczeniem poprzedniego przez pożar. Kolejny pożar w 1619 r. doprowadza 

do zniszczenia dachów oraz poważnego uszkodzenia sklepienia nawy bocznej i zakrystii. Osłabienie 

ewangelików wykorzystali katolicy, odzyskując kościół w 1655 r. W 1697 r. przeprowadzono renowację 

wnętrza, a w 1790 r. wymieniono pokrycie dachowe i hełm wieży, zachowany do dziś. W 2. poł. XIX w. 

(1868-1869 r.) przeprowadzono kolejną renowację kościoła, nadającą mu cechy neogotyckie. W tym czasie 

(1844 i 1888 r.) dwukrotnie odnawiano więźbę dachową. W latach 1887-1893 wzniesiono kruchtę od strony 

południowej, zadaszono szkarpy od strony wschodniej, dokonano przeróbki portali oraz wymieniono kamienne 

maswerki (za wyjątkiem kaplic od strony północnej). W 2009 r. wykonano podświetlenie kościoła, a rok 

później nagłośnienie. W 2011 r. zabezpieczono zabytek poprzez rozbudowę monitoringu IP. 

 Kościół o cechach stylu i układu gotyckiego, założenie orientowane, murowany z cegły, z użyciem 

materiału kamiennego w detalu. Obiekt w układzie halowym, trójnawowym, sześcioprzęsłowym, zamknięcie 

nawy głównej wysunięte ku przodowi, węższe nawy boczne od wschodu opatrzone zamknięciami 

trójbocznymi. Kwadratowa wieża opatrzona hełmem przy korpusie od strony zachodniej. Od strony północnej 

trójprzęsłowa zakrystia i trzy kaplice. Przy trzech zachodnich przęsłach cztery kaplice od strony południowej. 

Od strony zachodniej mała przybudówka schodowa. Niewielkich rozmiarów neogotycka kruchta pomiędzy 

drugim i trzecim przęsłem, od strony południowej. W grubości murów, od strony wschodniej, pomiędzy 

zamknięciami nawy głównej oraz bocznych, dwie kręcone klatki schodowe, z wejściami od wnętrza naw 

bocznych. Wieża w konstrukcji otwartej od przyziemia w części północnej i arkad w części południowej, górne 

kondygnacje zamknięte, z wejściem od wnętrza korpusu kościoła. Wewnętrzne profilowane arkady 

międzynawowe, ostrołukowe arkady kaplic. Filary międzynawowe prostokątne, ścięte narożniki w części 

zachodniej, od strony naw opięte lizenami, cokoły oraz ścięte narożniki, profilowanie obiegające arkady w 

części wschodniej. Sklepienia żebrowe, w przeważającej części o cechach późnogotyckich, w nawach 

rozdzielone w połowie gurtami, wydzielającymi wcześniejszą część – zachodnią – i późniejszą – wschodnią. 

Nawa główna sklepiona gwiaździście, przęsła wschodnie i zamknięcie z żebrami przekątnymi. Nawy boczne 

sklepione przeskokowo, za wyjątkiem trzeciego od wschodu przęsła nawy północnej, które w 1619 r. sklepiono 

krzyżowo. Zachodnia część korpusu wyposażona w zworniki gładkie, niektóre z gwiazdą. Trzecie przęsło nawy 

głównej od strony zachodniej z płaskorzeźbionym motywem głowy Chrystusa w nimbie, u spływów sklepień 

wsporniki, przyjmujące w nawie głównej kształt podłużnych fryzów ze zdobieniami roślinnymi. Bogate 

motywy kamieniarskie, liczne płaskorzeźbione zworniki koliste i heraldyczne (tarcze herbowe), w tym orła 

śląskiego, w części wschodniej. Zamknięcie nawy głównej opatrzone zwornikiem z wyobrażeniem głowy św. 

Jana Chrzciciela oraz inskrypcją. Pozostałe trzy wschodnie przęsła nawy głównej opatrzone zwornikami z 

płaskorzeźbionymi motywami głowy Chrystusa w nimbie oraz motywami heraldycznymi: czeskiego lwa z 

tarczą, herbami cechów rzemieślniczych oraz krzyżem, prawdopodobnie zakonu rycerskiego Najświętszej 

Marii Panny (krzyżaków). Spływy sklepień opatrzone wspornikami szyszkowymi i motywami masek męskich i 
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żeńskich. Boczne zamknięcia z postaciami patronów kościoła – św. Piotra i Pawła. Zworniki naw bocznych 

analogiczne stylistycznie do motywów nawy głównej, z motywami: głowy Chrystusa, lwa czeskiego, 

gmerkami, rozetami, gwiazdami oraz w północnej części ze zdobieniem zoomorficznym. Wsporniki rzeźbione 

w formie masek. Zakrystia sklepiona trójprzęsłowo, krzyżowo. Środkowe przęsło, datowane na 1619 r., boczne 

ze zwornikami zdobionymi gmerkami. Kaplica od strony północnej sklepiona krzyżowo-żebrowo, środkowa 

sklepiona sieciowo. Pierwsza kaplica od strony wschodniej, zamknięta wewnątrz trójbocznie od wschodu, z 

dwoma zwornikami, na jednym motyw głowy Chrystusa, dwa wsporniki w kształcie masek. W kaplicach 

południowych (od strony wschodniej) sklepienie przerzutowe z dwoma zwornikami gładkimi (jeden z 

motywem gwiazdy) i sieciowe z dwoma gładkimi zwornikami. W trzeciej sklepienie siedmiopolowe, 

przerzutowe, z trzema gładkimi zwornikami oraz wspornikami stylizowanymi na głowy młodzieńców. Kaplica 

od strony zachodniej, powstała prawdopodobnie w 1759 r., dwukondygnacyjna, z dolną kondygnacją sklepioną 

kolebkowo, z lunetami, i górną opatrzoną sufitem. Wieża sklepiona krzyżowo-żeberkowo, ze zwornikiem 

zawierającym motyw Chusty św. Weroniki oraz czterema rzeźbionymi wspornikami z motywem głów 

męskich, ok. 1405 r. Okna korpusu z lat 1887-1893, obustronnie rozglifione, ostrołukowe, z maswerkami. 

Ściana wschodnia pierwszej kaplicy przy nawie południowej z oknem zamkniętym łukiem w kształcie oślego 

grzbietu. Wejście do zakrystii zamknięte łagodnie ostrołukowo, we wnęce ostrołukowej z inskrypcja z datą 

1526. Wejście z podwójnymi drzwiami żelaznymi. Przy zamknięciach naw bocznych wejścia do klatek 

schodowych opatrzone kamiennymi portalami, zamkniętymi półkoliście. Murowany chór w nawie głównej, 

prawdopodobnie z 1697 r., wkomponowany w przęsło zachodnie, odsklepiony krzyżowo, parapet ze 

zdobieniami o cechach neogotyckich, przedłużony do nawy południowej, częściowo wklęsło wypukły ze 

zdobieniami o cechach rokokowych z 2. poł. XVIII w. 

 Ze strony zewnętrznej opięcia szkarpami dwuskokowymi, z uskokiem dolnym i trójkątnymi 

zwieńczeniami. Szkarpy obiega gzyms kapnikowy, na wysokości ław okiennych. Fryz ceglany, układany 

rębem skośnym oraz opaskowym, tynkowany, poniżej gzymsu koronującego. Dwuboczne występy klatek 

schodowych, zlokalizowane pomiędzy zamknięciami nawy głównej i bocznych. Okienka zamknięte ściętym 

trójliściem. Nad oknami zamknięć przesklepki o łuku spłaszczonym, tworzące pięcioboczne zamknięcie 

korpusu, na wysokości gzymsu koronującego. Zakrystia z oknami ostrołukowymi, w obramieniach 

profilowanymi z formowanej cegły, zamontowane kraty żelazne. Szkarpa w narożniku północno-wschodnim. 

Do zakrystii przybudowane, nieznacznie wyższe, kaplice północne. Przybudówka od zachodu wyposażona w 

aneks schodowy, dostępny poprzez zewnętrzne schody. Wnęki ostrołukowe na przybudówce oraz łączącej się z 

nią południowo-zachodniej szkarpie korpusu. Zamurowana profilowana arkada ostrołukowa w ścianie 

południowej pierwszej od strony zachodniej kaplicy. Dach korpusu kryty dachówką, siodłowy, o jednej 

kalenicy, połaciami przechodzący na dobudówki, zamknięty wielopołaciowo od wschodu. Wieża dzielona na 

cztery kondygnacje tynkowanymi fryzami opaskowymi. W zachodnich narożnikach opięta parami szkarp o 

jednym uskoku, w górnych częściach blendy. Od strony północnej przyziemie otwarte arkadami 

ostrołukowymi. Od strony zachodniej, prawdopodobnie w 1495 r., w miejsce arkady wmurowana ściana 

między szkarpy, wnęki zamknięte odcinkowo. Trzy strefy blend w górnych kondygnacjach oddzielonych 

gzymsem kapnikowym. Dolne i górne blendy ostrołukowe, środkowe zamknięte dwułuczem. W najwyższej 

kondygnacji okna ostrołukowe, pozostałe szczelinowe. Zachodni szczyt wtopiony w wieżę. W części 

południowej dwie ostrołukowe blendy. Portal neogotycki pod wieżą. Hełm baniasty z ośmioboczną latarnią z 

1790 r., zwieńczony krzyżem z datą 1869. 

 Ołtarz główny oraz zlokalizowane w zamknięciach naw bocznych o cechach neogotyckich z ok. 1890 

r., w głównym stara mensa murowana. W drugiej od zachodu kaplicy południowej ołtarz późnobarokowy z ok. 

1720 r., pochodzący z kościoła franciszkanów, restaurowany w 1890 r., z parą kolumn i dekoracją akantową 

oraz rzeźbami św. Apolonii i Katarzyny oraz aniołków. Wkomponowane współczesne obrazy owalne św. 

Piotra z Alkantary oraz w zwieńczeniu św. Sebastiana. Antepedium o dekoracji regencyjnej, z płaskorzeźbą 

nieoznaczonego (pozbawionego atrybutów) świętego. W pierwszej od zachodu kaplicy północnej rzeźbiony 

ołtarz późnobarokowy z ok. 1720 r., autorstwa Leonarda Webera. Stanowi on odwzorowanie analogicznego 

ołtarza świdnickiego, datowanego na 1709 r. Ołtarz ujęto neogotyckim obramieniem ok. 1890 r. Naturalnych 

rozmiarów scena Ogrójca, z częściowo malowanym tłem. Antepedium rokokowe z ok. poł. XVIII w., z 

płaskorzeźbą Upadku pod Krzyżem. W drugiej od zachodu kaplicy północnej ołtarz późnobarokowy z ok. 1740 

r., z parą kolumn. Rzeźby aniołków, w zwieńczeniu grupa Adoracji Matki Boskiej Loretańskiej i postacie króla 

Heroda i żołnierza zabijającego niemowlę. W środkowej części nisza muszlowa, z gotycką rzeźbą Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1410 r. 
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 Ambona z początku XVII w., o cechach późnorenesansowych, dekoracja architektoniczna i okucia z 

neogotyckim baldachimem. Chrzcielnica z 3. ćwierci XVIII w., o cechach rokokowych, rzeźbiona scena 

grupowa Chrztu w Jordanie, na wolutowym zwieńczeniu pokrywy, wewnętrzna misa chrzcielna z cyny, 

datowana na przełom XVIII i XIX w. Dawna chrzcielnica, datowana na XV w., oktagonalna, bez podstawy. 

Stelle pod chórem, datowane na 2. połowę XVI w., o cechach renesansowych. Część ław datowana na 1725 r. 

Szafy zakrystyjne datowane na 1. połowę XVIII w. Dwie marmurowe kropielnice, datowane na XVIII w., 

osadzone na kamiennych podstawach. 

 Kościół wyposażony liczne obrazy. Obraz pokutującej św. Maria Magdalena, datowany na ok. 1700 r., 

oprawiony w rzeźbioną ramę. Obraz przedstawiający dwóch pielgrzymów, datowany na ok. 1700 r., oprawiony 

w ramę o cechach barokowych. Obraz Boga Ojca, datowany na początek XVIII w., poprzednio zlokalizowany 

na zwieńczeniu dawnego ołtarza. Obraz przedstawiający patronów kościoła – św. Piotr i Paweł, datowany na 

ok. 1708 r., poprzednio zlokalizowany przy ołtarzu głównym. Obraz św. Jadwigi śląskiej, datowany na ok. 

1708 r. Obraz przedstawiający czternastu wspomożycieli, datowany na ok. 1798 r. Obraz św. Jana Ewangelisty, 

datowany na 1725 r., poprzednio zlokalizowany w kościele na Starym Mieście. Obraz przedstawiający 

męczeństwo św. Jana Chrzciciela, datowany na ok. 1730 r., oprawiony w ramę o cechach barokowych 

(uszkodzony). Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, datowany na ok. 1780 r. Obraz przedstawiający św. 

Barbarę, datowany na ok. 1740 r., oprawiony w rzeźbioną ramę akantową. Obraz przedstawiający scenę 

spowiedzi św. Jana Nepomucena, datowany na 1756 r., oprawiony w ramę o cechach rokokowych. Obraz 

Karola Boromeusza, datowany na 1756 r., oprawiony w ramę o cechach rokokowych. Obraz św. Pustelnika, 

datowany na ok. połowę XVIII w., pierwotnie zlokalizowany prawdopodobnie w kościele franciszkanów. Dwa 

popiersia przedstawiające patronów kościoła – św. Piotra i Pawła, datowane na koniec XVIII w. Stacje drogi 

krzyżowej, datowane na 1. połowę XIX w. Dodatkowo obraz współczesne, m.in. Ojca Pio i błogosławionego 

Jana Pawła II. 

 Kościół wyposażony w rzeźby. Krucyfiks o cechach późnogotyckich, datowany na ok. 1500 r. Rzeźba 

Chrystusa Frasobliwego, datowana na 1. połowę XVI w., o cechach późnogotyckich. Rzeźba przedstawiająca 

grupę Ukrzyżowania, datowana na koniec XV w., niejednolita, o cechach późnogotyckich, pierwotnie 

zlokalizowana we wnęce zachodniej ściany wieży. Rzeźba Mater Dolorosa, prawdopodobnie z 1. połowy XV 

w. Dwie barokowe rzeźby św. Piotra i Pawła, datowane na 3. ćwierć XVII w. Krucyfiks o cechach 

barokowych, datowany na 2. połowę XVII w., zlokalizowany w przyziemiu wieży. Krucyfiks o cechach 

barokowych, datowany na przełom XVII i XVIII w. Rzeźba św. Jana Nepomucena, datowana na 1714 r. Cztery 

rzeźby Ojców Kościoła o cechach późnobarokowych, datowana na 1. ćwierć XVIII w., osadzona na 

neogotyckich konsolach zawieszonych na filarach międzynawowych. Rzeźba św. Jana Nepomucena o cechach 

barokowych, datowana na ok. połowę XVIII w., pierwotnie zlokalizowana w kościele franciszkanów. Rzeźba 

św. Franciszka o cechach barokowych, datowana na ok. połowę XVIII w. Krucyfiks barokowy, datowany na 

koniec XVIII w. 

 W kościele umieszczone epitafia. Epitafium o cechach późnorenesansowych, datowane na koniec XVI 

w., otynkowane w 1892 r., stiukowe, rozczłonkowane kolumnami z trzonami o dekoracji okuciowej, w polu 

środkowym płaskorzeźbiona wielopostaciowa scena Ukrzyżowania, poniżej klęcząca rodzina fundatora, w 

strefie dolnej Ostatnia Wieczerza, po jej bokach sceny Ofiary Izaaka i Węża Miedzianego na cokołach kolumn. 

Wklęsłe naddatki opatrzone alegorycznymi wyobrażeniami Mądrości i Roztropności oraz kartuszami 

herbowymi. W belkowaniu, nad kolumnami, umieszczona scena Samsona walczącego z lwem oraz Dawida 

walczącego z Goliatem, zwieńczenie zdobione postacią Chrystusa Zmartwychwstałego, bogato dekorowanego 

motywami roślinnymi. Epitafium Henryka Wacława Sukowskiego z Sukowic, proboszcza kościoła zmarłego w 

1722 r., o cechach barokowych, stiukowe, 

polichromowane, kartusz herbowy w obramieniu akantowym, pomiędzy owalnymi  

tablicami, górna z płaskorzeźbą Ukrzyżowania, dolna inskrypcyjna. 

 W kościele znajdują się płyty nagrobne. Fragment płyty nagrobnej proboszcza Wilhelma, zmarłego 

prawdopodobnie ok. 1352 /?/, z materiału marmurowego. Płyta Piotra Kunzendorfa, który nadzorował budowę 

kościoła, zmarłego w 1454 r., materiał marmurowy, częściowo zatarta inskrypcja. Płyta kobiety, pochodzącej z 

rodziny Warkocz, o cechach późnorenesansowych, datowana na początek XVII w., materiał kamienny, 

płaskorzeźba klęczącej postaci zmarłej i czterema kartuszami herbowymi. Płyta Joba Astschertie, zmarłego po 

1600 r. (inskrypcja częściowo zatarta, widoczna pierwsza część daty: 16[…]), materiał kamienny, inskrypcja, 

kartusz herbowy. Płyta Jana Bernarda ze Lwowa (von Lamberg), zmarłego w 1661 r., materiał kamienny, 

inskrypcja, kartusz herbowy. 
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 Wśród kościelnych mobiliów znajdują się monstrancje. Monstrancja o cechach barokowych, datowana 

na przełom XVII i XVIII w., trybowana, dekorowana motywami roślinnymi na sześciolistnej stopie oraz glorią 

o dekoracji akantowej z kamieniami półszlachetnymi. Monstrancja regencyjna, z cechą miejską Wrocławia, 

imienną Jana Krzysztofa Meissnera (1710-1741 r.) i probierczą D, bogata dekoracja trybowanej, główki 

aniołków, cęgi i grupa Trójcy Św. w zwieńczeniu glorii. Monstrancja klasyczna, datowana na 1832 r., 

ufundowana przez L.[udwika /?/] de Wallersdorfa, ostatniego komtura zakonu krzyżackiego w Namysłowie, 

stopa z plakietką herbową fundatora, gloria w kształcie paludamentu z postaciami patronów kościoła – św. 

Piotra i Pawła. 

 Na wyposażeniu kościoła znajdują się kielichy. Kielich o cechach gotyckich, datowany na ok. 1400 r., 

stopka kolista z plakietką zawierającą scenę ukrzyżowania oraz inskrypcją majuskułową, nodus sześciolistny z 

dekoracją maswerkową. Kielich o cechach późnogotyckich, datowany na początek XVI w., czara z 1659 r., 

stopa sześciolistna z ażurowym fryzem roślinnym, nodus guzowy, inskrypcje minuskułowe, grawerowania 

herbowe i data 1659. Kielich o cechach późnorenesansowych, datowany na 1. ćwierć XVII w., z cechą miejską 

Wrocławia i imienną Augustyna Heyne Młodszego (1602-1631 r.), stopa sześciolistna z główkami puttów, 

dekoracja o motywach roślinnych, grupa ukrzyżowania i dwa herby, nodus guzowy, sześcioboczny, koszyczek 

ażurowy z dekoracją okuciową. Kielich o cechach barokowych, datowany na przełom XVII i XVIII w., z cechą 

miejską Wrocławia i imienną Daniela Wolffa (1676-1712 r.), stopa sześciolistna o trybowanej dekoracji 

akantowo-owocowej, nodus gruszkowy, koszyczek ażurowy z trzema owalnymi plakietkami z Arma Christi. 

Pacyfikał regencyjny, datowany na ok. 1730 r., dekoracja trybowana na czworolistnej stopie, rytowana na 

krzyżu, nakładany korpus. Kustodia empirowa, datowana na 1. ćwierć XIX w. 

 Na wyposażeniu kościoła znajdują się relikwiarze. Relikwiarz o cechach późnobarokowych, datowany 

na ok. 1710 r., dekoracja akantowa i kamienie półszlachetne. Relikwiarz o cechach rokokowych, datowany na 

3. ćwierć XVIII w., bogata dekoracja trybowanej stopy, ażurowa gloria. Relikwiarz regencyjny, datowany na 2. 

ćwierć XVIII w. Łódka na kadzidło o cechach późnorenesansowych, datowana na ok. 1600 r., nautilus oprawny 

w srebro. Ołtarzowy krzyż żeliwny, empirowy. Dwa relikwiarze drewniane o cechach późnobarokowych, 

datowane na ok. 1720 r. 

 Na wyposażeniu kościoła znajdują się lichtarze. Dwa lichtarze, datowane na XVII w., mosiądz. Dwa 

lichtarze cynowe, datowane na 1701 r., cyna, wykonane przez Chrystiana Scholtza z Namysłowa. Dwa 

lichtarze, datowane na przełom XVII i XVIII w., mosiądz. Lichtarz datowany na 1. połowę XVIII, cyna. 

 W kościele znajdują się trzy tablice procesyjne, o cechach późnobarokowych, datowane na 1. połowę 

XVIII w., ze scenami malowanymi w ozdobnie wyciętych kartuszach. Pierwsza przedstawia Nawiedzenie i 

Ofiarowanie w świątyni. Druga – Zwiastowanie i Adorację Dzieciątka. Trzecia – Upadek pod krzyżem i 

Zmartwychwstanie. 

 Dodatkowo na wyposażeniu kościoła mosiężny pająk sześcioramienny, ufundowany przez C. Helkerta, 

w 1835 r. Ornat z kolumną haftowaną, datowany na 1650 r., sceny Ukrzyżowania i Chrztu w Jordanie oraz 

dwaj aniołowie i Gołębica, z datą w glorii. Dzwon odlany w 1621 r. przez Jakuba Goetza we Wrocławiu. 

 

Otoczenie Kościoła parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła. 

 Obiekty z otoczenia kościoła farnego wpisane do rejestru WKZ pod 267/58 z 28.01.1958 r. oraz 271/58 

z 30.01.1958 r. (wypisy z księgi rejestru). 

Cmentarz przykościelny zamknięto w XIX w., w związku z szerszą koncepcją przenoszenia miejsc 

grzebalnych poza centra miast. Teren ogrodzono murem w 1703 r., dziś częściowo rozebranym. Ogrodzenie 

dwukrotnie odnawiano w 1842 i 1891 r. Mur wzniesiono z materiału ceglanego oraz otynkowano. Konstrukcja 

rozdzielona od wewnątrz wnękami, zamkniętymi odcinkowo. W narożniku od strony południowo-wschodniej 

bramka pomiędzy słupami, w narożniku od strony południowo-zachodniej późnobarokowa brama z 1713 r., 

zamknięta półkoliście z oprofilowaną archiwoltą, flankowana zdwojonymi uproszczonymi pilastrami 

dźwigającymi gzyms wygięty ku górze. Nad bramą płycina owalna, w zwieńczeniu rzeźby kamienne św. Jana 

Nepomucena i dwóch aniołków. Późnobarokową kamienną figurę św. Jana Nepomucena, datowaną na 1730 r., 

ufundował rajca Andrzej Wachsmann. Pierwotnie zlokalizowana była obok ratusza, skąd przeniesiono ją w 

1939 r. na teren przykościelny. W obrębie murów znajduje się posąg św. Jana Nepomucena w otoczeniu dwóch 

aniołków. Podstawę stanowi ażurowy, wieloboczny postument, ujęty z boków wolutami z kampanulą, ozdobne 

medaliony z płaskorzeźbioną sceną śmierci świętego oraz inskrypcją zawierającą chronostych. 
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Zespół poklasztorny franciszkanów. 

Zespół poklasztorny wpisany do rejestru WKZ pod numerem 680/63 z 30.04.1963 r. oraz 688/63 z 

16.10.1963 r. Obecnie w jego skład wchodzi kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu i Piotra z 

Alkantary oraz elementy poklasztorne. 

Klasztor franciszkański po raz pierwszy wzmiankowany pod koniec XIII w. (1285 r.) oraz w 1321 r., 

jako konwent p.w. Najświętszej Panny Marii. W 1420 r. nastąpiła budowa nowego klasztoru, przy istniejącym 

już kościele. W 1. połowie XVI w. klasztor przejęli protestanci, wówczas to, od 1536 r., służył jako szpital i 

magazyn. Zespół klasztorny odzyskany przez katolików ok. poł. XVII w. W dokumentach wizytacyjnych z 

1666 r. kościół określono, jako „polski”, znajdujący się w złym stanie i z uszkodzonymi sklepieniami. W 1671 

r. klasztor ponownie powrócił do rąk zakonu franciszkanów, przybyłych z Nysy. W tym samym roku nastąpiła 

konsekracja kościoła p.w. św. Piotra z Alkantary. Rozpoczęto wówczas nastąpiła przebudowa wnętrz 

kościelnych, wprowadzająca empory w halowy korpus, nadająca założeniu cechy barokowe. Budowlę 

uszkodził pożar w 1682 r., po którym nastąpiła odbudowa. Kolejny pożar z 1783 r. zniszczył konstrukcję 

dachową oraz budynki mieszkalne. Pod czas odbudowy, z udziałem mistrzów cechowych - murarza Jackscha i 

cieśli Gabela - runęło sklepienie zakrystii, które odbudowano, analogicznie do sklepienia w zamknięciu 

prezbiterium. Prace zakończono w 1784 r., wraz z wzniesieniem wieżyczki na sygnaturkę. Na początku XIX 

w., w wyniku procesów sekularyzacyjnych, dobra klasztorne skasowano, klasztor służył jako browar, a kościół 

od 1812 r. wykorzystywano jako magazyn wojskowy. Częściowy demontaż zabudowy klasztornej 

przeprowadzono w 1819 r. W 1825 r. kościół zakupiło miasto Namysłów, używając budynku, po częściowym 

zamurowaniu okien, jako magazyn. W 1905 r. przeprowadzono renowację wieżyczki na sygnaturkę, a w latach 

1924-1929 odnowiono dach. Kościół pofranciszkański, po zupełnej dewastacji, 30 września 1982 r., został 

przekazany przez władze państwowe parafii. Uroczyste poświęcenie nastąpiło 11 listopada 1988 r. Po 

renowacji, 27 czerwca 1992 r., ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz erygował nową parafię pod wezwaniem 

św. Piotra z Alkantary i św. Franciszka z Asyżu. Dnia 29 grudnia 1992 r. nowa parafia przejęła na własność 

zabudowania klasztorne przylegające do kościoła, które przystosowano na kancelarię parafialną, plebanię oraz 

wikariat. 

 

Kościół franciszkanów. 

 Kościół orientowany, o cechach gotyckich, z wnętrzem przebudowanym na styl barokowy ok. 1675 r. 

Prezbiterium pochodzi prawdopodobnie z 1. połowy XIV w., rozbudowane w założenie halowe około 1420 r. 

Materiał ceglany, w układzie gotyckim, z zastosowaniem zendrówki w ścianach nawy. Założenie trójnawowe, 

o pierwotnym układzie halowym, obecnie z rzędami kaplic i emporami. Prezbiterium o czterech 

nierównomiernych przęsłach, zamkniętych trójbocznie, układ wydłużony. Nawa główna węższa i wyższa od 

prezbiterium, korpus w układzie trójprzęsłowym. Przęsła prezbiterium obecny kształt przybrały w 1783 r., 

sklepione krzyżowo-żebrowo, z gurtami i gładkimi zwornikami, w zamknięciu kolebkowe z lunetami i 

plafonem. Sklepienie nawy głównej ok. 1675 r. przybrało w dwóch wschodnich przęsłach formę sklepienia 

krzyżowego. Kaplice i empory sklepione krzyżowo i kolebkowo z lunetami. Tęcza zamknięta łukiem ostrym. 

Nawa główna o filarach opiętych pilastrami, podtrzymującymi uproszczone belkowanie. Półkoliste zamknięcia 

arkad empor i kaplic. Okna ostrołukowe, w okresie baroku zmodyfikowane poprzez podzielenie na dwie części, 

zamknięte łukami odcinkowymi. Część okien zamurowana w XIX w., w związku ze zmianą funkcji obiektu z 

sakralnej na magazynową. Okno ostrołukowe, z widocznymi elementami ceglanego maswerku, w ścianie 

północnej prezbiterium. Zewnętrzna bryła kościoła opięta szkarpami dwuuskokowymi, z wysokim 

oprofilowanym cokołem. Ściana północna prezbiterium pozbawiona szkarp, widoczny zarys nieistniejącego 

dziś, dawnego skrzydła klasztoru, które przylegało do kościoła od tej strony. Od strony południowej, poniżej 

linii okien widoczne ślady tynkowanego fryzu opaskowego. Powyżej wejścia od zachodu znajduje się nisza 

muszlowa. Częściowo zachował się pierwotny szczyt, z zarysem dawnego dachu, pomiędzy prezbiterium a 

nawą. Dach czterospadowy z półszczytem od strony wschodniej nad nawą, nad prezbiterium siodłowy, z 

wielopołaciowym zamknięciem od wschodu i ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę, hełm baniasty z latarnią, 

pobitym blachą, zwieńczony chorągiewką z datą 1784. Wszystkie dachy kryte dachówką. Zachowane 

fragmenty polichromii o cechach barokowych, imitującej baldachim z draperią, w zachodniej kaplicy po stronie 

północnej. We wschodniej kaplicy po stronie południowej zachowane sztukaterie i polichromia o cechach 

barokowych na sklepieniu, pochodzące z 4. ćwierci XVII w. Bogate zdobienia akantowe i palmetowe, 

obejmujące cztery owalne płyciny zawierające prawdopodobnie malowane sceny z życia św. Bonawentury. W 

latach 2008-2010 poddano renowacji, odnowie i konserwacji szereg obiektów zabytkowych na terenie gminy. 

Prace objęły uzupełnienie ubytków cegieł w elewacji, naprawę elementów konstrukcyjnych, poprzez 
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wzmocnienie łęków ceglanych i ścian zewnętrznych, oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej w 

zagrożonych ścianach. 

 

Klasztor franciszkanów.  

 Klasztor wzniesiono w 1675 r., na miejscu wcześniejszego założenia gotyckiego. Większa część 

rozebrana oraz pozbawiona cech stylowych w XIX w. Klasztor przylegał od strony północnej do kościoła, 

pierwotnie z zamkniętym wirydarzem. Zachowało się skrzydło zachodnie, murowane z materiału ceglanego 

oraz tynkowane. Założenie w typie piętrowym, na planie prostokąta, połączone przewiązką z nowszym 

budynkiem od strony północnej. Wewnętrzny układ jednotraktowy, korytarz od strony dawnego wirydarza. 

Cztery pomieszczenia sklepione żagliście, korytarz sklepiony krzyżowo, podzielony ściankami działowymi 

dobudowanymi po powstaniu klasztoru. Przewiązka o sklepieniu krzyżowym, pod nią  

zamknięte łukiem koszowym przejście na dziedziniec. 

 

Kaplica cmentarna p.w. św. Trójcy. 

 Obiekt wpisany do rejestru WKZ pod numerem 965/65 z 27.01.1965 r. 

Powstanie kaplicy datowane jest na lata 1706-1709. Na przełomie XVIII i XIX w. dobudowano 

przedsionek od strony zachodniej. Renowacja kaplicy miała miejsce w 1892 r. Założenie orientowane, o 

cechach barokowych, z materiału ceglanego, tynkowana. Prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte odcinkowo, 

sklepione kopulasto, w nawie kolebkowe z lunetami. Nawa dwuprzęsłowa, większych rozmiarów, otwarty 

przedsionek od strony zachodniej. Przedsionek otwarty arkadami filarowymi zamkniętymi półkoliście. Okna 

zamknięte odcinkowo. Konstrukcja zewnętrzna podzielona lizenami. Dachy siodłowe kryte dachówką. Nad 

nawą od strony wschodniej szczyt trójkątny, od strony zachodniej podzielony pilastrami, ujęty spływami 

wolutowymi, zwieńczony gzymsem wygiętym półkoliście. Wieżyczka zwieńczona iglicą pobitą blachą, nad 

nawą. Wnętrze wyposażone było we fragmenty rzeźb i snycerki, o cechach barokowych, datowane na początek 

XVIII w., których obecnie brak. 

 

Zamek. 

 Założenie obronne wpisane do rejestru WKZ pod numerem 84 z 29.03.1949 r. oraz 904/64 z 

26.05.1964 r. 

Po raz pierwszy założenie obronne w miejscu obecnego zamku wzmiankowano w 1312 r. W tym czasie 

była to prawdopodobnie konstrukcja drewniana lub ziemno-drewniana. Budowę obecnego zamku rozpoczęto 

ok. 1360 r., w ramach szerokiej akcji fortyfikacyjnej w Namysłowie, przeprowadzonej z rozkazu cesarza 

Karola IV Luksemburskiego. Zamek stał się następnie siedzibą starostów namysłowskich. Założenie obronne 

zmodyfikowano i rozbudowano po 1533 r., kiedy to lenno zamkowe przeszło w ręce Rady Miasta Wrocławia, 

jako zastaw. W rok później (1534 r.) wybudowano główna bramę wjazdową do zamku, z przedmurzem i 

mostem. Prace kontynuowano w 1537, 1540 i 1557 r., wznosząc m.in. nową więźbę dachową. W latach 1560-

1569 wybudowano budynki gospodarcze oraz dokonano bieżącej naprawy dachów. Od 1660 r. zamek spełniał 

funkcje penitencjarne, w związku ze zlokalizowaniem więzienia w budynku bramnym. W 1703 r. prawa 

własności do zamku, drogą zakupu, przeszły na rzecz Zakonu Najświętszej Marii Panny. W 1741 r. zamek 

uległ uszkodzeniu, w wyniku ostrzału Namysłowa, związanego z działaniami wojennymi w ramach wojen 

śląskich. W 1771 r., z wykorzystaniem zewnętrznego muru obronnego, rozbudowano założenie o skrzydło 

południowe. W wyniku procesów sekularyzacyjnych zniesiono w 1810 r. budynki gospodarcze. W 1812 r. 

dokonano renowacji dachów i schodów. Kolejna zmiana praw własności zamku nastąpiła w 1830 r., kiedy to 

przeszedł on w ręce prywatne. W 1861 r. właściciel Hugo von Garnier z Biestrzykowic odnowił kaplicę. W 

1895 r., kiedy właścicielami zamku była już browarnicza rodzina Haselbachów, dokonano znacznego 

przekształcenia wnętrz. Kolejna przebudowa wnętrz, tym razem w skrzydle północnym, łącznie z sienią i 

klatką schodową, nastąpiła w latach 1937-1939. 

 Założenie obronne o cechach gotyckich, zlokalizowane na niewielkim wzniesieniu, pierwotnie 

otoczone fosą, zasypaną w XIX w., której pozostałości widoczne są od strony północno-zachodniej. Ceglane 

mury zamkowe, o układzie gotyckim, osadzone na wysokiej podmurówce z kamienia polnego. Skrzydło 

południowe tynkowane. Założenie planistycznie oparte na rzucie nieregularnego wieloboku, z trzema 

skrzydłami wbudowanymi w obwód murów o znacznej grubości, przerwanych od strony wschodniej, w wyniku 

poszerzenia dziedzińca w stronę budynku bramnego. Najstarsze skrzydło północne, wzniesione 

prawdopodobnie ok. 1360 r., posiada prostokątny ryzalit, występujący od dziedzińca, pierwotnie mieścił on 

sień wejściową w przyziemiu oraz kaplicę na piętrze. Północne skrzydło o konstrukcji piętrowej, z 
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wydzielonym poddaszem, zaadoptowanym na cele mieszkalne, pierwotnie pełniło funkcję ganku strzelnicy. 

Wysokie podpiwniczenie, w piwnicach sklepienia kolebkowe z lunetami. Pomieszczenia o układzie 

jednotraktowym, nieregularnym, w dużej mierze przekształconym, w części środkowej sień, ze 

zrekonstruowaną w latach 1938-1939 zabiegową klatką schodową. Część pomieszczeń o stropach belkowanych 

(np. sień), w pozostałych sufity. Dawna kaplica, dostępna przez wejście z sieni na piętrze, zamknięta 

trójbocznie, sklepiona żebrowo, ze zwornikiem w kształcie tarczy z płaskorzeźbioną sceną przedstawiającą 

Jonasza i rybę, datowana prawdopodobnie na 2. połowę XIV w. Zachodnie skrzydło zamku dobudowane 

prawdopodobnie po 1533 r., podwyższone o jedną kondygnację na przełomie XVII i XVIII w., założenie 

dwupiętrowe, piwnice sklepione kolebkowo z lunetami. Konstrukcja jednotraktowa, z pomieszczeniami w 

amfiladzie, częściowo zniekształconymi w wyniku przebudowy w końcu XIX w. W części środkowej sień z 

zabiegową klatkę schodową. Pomieszczenia w przyziemiu o sklepieniach krzyżowych i kolebkowych, z 

zaostrzonymi lunetami. Sień i pomieszczenia sąsiednie oraz znajdujące się na piętrze wyposażone w sufity, 

niektóre z fasetą. Południowe skrzydło wzniesiono w 1771 r., w części z materiału rozbiórkowego, ze 

średniowiecznych murów. Założeni o konstrukcji piętrowej, z wydzielonym poddaszem, układ jednotraktowy, 

sień przesunięta z osi ku wschodowi. Sień o zabiegowej klatce schodowej, drugiej kręconej, umieszczonej w 

północno-zachodnim narożniku. Pomieszczenia przyziemia o sklepieniach kolebkowych z lunetami, na piętrze 

sufity. Skrzydło połączone od strony zachodniej wąską przybudówką mieszczącą korytarz. Po 1895 r. nastąpiło 

przekształcenie i scalenie elewacji dziedzińca. Większość okien prostokątna, przebita na nowo. Ryzalit 

skrzydła północnego ujęty w narożnikach szkarpami,. Wejścia pierwotnie zlokalizowane po bokach, dostępne 

schodami oraz zejściem do piwnic na osi, zamkniętym łukiem odcinkowym. Na wysokości wysokiego parteru 

arkady ostrołukowe, pierwotne stanowiące wejścia, częściowo zrekonstruowane w 1861 r., w obramieniach 

profilowanych z formowanej cegły. Górna kondygnacja ryzalitu węższa, o wydzielonym zadaszonym uskoku, 

zamknięta trójbocznie, opięta dwuskokowymi szkarpami, poniżej ław okiennych gzyms kapnikowy. Głęboko 

rozglifione okna ostrołukowe. Zachodnie skrzydło o układzie sześcioosiowym, z nieregularnym rytmem osi, 

zwieńczenie szczytem o cechach neogotyckich. Dwie dolne kondygnacje tynkowane, z wejściami i oknami w 

obramieniach profilowanych. Południowe skrzydło o układzie siedmioosiowym, dostępne od strony dziedzińca, 

przez drzwi z okuciami o cechach rokokowych. Zewnętrzna elewacja wykazuje zaburzony rytm pierwotny 

okien, widoczne ślady wykuszów latrynowych, częściowo zrekonstruowane strzelnice szczelinowe w 

poddaszu. Trzy trójkątne szczyty, prawdopodobnie z 1. połowy XVI w. Pierwszy nad północnym skrzydłem od 

wschodu, rozczłonkowany ośmioma blendami zamkniętymi odcinkowo. Kolejny od zachodu, u styku skrzydeł, 

dwustrefowy, rozczłonkowany dołem tynkowanymi, odcinkowo zamkniętymi blendami. Trzeci, niski szczycik, 

rozczłonkowany trzema blendami zamkniętymi odcinkowo znajduje się nad narożnikiem południowo-

zachodnim. Dachy siodłowe kryte dachówką. W pomieszczeniu skrzydła południowego kominek, w 

prostokątnej ogzymsowanej obudowie, zamknięty łukiem spłaszczonym. Zwieńczenie obudowy opatrzone 

płyciną z krzyżem i datą 1774. Budynek bramny, datowany na 1534 r., rozbudowany w XVII w. oraz 

nadbudowany w 1. połowie XVIII w. Założenie na planie prostokąta, murowane, w dolnej kondygnacji z cegły 

o układzie gotyckim, piętro o konstrukcji szkieletowej wypełnianej cegłą. Północna część węższa, mieszczącą 

bramę przejazdową, południowa część gospodarcza poszerzona w XVII w., w kierunku dziedzińca. Przejazd 

bramny zamknięty półkoliście z odbojami, usytuowany od zewnątrz w prostokątnej wnęce, pierwotnie służącej 

do wciągania mostu zwodzonego. Od strony południowej znajduje się druga znęka, mieszcząca pierwotnie 

skośną strzelnicę, przeznaczoną do obrony wjazdu. Ponad przejazdem, od strony dziedzińca kartusz kamienny 

z herbem Mikołaja Jenkwitza, starosty księstwa wrocławskiego (zm. 1537 r.). Przejazd bramy z fragmentem 

kuny żelaznej. Budynek bramny łączony z korpusem zamku fragmentami murów. Budynek gospodarczy w 

narożniku północno-zachodnim ze szkarpą, piętro dostępne schodami zewnętrznymi. Wnętrzna z sufitami, dach 

czterospadowy, dachówkowy. 

 Kamienna studnia zlokalizowana na dziedzińcu zamkowym, w sąsiedztwie ryzalitu skrzydła 

północnego, późnorenesansowa, datowana na ok. 1600 r. Wydrążona w kształcie koła, z cokołem i trzema 

występami, stanowiącymi podstawy kolumn, ozdobionymi płaskorzeźbionymi maskaronami. Trzy kolumny, 

wspierające nadbudowę, zdobione motywami roślinnymi, z wyodrębnionymi trzonami, na których głowy i pęki 

owoców. Kolisty baldachim, w kształcie uproszczonego belkowania, fryz pokryty płaskorzeźbioną dekoracją 

roślinną, z głowami lwów. 
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Miejskie fortyfikacje obronne. 

 Założenie obronne wpisane do rejestru WKZ pod numerami: 255-260/58 z 28.01.1958 r. oraz 262-

264/58 z 28.01.1958 r. 

Pierwotnie założenie miejskie posiadał prawdopodobnie fortyfikacje ziemno-drewniane, opasane fosą. 

Budowę, zachowanych częściowo do dziś, murów miejskich rozpoczęto w 1350 r., prace ukończono po 9 

latach. Mury wzniesiono na fundamencie z kamieni polnych, z cegły o układzie gotyckim z użyciem 

zendrówki, do wysokości 8 m, podwyższonej jeszcze 2-metrowej wysokości blankami. Maksymalna grubość 

murów sięgała 2,2 m od strony wschodniej, i 1,7 m od strony północnej i południowej. Pierwotnie pierścień 

murów miejskich był wzmocnionych prawdopodobnie aż 45 basztami i wieżami. 

W 1371 r. źródła odnotowują dwie bramy miejskie. Jedną od strony wschodniej, tzw. Krakowską 

(także zwaną Polską lub Kluczborską), oraz drugą, od strony zachodniej, tzw. Wrocławską (także zwaną 

Niemiecką lub Brzeską). W 1388 r., pod okiem mistrza Tintz (Tinetcz, Tynetcz), wybudowano bramę Wodną. 

Ten sam majster w 1390 r. wznosi baszty przy murach oraz podwyższa wieżę bramy Wrocławskiej w 1396 r. 

W latach 1421-1422 dokonano bieżącej naprawy murów. W 1428 r. utworzono fosy na przedmurzu, w okolicy 

bramy Krakowskiej. System obronny uzupełniono w 1656-1657 r. o umocnienia bastionowe, przede wszystkim 

w pobliżu zamku i bramy Wrocławskiej. W latach 1722-1724 przeprowadzono renowację i rozbudowę 

fortyfikacji bastionowych, w związku z dostosowaniem sytemu obronnego do nowożytnych wymogów 

militarnych. W 1856-1857 r. dokonano bagrowania fosy a wzdłuż murów założono park z promenadą, 

ukończony do 1862 r. W 1863 r. wyburzono część zachodnich murów i bramę Wrocławską, w związku z 

rozbudową browaru, zakupionego rok wcześniej przez Haselbachów. W 2. połowie XIX w. wiele fragmentów 

murów obronnych zostało zaadoptowanych, jako ściany dobudowanych do nich domów mieszkalnych, co 

widoczne jest do dziś. Kolejna renowacja murów nastąpiła w latach 1960-1962. 

 Znaczne fragmenty pierwotnego pierścienia sytemu obronnego zachowały się do dziś. Zachowała się 

wieża bramy Krakowskiej, fragmentarycznie cztery półkoliste i dziesięć kwadratowych baszt. Większe ciągi 

zachowanych murów miejskich widoczne są w części północnej (wzdłuż rzeki Widawy), wschodniej, przy 

bramie Krakowskiej oraz południowej, gdzie zachowane również znaczne partie zewnętrznego drugiego 

obwodu. Materiał ceglany, o układzie gotyckim z użyciem zendrówki, fragmentami zachowana podmurówka z 

kamienia polnego. Szczególnie w części północnej i wschodniej widoczne ślady oszkarpowań, strzelnic oraz 

ganków.  

  

Brama Krakowska. 

 Brama Krakowska zamknięta łukiem odcinkowym, w dolnej części poszerzona na przełomie XIX i XX 

w., przez skucie ościeży. Przy bramie, od strony północnej sześciokondygnacyjna wieża na planie kwadratu, 

odsadzka powyżej korony muru obronnego. Dolne kondygnacje o oknach ostrołukowych, zamkniętych 

półkoliście, górne kondygnacje z okienkami szczelinowymi. Prostokątny otwór wejściowy od strony północnej, 

dostępny pierwotnie schodami z ganku strzelniczego murów. Widoczne ślady po nieistniejącym krenelażu, w 

zakończeniu ścian wieży. Przyziemie sklepione kolebkowo. 

Przy bramie Krakowskiej w 1960 r. zrekonstruowano murowany ganek z otworami strzelniczymi. W 

1996 r. ustawiono obok bramy współczesną rzeźbę rycerza, w 1998 r. w przejeździe umieszczono stylizację 

drewnianej brony (kraty). Jesienią 2004 r. rozpoczęto prace remontowo-renowacyjnych całego zespołu bramy 

Krakowskiej. Dnia 8 stycznia 2005 r. nałożono hełm wieży, nawiązujący do stylu późnogotyckiego. Dnia 24 

czerwca 2006 r. obiekt uroczyście otwarto, jest on obecnie dostępny dla zorganizowanych grup zwiedzających. 

 

Baszty. 

 Na odcinku wschodnim, na północ od bramy Krakowskiej, trzy zróżnicowane baszty, dwie na planie 

kwadratu, trzecia, wysunięta ku północy, na planie prostokąta. Pierwotne założenie konstrukcyjne zachowane 

w niższych partiach, wyższe nadbudowane w okresie nowożytnym, środkowa z piętrem konstrukcji 

szkieletowej, nakryta daszkiem pulpitowym. Na odcinku północnym zachowane dwie baszty, na planie 

prostokąta. Pierwsza znajduje się przy kościele parafialnym, druga nieopodal drugiego przepustu rzeki 

Widawy. Na odcinku południowym zachowana baszta na planie prostokąta, nadbudowana w 1960-1962 r., 

najbardziej wysunięta na zachód w tym ciągu. Dalej, ku wschodowi, zachowane reszty dwóch prostokątnie 

występujących baszt, basteja półkolista, baszta na planie prostokąta, w narożniku południowo-wschodnim 

baszta na planie kwadratu, usytuowana skośnie, z nadbudowanym w XIX w. piętrem o konstrukcji 

szkieletowej. W zewnętrznym obwodzie muru, od strony południowej, trzy półkoliście występujące basteje. 
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Przepusty rzeki Widawy. 

 W północno-zachodniej części fortyfikacji miejskich pętla rzeki Widawy objęta murami, tworzy od 

strony wewnętrznej wyspę młyńską, przepływając przez dwa unikatowe przepusty. Wschodni przepust 

pojedynczy, zamknięty półkolistą arkadą. Zachodni przepust podwójny, otwarty dwiema arkadami 

zamkniętymi półkoliście, wspartymi na filarze z resztkami kamiennej ostrogi. 

 

Ratusz. 

 Obiekt wpisany do rejestru WKZ pod numerem 939/64 z 4.06.1964 r.  

 Budowę ratusza rozpoczęto w latach 1374-1378, pod kierownictwem majstra murarskiego Piotra. W 

latach 1381-1389 wniesiono wieżę, pod kierownictwem mistrza Tintz (Tinetcz, Tynetcz), znanego już z budowy 

fortyfikacji miejskich. Ratusz uszkodzony w wyniku pożaru w 1483 r. Odbudowę rozpoczęto już w 1484 r., od 

rekonstrukcji wieży, korpus wyremontowany do końca XV w. W 1559 r. wzniesiono nowy hełm, na początku 

XVII w. przekształcono elewację od strony wschodniej. W 1619 r. pożar uszkodził hełm wieży, który 

odbudowano prawdopodobnie w 1625 r. W 1702 r. otynkowano ściany a w 1756 r. wymieniono pokrycia 

dachu gontowego na dachówkę. Jeszcze w XVIII w. dobudowano od strony zachodniej i północnej budynków, 

z przeznaczeniem na strażnicę i wagę miejską. Kompleksowa renowacja została przeprowadzona w 1839 r., 

przez mistrzów cechowych: murarza Hasenwinkel, cieślę Gebela i dekarza Rumplera. Wówczas przekształcono 

latarnię i osadzono na wieży nową gałkę z wiatrowskazem. Ratusz przebudowano w 1923-1924 r., pod okiem 

architekta Fryderyka Tarteyna. 

 Założenie o cechach gotycko-renesansowych, z późniejszymi przybudówkami. Mury ceglane, wieża o 

wiązaniu gotyckim, tynkowania. Pierwotnie osadzony w końcu XV w. na planie prostokąta, zorientowany na 

osi wschód-zachód, z wieżą zlokalizowaną w północnej części elewacji zachodniej. Obecnie posiada rzut 

zbliżony do litery L. Do wieży dobudowano człony otaczające wieżę od południa, zachodu i północy. Od 

południa w formie niewielkiej przybudówki z ok. 1600 r., o szerokości wieży. Od zachodu w formie budynku z 

końca XVIII w., przebudowanego w 2. połowie XIX w., zorientowany poprzecznie do osi budynku głównego. 

Od północy w formie budynku z XVIII w., na planie nieregularnego prostokąta, późniejszą formę przyjął 

prawdopodobnie w XIX w., przez połączenie z dwóch części. Piętrowy budynek główny z drugim piętrem w 

poddaszu, piwnice sklepione kolebkowo. Założenie o układzie wewnętrznym dwutraktowym, z dwoma 

pomieszczeniami w przyziemiu od południa, sklepionymi kolebkowo-krzyżowo i kolebkowo z lunetami. Inne 

pomieszczenia z sufitami, podczas renowacji w XIX i XX w. ściany działowe przebito obszernymi arkadami. 

W południowo-wschodnim narożniku piętra sala posiedzeń, sklepiona na przełomie XV i XVI w. sieciowo, o 

cechach późnogotyckich, żebra u spływów wtopione w ściany, gładkie zworniki. Południowa przybudówka 

dwupiętrowa, w przyziemiu sień i pomieszczenie sklepione kolebkowo-krzyżowo. Zachodni budynek 

dwupiętrowy, podpiwniczony izbą sklepioną spłaszczoną kolebką. Budynek północny także dwupiętrowy, o 

grubym murze, pierwotnie rozdzielający dwie odrębne części. Wewnętrzne układy dwutraktowe przekształcone 

w okresie nowożytnym. Sufity, w jednym z pomieszczeń piętra strop belkowany. Wejście do ratusza 

znajdowało się pierwotnie od strony północnej, przy wieży, poprzez cylindryczną wieżyczkę schodową, 

częściowo dająca się jeszcze rozpoznać. W XVIII w. wejście przeniesiono na stronę południową. Współcześnie 

główne wejście mieści się ponownie od strony północnej, gdzie budynek główny łączy się z dobudówką, 

nieopodal wieży, przy której od strony północnej znajduje się sień z klatką schodową. 

Elewacje zewnętrzne dłuższych boków budynku głównego czteroosiowe, z przekształconym obecnie rytmem 

osi. Wschodnia elewacja trójosiowa, prawdopodobnie w XIX w. opięta wydatnymi szkarpami z uskokiem. W 

1923 r. dodano podziały i gzymsy pomiędzy kondygnacjami. Wschodni szczyt o cechach gotyckich, na 

początku XVII w. przebudowany, przybrał cechy renesansowe. Konstrukcja dwuosiowa, dwustrefowa, 

podzielona gzymsami, rozdzielony trzema wnękami ostrołukowymi w dolnej strefie, skrajne szersze, 

mieszczące olma. Dwie wnęki prostokątne, o podziałach krzyżowych, w strefie górnej. Po bokach szczytu 

faliste spływy wolutowe, zwieńczenie z przerwanym przyczółkiem. Zachodni szczyt trójkątny, 

wkomponowany w wieżę. Dach siodłowy, dachówkowy, półkoliste okienka strychowe. 

 Elewacje przybudówek przekształcone w 2. połowie XIX i początku XX w. Południowa przybudówka 

dwuosiowa, o dachu pulpitowym. Elewacje zachodniego budynku czteroosiowe, dach płaski. Północny 

budynek sześcioosiowy, o trójosiowych elewacjach krótkich boków, wzmocniona w północno-wschodnim 

narożniku późniejszą szkarpą skośną. Czterospadowy dach kryty dachówką, okienka strychowe półkoliste. 

Wieża wzniesiona w 1381 r., o kwadratowej podstawie, osadzona na piwnicy sklepionej zaostrzoną kolebką. 

Znacznej grubości mury wieży, o okienkach szczelinowych. Cześć górna, nadbudowana po pożarze w 1483 r., 

ośmioboczna, trzykondygnacyjna. Dolne kondygnacje z wnękami ostrołukowymi, okienka szczelinowe, 
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najwyższa kondygnacja znacznie zwężona i wyższa, opatrzona galeryjką balustradową. W miejscu gdzie wieżą 

przechodzi z obwodu kwadratowego w ośmioboczny znajdują się cztery późnogotyckie sterczyny. Część górna 

z czterema tarczami zegarowymi. Późnorenesansowy hełm, pochodzący prawdopodobnie z 1625 r., baniasty z 

ośmioboczną latarnią, pobity blachą, zwieńczony chorągiewką z datami: 1625, 1839 i 1895. 

 Ostatnia renowacja ratusza miała miejsce w 2001 r. Odsłonięto tynki i przywrócono historyczny 

wygląd elewacji. W trakcie prac odkryto zapomniane wykończenia elewacji o cechach gotyckich. 

 

Domy i kamieniczki. 

Domy ceglane, murowane, tynkowane, większość dachów siodłowych, krytych dachówką. Dom w 

północnej pierzei rynkowej, obecnie oznaczony numerem 3 (wpisany do rejestru WKZ pod numerem 265/58 z 

28.01.1958 r. [wypis z księgi rejestru] oraz 912/64 z 26.05.1964 r. [brak decyzji w KOBiDZ]). Zbudowany 

został w XVI w., przebudowany w XX w., ostatnia renowacja miała miejsce w 1960 r. Dom piętrowy, 

wielotraktowy, drugie piętro w poddaszu, o trójosiowej elewacji, szczyt schodkowy, zrekonstruowany. Dom w 

północnej pierzei rynkowej, obecnie oznaczony numerem 4 (wpisany do rejestru WKZ pod numerem 279/58 z 

30.01.1958 r. [wypis z księgi rejestru]). Zbudowany w XVI w., przekształcony w XVIII w. Konstrukcja 

dwupiętrowa, o czteroosiowej elewacji, z przyziemiem przebudowanym w XX w. Szczyt budynku 

dwustrefowy, ze spływami i trójkątnym przyczółkiem. Dom w północnej pierzei rynkowej, obecnie oznaczony 

numerem 5 (wpisany do rejestru WKZ pod numerem 266/58 z 28.01.1958 r. [wypis z księgi rejestru] oraz 

913/64 z 27.05.1964 r. [brak decyzji w KOBiDZ]). Zbudowany w XVI w., przekształcony w XVIII w. 

Budynek dwupiętrowy, trzecie piętro na poddaszu, przyziemie przekształcone w XX w., o jednym 

pomieszczeniu ze stropem belkowanym, profilowanym w XVI w. Dom o trójosiowej elewacji, o zachowanej 

klasycystycznej drewnianej klatce schodowej, szczyt trójkątny. Narożny dom w północnej pierzei rynkowej, 

obecnie oznaczony numerem 6 (wpisany do rejestru WKZ pod numerem 276/58 z 30.01.1958 r. [wypis z księgi 

rejestru]). Zbudowany w XVI w., przekształcony w XVIII w. oraz na przełomie XIX i XX w. Konstrukcja 

piętrowa, z drugim piętrem w poddaszu, piwnice o sklepieniach kolebkowych. Budynek o elewacji frontowej 

czteroosiowej, o szczycie ujętym falistymi spływami, zwieńczenie trójkątnym przyczółkiem. Dom w strefie 

przyrynkowej, obecnie oznaczony numerem 12 (wpisany do rejestru WKZ pod numerem A-2018/76 z 

26.06.1976 r.). Zbudowany pod koniec XIX w., nadbudowany w 1991 r. Dom w południowej pierzei rynkowej, 

obecnie oznaczony numerem 24 (dawniej 27) (wpisany do rejestru WKZ pod numerem 277/58 z 30.01.1958 r. 

[wypis z księgi rejestru]). Zbudowany w XVI w., przekształcony w XIX w. Konstrukcja piętrowa, szczytowa, 

podpiwniczona, ze sklepieniem kolebkowo, trójosiowy. W pomieszczeniu przyziemia strop belkowany, 

profilowany, renesansowy. 

Budynek przy ul. Krakowskiej 17, tzw. „Burmistrzówka”, dawniej pod numerem 29 (wpisany do 

rejestru WKZ pod numerem 272/58 z 30.01.1958 r. oraz 1987/73 z 20.01.1973 r.). Zbudowany w XVII w., 

przebudowywany w 1. połowie XIX i XX w. Konstrukcja piętrowa, ze skrzydłem poprzecznym 

dwupiętrowym, połączony z murami obronnymi. Korpus główny usytuowany szczytowo, zaokrąglone naroże i 

niskie późniejsze przypory w elewacji bocznej. Konstrukcja czteroosiowa, przekształcone w późniejszym 

okresie przyziemie. Okna na piętrze o obramowaniach listwowych uszatych, w półszczycie okno z kroplami, 

boczne okienka koliste. W przyziemiu skrzydła bocznego późniejsze przejście uliczne. Konstrukcja o dachu 

naczółkowym. 

Dom przy ul. Staszica 4 (dawniej św. Piotra i Pawła) (wpisany do rejestru WKZ pod numerem 275/58 z 

30.01.1958 r. [wypis z księgi rejestru]). Zbudowany w XVI w., przebudowany w 1. połowie XIX w. Budynek 

piętrowy, dwutraktowym układzie wnętrz. Sień o sklepieniu kolebkowym z lunetami. W trakcie tylnym 

obszerne pomieszczenie o profilowanym stropie belkowanym z podciągiem w XVI w. Konstrukcja o elewacji 

trójosiowej. Dach w konstrukcji naczółkowej. Dawna szkoła przy ul. Staszica 6, obecnie dom narożny, 

zbudowana w 1419 r. (wpisana do rejestru WKZ pod numerem 274/58 z 30.01.1958 r. [wypis z księgi 

rejestru]). Obecna konstrukcja wzniesiona na nowo w 1587 r., spłonęła w 1619 r., przebudowana w XVIII lub 

na początku XIX w. Dom piętrowy, o drugim piętrze w poddaszu, piwnice gotyckie, sklepieniu kolebkowym. 

Wewnętrzna konstrukcja dwutraktowa, trzy pomieszczenia w przyziemiu, o sklepieniu kolebkowym z 

lunetami. Front budynku o elewacji czteroosiowej. Wysoki dach naczółkowy. 

Budynek przy ul. Obrońców Pokoju 28, zbudowany w 1846 r. (wpisany do rejestru WKZ pod numerem 

2193/89 z 19.06.1989 r.). Budynek konstrukcyjnie włączony w średniowieczne fortyfikacje miejskie. Przed II 

wojną światową mieścił się w budynku „Grimm’s Hotel”. W latach 30. XX w. wykonano przebicie w 

budynku. Obecnie obiekt służy jako „Hotel Polonia”, na parterze znajdują się powierzchnie usługowe. 
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Dawna szkoła ewangelicka – adoptowana na Izbę Regionalną. 

 Obiekt wpisany do ewidencji WKZ pod numerem 914/64 z 27.05.1964 r. 

 Dawna szkoła ewangelicka z 1789 r., zbudowana w miejscu dawnego zboru ewangelickiego. Do 

wzniesienia konstrukcji wykorzystano wtórnie budulec rozbiórkowego z kaplicy ewangelickiej wzniesionej na 

tym samym miejscu w 1753 r. Obiekt narożny, piętrowy, z drugim piętrem na poddaszu, należy do 

unikatowych przykładów miejskich budynków o konstrukcji szachulcowej z końca XVIII w., których niewiele 

zachowało się do dziś na obszarze Śląska. Układ wewnętrzny trzytraktowy, z korytarzem na przestrzał, na 

dłuższej osi budynku. W części przyziemnej materiał ceglany, piętro o konstrukcji szkieletowej z 

wypełnieniem ceglanym pobielonym. Wewnątrz sufity. Pięcioosiowa elewacja o konstrukcji szczytowej, 

nieregularny układ dłuższego boku. Dach siodłowy, kryty dachówką. 

 Budynek obecnie przechodzi adaptację na Izbę Regionalną, zgodnie z „Lokalnym Programem 

Rewitalizacji Namysłowa 2008-2013”. Program zakłada przywrócenie wystroju architektonicznego wszystkim 

elewacjom. Prace zakładają przywrócenie układu otworów okiennych parteru i piętra elewacji południowej i 

północnej. Renowacja przewiduje rekonstrukcję układu szachulcowego na elewacji zachodniej. Program 

zakłada przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji oraz krycia dachu łupkiem naturalnym. Finalnie z 

obiektu mają zostać usunięte wtórne przekształcenia, w celu lepszego wyeksponowania konstrukcji 

szachulcowej. 

 

Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 

 Obiekt wpisany do ewidencji WKZ pod numerem 905/64 z 26.05.1964 r. 

Kościół przy ul. Staromiejskiej, zbudowany z kamienia polnego i cegły na przełomie XIII i XIV w., o 

cechach gotyckich, przebudowywany w XIV w. i po 1945 r. poddany renowacji. W 2009 r. wykonano remont 

dachu i wymianę siedzenia celebransa i służby liturgicznej. Ołtarz główny barokowy, datowany na 2. połowę 

XVII w., para kolumn, naddatki o dekoracji chrząstkowej i ozdobnym zwieńczeniu. W polu środkowym 

późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowana na XV w. Nad ołtarzem owalny malowany 

medalion z motywem Trójcy Świętej, datowany na XVIII w. Drewniany chór muzyczny datowany na ok. 1600 

r. Na ścianie zewnętrznej kamienna płyta nagrobna zmarłej w 1780 r. Marii Seyvin ur. Reichert. 

 

Zespół szpitalny.  

 Obiekty zespołu szpitalnego wpisane do rejestru WKZ pod numerem 2279/91 z 12.09.1991 r. 

 Kompleks zespołu szpitalnego został wzniesiony w latach 1911-1912. Budynki wchodzące w jego 

skład są murowane, za wyjątkiem drewnianej altany. Całość opasana murowanym ogrodzeniem z bramami 

wjazdowymi. W skład zespołu szpitalnego wchodzi budynek prosektorium z kaplicą, pawilon oddziału 

dziecięcego, magazyn, wspomniane altana oraz ogrodzenie. W skład zespołu szpitalnego, objętego ochroną 

konserwatorską, wchodzi także park przyszpitalny. 

 

Park miejski. 
 Obiekt wpisany do rejestru WKZ pod numerem 56/81 z 13.07.1981 r. Założenie parkowe o 

zróżnicowanym drzewostanie, w większości składającym się z gatunków rodzimych. Posiada znaczną wartość 

przyrodniczą. 

 

Zespół browaru Namysłów. 

 Obiekty zespołu browaru Namysłów wpisane do rejestru WKZ pod numerem A-43/2005 z 

19.10.2005r. 

 Rada miejska w Namysłowie zezwoliła na budowę browaru zamkowego już w 1538 r. Zlokalizowany 

miał być przy klasztorze franciszkanów. W takim kształcie browar funkcjonował prawdopodobnie prawie 200 

lat. W sierpniu 1724 r. franciszkanie otrzymali teren, na którym zbudowali słodownię i browar. W lipcu 1860 r. 

stary browar miejski został przebudowany na stajnię garnizonową, a stojąca z tyłu wielka słodownia została 

przebudowana na przestronną ujeżdżalnię i przekazana do użytku stacjonującym w Namysłowie dragonom. 

Należy więc przypuszczać, że w tym roku musiał już w innym miejscu stać nowy browar miejski. Dnia 18 

września 1862 r. August Haselbach przybył do Namysłowa, nabył za 6275 talarów były browar zakonu 

rycerskiego. Nowy właściciel rozbudował browar i słodownię na miejscu częściowo wyburzonych murów 

obronnych oraz Bramy Wrocławskiej i uczynił z niego największy zakład piwowarski w okolicy. Obecny 

zespół browaru swój podstawowy kształt architektoniczny zawdzięcza właśnie rodzinie Haselbachów. Po II 

wojnie światowej utworzono w Namysłowie „Namysłowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze”. Od 1970 r. 
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browar wcielono do „Opolskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych” z siedzibą w Głubczycach. Dopiero w 

1991 r. Namysłów odłączył się od Głubczyc i został przekształcony w Sp. z o. o. W 1998 r. browar przeszedł w 

ręce prywatnego inwestora, amerykańskiej rodziny polskiego pochodzenia – Gostomskich. Obecnie trwają na 

ternie browaru prace remontowe. 

  

 GMINA NAMYSŁÓW  

(ZABYTKI UJĘTE W REJESTRZE WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW) 

 

 Poza Namysłowem na terenie gminy znajduje się 23 miejscowości posiadających obiekty objęte 

ochroną konserwatorską. Polskie nazwy miejscowości uzupełniono niemieckimi odpowiednikami, ze względu 

na źródła, starszą literaturę oraz materiały kartograficzne. 

Wykaz: 

1) Baldwinowice (Belmsdorf), 

2) Brzezinka (Schindlersfelde), 

3) Brzozowiec (Wihelminendorf), 

4) Bukowa Śląska (Buchelsdorf), 

5) Głuszyna (Glauscne), 

6) Jastrzębie (Nassadel), 

7) Józefków (Janckendorf), 

8) Kamienna (Giesdorf), 

9) Kowalowice (Kaulwitz), 

10) Krasowice (Kraschen), 

11) Ligota Książęca (Ellguth), 

12) Łączany (Lankau), 

13) Michalice (Michelsdorf), 

14) Mikowice (Lampersdorf), 

15) Minkowskie (Seydlitzruh), 

16) Pawłowice Namysłowskie (Paulsdorf), 

17) Przeczów (Prietzen), 

18) Rychnów (Reichen), 

19) Smarchowice Śląskie (Windisch Marchwitz), 

20) Smarchowice Wielkie (Gross Marchwitz), 

21) Smogorzów (Schmograu), 

22) Woskowice Małe (Lorzendorf), 

23) Ziemiełowice (Siemmelwitz). 

 

Baldwinowice (Belmsdorf). 

 Wieś Baldwinowice posiada trzy zabytki wpisane do rejestru WKZ: kościół filialny p.w. Świętej 

Trójcy (nr 136/54 z 24.11.1954 r. – wypis z księgi rejestru), spichrz dworski (nr 1626/66 z 21.09.1966 r.), oraz 

park dworski (35/79 z 22.01.1979 r.). 

 Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1300 r., jako Baldwinowitz. Pierwotną nazwę 

wiązać należy prawdopodobnie imieniem Baldwin, który mógł być założycielem wsi. Z czasem nazwa 

wyewoluowała na Belmsdorf. Po II wojnie światowej, w wyniku urzędowego procesu polonizacji nazw 

własnych na tzw. ziemiach odzyskanych, miejscowość przyjęła nazwę Baldwinowice, choć rozważano także 

Balnowice. 

 Podczas II wojny światowej został zniszczony zespół parkowo-pałacowy, powstały na przełomie XVIII 

i XIX w. Sam pałac zniszczono w 1945 r., jego resztki zostały rozebrane. Założenie parkowe straciło natomiast, 

w wyniku zaniedbań, swój naturalistyczny charakter, zachowując jednak wartość przyrodniczą. 

 

Kościół filialny p.w. Świętej Trójcy. 

 Kościół objęty ochroną konserwatorską wraz z cmentarzem (strefa „A”). Po raz pierwszy 

wzmiankowany w 1414 r., w latach 1583-1654 znajdował się w posiadaniu protestantów. Prezbiterium i 

zakrystia datowane ante 1414 r., nawa prawdopodobnie na 1592 r., wieża na 2. połowę XVII w. Założenie 

odnowione w 1832 r., natomiast dachy w 1855 i 1866 r. W 1889 r. dobudowano schody pod wieżą. W 1907 r. 

odnowiono ołtarz i wykonano polichromię wnętrza. Dwukrotnie kościół odnawiano jeszcze przed II wojną 
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światową, w 1928 i 1936 r. W 2009 r. wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną, a rok później okna. W 

2011 r. wymieniono ławki w kościele. 

 Kościół orientowany, prezbiterium i zakrystia z materiału ceglanego, o układzie gotyckim, 

podmurówka z kamienia narzutowego, założenie tynkowano, poza szkarpami. Nawa drewniana, o konstrukcji 

zrębowej, wieża także drewniana, o konstrukcji słupowej, oszalowana. Prezbiterium krótkie, zamknięte prostą 

ścianą, od północy równej długości zakrystia. Nawa prostokątna, szersza o jedną grubość murów prezbiterium. 

Kruchta późniejsza, od strony południowej, kwadratowa wieża od strony zachodniej. Wnętrze ze stropem 

płaskim, zakrystia sklepiona kolebkowo. W tęczy profilowana belka, z krucyfiksem o cechach barkowych. 

Drewniany chór muzyczny, datowany na XVI w., wsparty na dwóch słupach, belki o profilowaniu 

późnogotyckim. W XVII lub XVIII w. przedłużony wzdłuż ściany południowej emporą, wspartą na dwóch 

słupach. Parapet płycinowy, datowany prawdopodobnie na XVII w., płycinowy z malowanymi muzykującymi 

aniołkami, gruntownie przemalowany w XIX w. Wejście do zakrystii i okno prezbiterium zamknięte 

odcinkowo. Nawa o oknach prostokątnych. Wejście pod wieżę zamknięte odcinkowo, do kruchty południowej 

zamknięte dwułuczem, drzwi okute i wyposażone w zamek. Zakrystia i prezbiterium opięte szkarpami od 

strony zewnętrznej. Południowa kruchta o konstrukcji słupowej, oszalowana. Konstrukcje dachów siodłowe, w 

prezbiterium połać skośna od strony wschodniej, kryte gontem. Wieża niska, dwukondygnacyjna, z 

kondygnacją górną znacznie zwężoną, wydzieloną gontowym zadaszeniem, o ośmiobocznym dachu 

namiotowym, także gontowym, nieznacznie wyższe od kalenicy nawy. Nad wejściem wieży krucyfiks o 

cechach barkowych, datowany na XVIII w. Północna ściana nawy zdobiona polichromią, o cechach 

barokowych, datowana na 1. połowę XVIII w., przedstawiającą scenę ukrzyżowania na tle widoku Jerozolimy, 

obramienie akantowe, przemalowana w XIX w. 

 Ołtarz główny, o cechach późnobarokowych, datowany na ok. 1720 r., odnowiony w 1907 r. 

Rzeźbiony, z grupą koronacji Matki Boskiej wśród obłoków w centrum, po bokach rzeźby św. Anny i 

Joachima. W ołtarzu bocznym tryptyk, o cechach późnogotyckich, datowany na początek XVI w., rzeźbiony z 

malowanymi skrzydłami. W polu środkowym św. Anna Samotrzeć, na awersach skrzydeł św. Barbara i 

Katarzyna, na rewersach scena nawiedzenia, zwieńczenie o cechach późnobarokowych, datowane na ok. 1700 

r., z płaskorzeźbionym kolistym medalionem przedstawiającym Trójcę Świętą. Ambona o cechach 

renesansowych, datowana na ok. 1600 r., przemalowana w XIX w. Organy o cechach barokowych, datowane 

na początek XVIII w., zakupione w 1860 r. w Rychtalu, odnawiane w 1907 i 1928 r. Dwie ławki kolatorskie, o 

cechach renesansowych, datowane na ok. 1600 r., z malowaną dekoracją architektoniczną. 

 Kościół wyposażony w mobilia, wśród których cztery obrazy. Obraz św. Mateusza, datowany na XVII 

w., malowany na drzewie, pierwotnie znajdujący się w parapecie chóru muzycznego lub ambonie. Obraz ze 

sceną ukrzyżowania, datowany na 2. połowę XVIII w. uszkodzony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 

datowany na przełom XVIII i XIX w. Obraz przedstawiający Anioła Stróża, datowany na 1. połowę XIX w., 

pierwotnie stanowiący fragment chorągwi.  

 W kościele znajdują się rzeźby i inne mobilia. Rzeźba późnobarokowa przedstawiająca Chrystusa 

Zmartwychwstałego, datowana na początek XVIII w. Rzeźba późnobarokowa przedstawiająca św. Jana 

Nepomucena, datowana XVIII w. Krucyfiks procesyjny, datowany na ok. poł. XVIII w. Krzyż ołtarzowy z 1. 

połowy XVIII w. Krzyż ołtarzowy ludowy z początku XIX w. Późnorenesansowe epitafium Ulbrychta Herttela 

z 1626 r., malowane na drzewie, z ośmioma kartuszami herbowymi oraz postacią fundatora klęczącego pod 

krzyżem. Dwa rzeźbione świeczniki, datowane na ok. 1720 r., w kształcie aniołków trzymających rogi 

obfitości. Kielich gładki, fundowany w 1721 r. przez proboszcza Joachima Henryka Chocimirskiego, z cechą 

imienną G W. Lampa wieczna cynowa, datowana na początek XIX w. 

 

Spichlerz dworski. 

 Klasycystyczny budynek z początku XIX w., murowany, tynkowany. Założenie na planie prostokąta, 

dwukondygnacyjne. Dłuższe elewacje pięcioosiowe. Ściany podzielone płycinami i gzymsem na wysokości 

ław okiennych drugiej kondygnacji. Dach siodłowy, kryty dachówką, okna strychowe w podłużnym wcięciu. 

Na kalenicy, przy szczycie od strony zachodniej, wieżyczka na dzwonek. 

 

Park. 

 Powstanie parku datuje się na XIX w., prawdopodobnie jego koniec. Obszerne założenie parkowe o 

charakterze naturalistycznym, znacznie zdewastowane po 1945 r., zlokalizowane pierwotnie dookoła 

zniszczonego dworu. Założenie parkowe, o mieszanym drzewostanie, posiada znaczną wartość przyrodniczą. 

Park pozbawiony ogrodzenia, od zachodu graniczy z jezdnią, od północy z zabudowaniami folwarcznymi, od 
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wschodu z łąkami, od południa ze strumieniem i rzeką Studnicą. Z założenia parkowego, od strony północnej, 

wyłączono obszar, na którym zlokalizowany jest kościół i cmentarz. Na terenie parku występuje ok. 50 

gatunków drzew i krzewów w tym 10 iglastych. Z rzadkich gatunków wymienić należy: lipę amerykańską, 

cyprysik groszkowy i nutkajski. Charakter parku kształtują jednak miejscowe gatunki drzew liściastych (dąb 

szypułkowy, wiąz szypułkowy i jesion wyniosły) oraz iglastych (świerk pospolity). Sąsiedztwo cieków 

wodnych sprawia, że część terenu ma charakter podmokły, na którym występuje olsza czarna i wierzba biała. 

Pierwotnie uporządkowanych charakter parku zaburza obecnie wiele samosiewów i odrostów drzew liściastych 

(robinia biała, grab pospolity, klon pospolity i polny, jesion wyniosły). Wśród krzewów dominują gatunki 

głogu jednoszyjkowego, głogu, derenia białego, jadalnego, bzu czarnego, trzmieliny europejskiej, czeremchy 

pospolitej, jaśminowca wonnego, pigwy pospolitej, leszczyny pospolitej oraz śnieguliczki białej. Na terenie 

parku znajduje się okaz dębu szypułkowego o pierścienicy 180 cm, spełnia on kryteria stawiane pomnikom 

przyrody, choć za taki nie został uznany. Do uznania za egzemplarze pomnikowe kwalifikują się rozmiarowo 

także niektóre okazy starych dębów i wiązu szypułkowego. 

 

Brzezinka (Schindlersfelde). 

Wieś Brzezinka posiada dwa zabytki wpisane do rejestru WKZ pod numerem 1050/65 z 25.06.1965 r., 

znajdujące się w zespole dworskim. Jest to dwór oraz spichlerz w zespole dworskim. 

 Najstarsze dzieje miejscowości są praktycznie nieznane. Nazwa własna wsi Brzezinka pochodzi 

prawdopodobnie od brzezinki – małe brzozy. 

 

Dwór. 

 Dwór zbudowany w 1818 r., częściowo zniszczony, wymagający renowacji. Założenie pozbawione 

wyraźnych cech stylowych, murowane z cegły, tynkowane. Dwór na planie wydłużonego prostokąta, układ 

wnętrz dwutraktowy, budynek parterowy, pierwotnie dwuosiowy. Fasada podzielona lizenami i pasami 

boniowań na narożach. Okna i wejścia w obramieniach profilowanych z kluczami. Data powstania dworu 

umieszczona w szczycie południowym. Dach o konstrukcji siodłowej, dachówkowy, z facjatkami 

zwieńczonymi szczycikami o linii falistej. 

 

Spichlerz w zespole dworskim. 

 Budynek klasycystyczny, zbudowany w 1829 r., dwukondygnacyjny, z materiału ceglanego, 

tynkowany. Założenie na planie wydłużonego prostokąta. Siedmioosiowe elewacje dłuższych boków, w części 

środkowej i narożnych ujęte boniowaniem. Kondygnacje rozdzielone gzymsem opaskowym. Dach w 

konstrukcji siodłowej, kryty dachówką. W narożniku południowo-wschodnim znajduje się fragment muru z 

bramą, datowaną na 1. połowę XIX w. Tworzą ją murowane, tynkowane filary, z boniowanymi lizenami i 

daszkami namiotowymi. 

 

Brzozowiec (Wilhelminendorf). 

 We wsi Brzozowiec znajduje się pięć XIX-wiecznych domów, wpisanych do rejestru WKZ pod 

numerami 383-387/58 z 15.06.1958 r. 

Nazwa własna wsi Brzozowiec pochodzi prawdopodobnie, podobnie jak Brzezinka, od brzozy. 

 

Domy. 

 Domy w konstrukcji murowanej, kryte dachówką, obecnie pod numerami 25, 65, 69a, 73 (dawniej 72) i 

74. Powstanie konstrukcji datowane w większości na 1. połowę XIX w., ukończone najpóźniej do lat 60. XIX 

w. 

 

Bukowa Śląska (Buchelsdorf). 

 Wieś Bukowa Śląska posiada dwa zabytki ujęte w rejestrze WKZ pod numerami 1102/66 z 4.02.1966 r. 

oraz 93/84 z 26.01.1984 r. 

 Pierwotna nazwa osady Boguchwałów pochodzi prawdopodobnie od imienia założyciela, czy też 

właściciela, osady – Boguchwała. Stara słowiańska nazwa szybko uległa zgermanizowaniu na Buchwalds-

Dorff, którą to nazwę źródła odnotowują w 1360 r. Pierwotna nazwa używana była jednak równolegle do 

germańskiej. Źródła parafialne jeszcze w XVI w. odnotowują nazwę własną Bogufalov. W 1845 r. pojawiła się 

nowa forma – Buchołów. Obecna nazwa wsi – Bukowa Śląska – została wprowadzona po II wojnie światowej, 

w wyniku nadawania procesu degermanizacji tzw. ziem odzyskanych. 
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Kościół filialny p.w. św. Jakuba Starszego. 

 Obecne założenie murowane wzniesione na miejscu poprzedniego, drewnianego. Kościół 

wzmiankowany już w 1400 r., wielokrotnie przebudowywany, w latach 1666, 1687, 1786 oraz 1869. W 1687 r. 

domurowano od strony południowej kapliczkę, symetrycznie do drugiej, znajdującej się od strony północnej, 

odnotowanej w 1666 r. Obecne założenie ufundowane w 1786-1787 r., przez archidiakona wrocławskiego von 

Strachwitza, z włączeniem obu murowanych kaplic. W 1848 r. odnowiono pokrycie dachowe. Zniszczony hełm 

wieży usunięto w 1864 r., po pięciu latach (1869 r.) podwyższono wieżę i wykonano maswerki okienne. W 

1874 r. otynkowano wnętrza. Kościół poddany renowacji w 1958 r. Elewacja została odnowiona w 2003 r. W 

2010 r. wyremontowano ogrodzenie przykościelne. 

 Założenie o cechach barokowych, orientowane, murowane z cegły, tynkowane. Prezbiterium 

jednoprzęsłowe, krótkie, zamknięte trójbocznie, z zakrystią od strony północnej. Nawa trójprzęsłowa, szersza i 

wyższa, dwie trójbocznie zamknięte kapliczki na planie prostokąta, od strony południowej i północnej przy 

przęśle wschodnim. Kwadratowa wieża od strony zachodniej. Nad zakrystią empora, z zewnętrzną klatką 

schodową. Wnętrza sklepione kolebkowo, z lunetami. Zakrystia sklepiona kolebkowo, pod wieżą kolebkowo-

krzyżowo. W północnej kaplicy sklepienie kopulaste, w południowej pozorna kopuła. Tęcza zamknięta 

półkoliście. Kaplice otwarte w kierunku nawy półkolistymi arkadami w obramieniach profilowanych, ujęte 

pilastrami dźwigającymi uproszczone belkowanie z tryglifami. Empora otwarta w kierunku prezbiterium 

arkadą zamkniętą półkoliście. W emporze drewniany balkon wysunięty półkoliście ku przodowi. Drewniany 

chór muzyczny, datowany na 2. połowę XVIII w., nadwieszony, parapet wybrzuszony w części środkowej. 

Żelazne drzwi okute w zakrystii, o cechach barokowych, ozdobna wykładka, nakładany ornament roślinny. 

Drzwi klepkowe z zamkiem w wejściu od strony zachodniej. Ściany zewnętrzne korpusu i wieży dzielone 

ramowo, w narożnikach kaplic pilastry. Zamknięcia okien półkoliste, obramienia profilowane. Wejście do 

wieży i do nawy od strony południowej w obramieniach kamiennych uszatych. Dachy w konstrukcji siodłowej, 

dachówkowe, nad kaplicami trójspadowe. Wieża nakryta ośmioboczną iglicą pobitą blachą. 

 Ołtarz główny, o cechach neogotyckich, z fragmentami barokowymi. Rzeźby św. Augustyna /?/, Piotra, 

Franciszka i Alojzego, datowane na 2. połowę XVII w. Rzeźby św. Józefa, Antoniego i dwóch aniołów, 

datowane na 1. połowę XVIII w. Barokowy obraz Ostatniej Wieczerzy, datowany na przełom XVII i XVIII w. 

Tabernakulum o dekoracji akantowo-muszlowej, datowane na ok. 1740 r. Ołtarz kaplicy północnej o cechach 

barokowych, datowany na ok. 1660 r., dekoracja chrząstkowa i niezidentyfikowana rzeźba. W polu środkowym 

współczesny obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Ołtarz kaplicy południowej o cechach barokowych, 

datowany na 1687 r. Z rzeźbą św. Jakuba Starszego, o cechach gotyckich, datowaną na koniec XIV w. 

Późnobarokowa ambona, datowana na ok. 1730 r., z malowaną sceną spowiedzi św. Jana Nepomucena i 

płaskorzeźbioną na parapecie sceną zrzucenia świętego z mostu. Rzeźby aniołków i św. Jana Nepomucena na 

baldachimie. Chrzcielnica datowana na 1. poł. XVII w. Prospekt organowy datowany na ok. 1787 r. Ławy 

datowane na 1787 r. Konfesjonał zwieńczony rzeźbą św. Jana Nepomucena, datowaną na 1. połowę XVIII w. 

Skarbona datowana na 1691 r., w kształcie kamiennego czworobocznego słupa przechodzącego w 

ośmioboczny. Barokowa kopia gotyckiego obrazu Naigrawania z 1494 r., datowana na 1. połowę XIX w. 

Stacje Drogi Krzyżowej datowane na XVIII w. 

 Kościół wyposażony w trzy zabytkowe rzeźby. Późnogotycka rzeźba Anny Samotrzeć, datowana na 

koniec XV w. Barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Rzeźba Matki Boskiej tronującej z 

Dzieciątkiem, datowana na 1. połowę XIX w., o tradycjach gotyckich, prawdopodobnie wzorowana na 

analogicznej rzeźbie z Barda Śląskiego.  

 W kościele znajduje się kamienna, barokowa płyta nagrobna zmarłego w 1683 r. Jana Wolfganga von 

Franckenberg. Zawiera płaskorzeźbioną postać rycerza i tablicę inskrypcyjną ujętą dekoracją akantową. Z 

elementów heraldycznych w kościele znajduje się kartusz herbowy fundatora von Strachwitza, datowany na 2. 

połowę XVIII w. Dawne, renesansowe nadproże portalu, przeniesione z rozebranego dworu, datowane na 

1585-1588 r. Z materiału kamiennego, z czterema płaskorzeźbionymi kartuszami herbowymi.  

 Barokowo-ludowy lichtarz na paschał, datowany na XVIII w., rzeźbiony w kształcie klęczącego anioła 

podtrzymującego róg obfitości. Dwa świeczniki procesyjne z rzeźbami aniołków, datowane na koniec XVIII w. 

Ośmioramienny pająk mosiężny, datowany na ok. 1787 r.  

 

Park (zespół pałacowy). 

 Założenie parkowe z 1. połowy XIX w., zaniedbane, pozbawione ogrodzenia, o znacznych walorach 

przyrodniczych, z bujną roślinnością. Park związany z dworem obronnym założonym w latach 1585-1588 
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przez Achacego von Naefe. Założenie przebudowano przed II wojną światową, w latach 1911-1912. W wyniku 

zniszczeń wojennych dwór rozebrano w 1957 r. Zachowane piwnice sklepione kolebkowo z lunetami. W 

otoczeniu widoczne ślady nasypu i fosy. Założenie pozbawione ogrodzenia 

 

Głuszyna (Glausche). 

 W rejestrze WKZ znajduje się tylko jeden, i to już nieistniejący, zabytek, zarejestrowany pod numerem 

1628/66 z 21.09.1966 r. 

 Nazwa wsi wywodzi się od słowa głusza, oznaczającego pustkowie, miejsce odludne. Po raz pierwszy 

w źródłach pojawia się w 1300 r., jako Glussina. 

 

Stodoła. 

 Nieistniejąca już dziś stodoła, przy ul. Głównej 123 (dawniej 68). Datowana na początek XIX w., o 

drewnianej konstrukcji zrębowej, wspartej na podmurówce ceglanej. Dach o konstrukcji siodłowej, kryty 

strzechą.  

 

Jastrzębie (Nassadel). 

 Wieś Jastrzębie posiada osiem zabytków wpisanych po rejestru WKZ, pod numerami 43/80 z 

29.01.1980 r., 1051-1953/65 z 10.06.1965 r. oraz 1104/66 z 4.02.1966 r. 

 Nazwa wzmiankowana po raz pierwszy w 1251 r., jako Jestrzembe. Nazwa pochodzi o wyrazu jastrząb. 

Prawdopodobnie pierwotnie była to wieś służebna, w której hodowano te, przeznaczone do polowań, ptaki. 

 

Kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca. 

 Kościół po raz pierwszy pojawia się w źródłach już w 1353 r. Założenie, o konstrukcji szkieletowej, 

datowane na XVII w., rozebrano w 1825 r. Obecny kościół, także o konstrukcji szkieletowej, wybudowano w 

1826 r. W 1904 r. obmurowano ściany i wzniesiono wieżę, zgodnie z planami architektonicznymi Seiferta z 

Wołczyna. 

 Założenie bez wyraźnego stylu, z prezbiterium zwróconym w stronę zachodnią, wzniesiony z cegły, 

tynkowany. Prezbiterium na planie prostokąta, z zakrystią od strony południowej. Szersza nawa na planie 

prostokąta, z kwadratową wieżą od strony wschodniej. Stropy wewnątrz płaskie, skośne belki przyścienne, w 

prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe. Tęcza zamknięta półkoliście. Drewniany chór muzyczny wsparty 

na słupach. Okna zamknięte półkoliście. Korpus zewnętrzny podzielony lizenami. Dach w konstrukcji 

siodłowej, kryty łupkiem. Wieża opatrzona hełmem ostrosłupowym.  

 Ołtarz główny o cechach barokowych, datowany na ok. 1720 r., zdobiony rzeźbami Ojców Kościoła i 

aniołków. Poddany konserwacji w 2011 r. W ołtarzu obrazy św. Wawrzyńca i Matki Boskiej, datowane na XIX 

w. Ołtarz boczny rzeźbiony, o późnogotyckim tryptyku, datowany na koniec XV w., odnowiony przed II wojną 

światową, w 1930 r. Zdobione malowidłami skrzydła, w części centralnej Matka Boska z Dzieciątkiem, 

pomiędzy św. Barbarą i Wawrzyńcem, na kwaterach skrzydeł pary świętych, na lewym Apolonia i Małgorzata, 

Elżbieta i Jadwiga, na prawym scena ukrzyżowania oraz św. Mikołaj i Szczepan. Rewersy ze sceną 

zwiastowania. Ambona o cechach późnobarokowych, datowana na 2. ćwierć XVIII w. Kamienna, ośmioboczna 

chrzcielnica, datowana na przełom XVI i XVII w. Ławy pochodzące z 1826 r. Prospekt organowy, datowany 

na 2. ćwierć XVIII w., rzeźbiony motywami muzykujących aniołków. Późnoklasycystyczna monstrancja, 

datowana na ok. poł. XIX w. Para ampułek cynowych, datowanych na XVIII w. Kociołek miedziany, datowany 

na przełom XVIII i XIX w. Dwa cynowe lichtarze, jedne z 1689 r., drugi z ok. poł. XVIII w. 

 

Zespół dworski - „willa” (budynek administracyjny). 

 W Jastrzębiu istniał neoklasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, który częściowo spłonął w maju 

1945 r. Zachowało się jednak szereg budynków wchodzących w jego skład.  

 Oficyna, tzw. „willa”, została wzniesiona w 1844 r., w stylu późnoklasycystycznym. Zlokalizowana 

jest na zachód od pałacu. Założenie na planie prostokąta, o dwutraktowym układzie wnętrz i sienią pośrodku, 

murowane z cegły, tynkowane. Elewacja frontowa siedmioboczna trójosiowa. Część środkowa lekko 

zaakcentowana, podzielona pilastrami w drugiej kondygnacji, zwieńczona ponad gzymsem koronującym 

dwoma wazonami. Ponad oknami, pomiędzy kondygnacjami, gzymsy. Czterospadowy dach kryty dachówką. 
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Zespół dworski - dom mieszkalny. 

 Dom w stylu klasycystycznym, zbudowany w 1. połowie XIX w. Założenie na planie prostokąta, 

dwutraktowe, parterowe, murowane z cegły, tynkowane. Elewacja frontowa pięcioosiowa, elewacje boczne 

trójosiowe. Narożniki ujęte boniowaniem. Dach mansardowy z naczółkami i nowymi lukarnami, kryty 

dachówką. 

 

Zespół dworski – poczta. 

 Poczta w budynku klasycystycznym, zbudowanym w 1. Pol. XIX w. Założenie na planie prostokąta, 

dwutraktowe, parterowe, murowane z cegły, tynkowane.  Elewacja frontowa ośmioosiowa, wejście w drugiej 

osi od lewej. Część środkowa ujęta pasami boniowań. Gzyms koronujący kostkowy. Dach naczółkowy, kryty 

dachówką, półkoliste okienka strychowe. 

 

Zespół dworski – inspektorat. 

 Późnoklasycystyczny budynek inspektoratu, tzw. „rządcówki”, zbudowany w 1. połowie XIX w., 

zlokalizowany na południowy-wschód od pałacu. Założenie na planie prostokąta, dwutraktowe, parterowe, 

murowane z cegły, tynkowane. Narożniki ujęte boniowaniem, dach naczółkowy kryty dachówką. 

 

Zespół dworski – oranżeria. 

 Budynek oranżerii zlokalizowany pomiędzy oficyną i pałacem, zbudowany w 1881 r., przebudowany w 

latach 70. XX w. Założenie parterowe, murowane, tynkowane, na palnie prostokąta, o formach 

klasycyzujących.  

 

Zespół dworski – kuźnia. 

 Klasycystyczna kuźnia zbudowana w 1810 r., zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg. Gruntownie 

odnowiona w 2007 r. Założenie na planie prostokąta, tynkowane, z cegły. Budynek składa się z dawnej kuźni i 

części mieszkalnej. Od frontu fasada w formie ślepego portyku, nakryta dachem siodłowym. Fasada ze ślepym 

wejściem w obramieniu uszatym, flankowanym parami półkolumn. Nad wejściem owalna płycina z zatartym 

napisem i datą. W zwieńczeniu ponad prostym fryzem trójkątny przyczółek. 

 

Park (zespół dworski). 

 Park krajobrazowy, którego powstanie datuje się na 1. połowę XIX w., zlokalizowany na południowy-

wschód od pałacu, z polaną obsadzoną starodrzewem oraz dwoma kopcami. Nieopodal ruin dworu znajduje się 

staw, otoczony szpalerem złożonym z drzew kasztanowca. Na uwagę zasługują m.in. dwa okazałe dęby 

szypułkowe, stanowiące pomniki przyrody. 

 

Józefków (d. Juskie) (Janckendorf). 

 Wieś Józefków posiada jeden obiekt wpisany do rejestru WKZ pod numerem A-2373/97 

z 11.08.1997 r. 

Obecna nazwa wsi utrwaliła się po II wojnie światowej. Od XVI w. miejscowość znana jako Juskie.  

 

Dwór. 

 Dwór zbudowany w 1870 r., poddany renowacji w 1915 r., ostatnio odnawiany. Założenie murowane, 

kryte dachówką, na planie prostokąta. Przy dworze znajdują się resztki parku, z rzadko spotykanymi schodami 

do parku, umieszczonymi w narożu budynku. 

 

Kamienna (Giesdorf). 

 Kamienna posiada dwa zabytki ujęte w rejestrze WKZ pod numerami 1105/66 z 4.02.1966 r. oraz 

2092/83 z 18.02.1983 r. 

 Nazwa własna pochodzi o słowa „kamień”. Po raz pierwszy źródła odnotowują ją w 1300 r., jako 

Camenna sive Gosvinsdorf. 

 

Kościół filialny p.w. św. Jadwigi. 

 Kościół po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1359 r. Drewniane założenie rozebrane w 1804-1805 

r., a na jego miejscu wzniesiono obecny, klasycystyczny kościół, prawdopodobnie według projektu 

architektonicznego Pohlmanna. Dwukrotnie odnawiany w 1890 i 1912-1913 r. W 2009 r. wyremontowano 
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wieżę, a rok później przełożono dach. Kościół prezbiterium zwrócony na północny-wschód, murowany z cegły, 

tynkowany. Prezbiterium zamknięte prostą ścianą, dwa pomieszczenia po bokach, nad nimi empory, objęte 

bryłą korpusu. Prezbiterium w jednej bryle, niewyodrębnione na zewnątrz. Szersza nawa na planie prostokąta, 

trójprzęsłowa, kwadratowa wieża od strony zachodniej. Nawa wewnątrz uformowana koliście przez obiegające 

ją drewniane empory, wsparte na dwóch wolnostojących filarach od strony zachodniej oraz filarach 

przyściennych, z których cztery przy ścianach bocznych i dwa przy tęczy. Stropy płaskie, w prezbiterium z 

fasetą. Okna zamknięte półkoliście, w ostrołukowych wnękach. Loże ponad zakrystiami otwarte do 

prezbiterium półkolistymi otworami. Podziały ścian zewnętrznych ramowe. Poniżej poziomu okien elewacji 

bocznych płytkie nisze zamknięte półkoliście. Dach o konstrukcji siodłowej, kryty dachówką. 

Dwukondygnacyjna wieża, podzielona gzymsem i zadaszeniem. W dolnej kondygnacji wejście zamknięte 

łukiem koszowym w obramieniu profilowanym z kluczem i odcinkowym przyczółkiem. Powyżej w 

prostokątnej płycinie okno pionowe owalne. Kondygnacja górna w narożnikach ujęta pilastrami na wysokich 

cokołach, powyżej belkowanie z fryzem tryglifowym, rozszerzającym się na osi, na pomieszczenia tarcz 

zegarowych. W dolnej strefie okna półkoliste, w górnej zamknięte półkoliście w obramieniach z kluczem. 

Namiotowy hełm, pobity blachą łamany, o lekko wklęsłych połaciach, ośmioboczna latarnia zwieńczoną iglicą. 

 Ołtarz główny wzniesiony w 1805 r., niektóre elementy starsze, datowane na ok. 1700 r. Odnowiony w 

1879 r., z kolumnami. Wyposażony w rzeźby, centralna św. Jadwigi, po bokach dwóch niezidentyfikowanych 

świętych, w górnej kondygnacji grupa Koronacji Matki Boskiej oraz św. Apolonia i Barbara. Wolnostojąca 

mensa, na niej obramienie tabernakulum o dekoracji akantowej, datowane na 1. połowę XVIII w. Lewy ołtarz 

boczny z murową mensą i obrazem św. Piotra, sygnowany przez Antoniego Bascha, w 1804 r. Prawy ołtarz 

boczny z murową mensą i obrazem  św. Marii Magdaleny, z analogiczną sygnaturą, jak w lewym ołtarzu 

bocznym. Klasycystyczna ambona, datowana na początek XIX w. Prospekt organowy, datowany na ok. 1805 r. 

Dwa konfesjonały, datowane na początek XIX w. Ławy z 1805 r. Krucyfiks, datowany na początek XIX w. 

 

Kaplica grobowa, na cmentarzu rzymsko-katolickim.  

 Kaplica zbudowana w 1839 r., nad dawną kryptą, zachowaną z kościoła drewnianego z murowaną 

zakrystią, wzniesionego w 1638 r., przez Kaspra Kotulińskiego, rozebranego w 1804-1805 r. Założenie o 

cechach neogotyckich, murowane z materiału ceglanego, na planie prostokąta, z ostrołukowym wejściem i 

oknami. Niski dach o konstrukcji siodłowej. 

 

Kowalowice (Kaulwitz). 

 Wieś Kowalowice posiada dwa zabytki ujęte w rejestrze WKZ pod numerami A-34/2004 z 17.12.2004 

r. oraz 41/80 z 29.01.1980 r. 

 Miejscowość wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1270 r., jako Kowelwicz. Nazwa wzięła się 

prawdopodobnie od profesji kowalskiej lub od przezwiska „Kowal”. 

 

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. 

 Kościół po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1304 r. W 1595 r. zbudowano kościół drewniany, 

użytkowany od początku prawdopodobnie przez ewangelików. Kościół w 1654 przejęty przez katolików. 

Obecne założenie neogotyckie, murowane, wybudowano w latach 1868-1870, zgodnie z projektem 

architektonicznym K. Ludecke z Wrocławia, przez mistrza murarskiego Kricke z Namysłowa. Również wystrój 

wnętrza wykonany we Wrocławiu ok. 1870 r., posiada cechy neogotyckie. Z poprzedniego kościoła zachowało 

się kilka elementów, m.in. tryptyk renesansowy (obecnie nie znajduje się na wyposażeniu kościoła), datowany 

na ok. 1520-1530 r., płaskorzeźbiony, z dekoracją groteskową w obramieniach. W centrum scena ukrzyżowania 

z rozbudowanym tłem krajobrazowym, na skrzydłach sceny Sądu Ostatecznego i Dźwigania Krzyża. Ikona 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowana na XV lub XVI w., ze srebrną sukienką i ramą trybowaną o motywach 

akantowych, z dwoma kartuszami z herbami Syrokomla i prawdopodobnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

datowanymi na koniec XVII w. 

 W kościele znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, tronująca, datowana na koniec 

XIV w. Krucyfiks barokowy, datowany na koniec XVIII w. Późnorenesansowe płyty nagrobne, kamienne, z 

płaskorzeźbionymi postaciami zmarłych i czterema kartuszami herbowymi. Pierwsza należąca do Anny Naefe 

ur. Kaschebor, zmarłej w 1608 r. Druga Hieronima Naefe, zmarłego w 1613 r., posiada fałszywie 

zrekonstruowaną datę na płycie. W kościele znajduje się barokowa rama obrazu, datowana na XVIII w. 

Lichtarz na paschał, datowany na XVIII w. Ornat czerwony z tkaniny, datowany na przełom XVII i XVIII w. 

Czarna kapa z tkaniny, z początku XVIII w., z klamrą, na której trybowana postać św. Barbary oraz litery L D. 
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Biała kapa z tkaniny, z XVIII w., z klamrą, na której trybowana postać Matki Boskiej Bolesnej oraz litery S B 

E. Dwa wela z tkaniny, datowane na XVIII w., jedno z haftowanym i aplikowanym przedstawieniem św. Jana 

Nepomucena. Palka z haftowanym popiersiem św. Barbary i literami P C N S, datowana na 2. połowę XVIII w. 

 Na wyposażeniu plebani znajduje się obraz zwiastowania z 1740 r., malowany na drzewie oraz obraz 

Ostatniej Wieczerzy z XVIII w., pochodzący z rozebranego kościoła ewangelickiego. Gotycka rzeźbiona grupa 

ukrzyżowania, datowana na ok. 1400 r. Osiem późnobarokowych rzeźb ołtarzowych, datowanych na XVIII w. 

 

Park. 

  

 Do pałacu w Kowalowicach przylega rozległy park krajobrazowy (5 ha) z cennymi okazami 

starodrzewu. Jego powstanie datuje się na XIX w. W parku występuje 28 gatunków drzew i krzewów, z 

przewagą drzewostanu liściastego. Znajduje się tam m.in. dąb szypułkowy, uznany za pomnik przyrody. Na 

uwagę zasługują egzemplarze platanu klonolistnego i wiązu szypułkowego. W parku znajdują się dwa 

wzniesienia widokowe, na jednym z nich, otoczonym wodą, zbudowano drewnianą kapliczkę św. Antoniego 

(koniec XIX w.), z figurą świętego trzymającego dzieciątko Jezus. Park stanowi rzadki przykład łączenia 

cieków wodnych z kompozycją parkowo-ogrodową, akcentowaną niewielką budowlą sakralną. W parku 

widoczne są ślady kolistego podjazdu przed fasadą i częściowo jeszcze istniejącym stawem. Wschodnia granica 

wytyczona przez szpaler grabów. 

 

Krasowice (Kraschen). 

 Wieś Krasowice posiada jeden zabytek wpisany do rejestru WKZ pod numerem 911/64 z 26.05.1964 r. 

 Wieś po raz pierwszy pojawiła się w źródłach w 1266 r., jako Crassowicz. Nazwa pochodzi 

prawdopodobnie od nazwy osobowej „Krasa”. 

 

Kościół rzymsko-katolicki filialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. 

 Kościół zbudowany w 1620 r., należał wówczas do ewangelików. Odnowiony i przebudowany w 1852 

r. Kolejna renowacja miała miejsce w 1911 r. Założenie drewniane, o konstrukcji szachulcowej, wypełnionej 

tynkowaną cegłą. Wieża o konstrukcji słupowej, oszalowana. Ceglana podmurówka pochodzi z 1911 r. Kościół 

na planie krzyża, trójbocznie zamknięte prezbiterium, po bokach którego dwie niewielkie przybudówki na 

planie prostokąta, z lożami na piętrze. Od strony zachodniej kwadratowa wieża. We wnętrzu płaskie stropy. W 

ramionach transeptu empory. Prostokątne okna zamknięte odcinkowo, zaszklone częściowo gomółkami. 

Ramiona transeptu od strony zewnętrznej zakończone trójkątnymi szczytami. Dachy o konstrukcji siodłowej, z 

wieloboczną połacią nad zamknięciem prezbiterium, kryte dachówką. Dwukondygnacyjna wieża, ściany 

zwężające się ku górze. Wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem pobitym blachą, młodsza chorągiewka z 

datami 1620 i 1852. W 2011 r. wymieniono pokrycie dachowe oraz wyremontowano więźbę dachową. 

 Barokowy ołtarz, datowany na 1. połowę XVIII w., obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w sukience. 

Barokowa ambona z 1. połowy XVIII w. Organy z 1727 r. Ławka z 1688 r. Ławy z XVIII w. Krzyż ołtarzowy 

z 1866 r. Dwa lichtarze, datowane na XVIII w. Dwa lichtarze cynowe z 1819 r. Mosiężny pająk z XVIII w. 

Dzwon, odlany w 1657 r., przez Sebastiana Goetza. 

 

Ligota Książęca (Ellguth). 

 Ligota Książęca posiada dwa zabytki ujęte w rejestrze WKZ pod numerami 400/58 z 16.06.1958 r. oraz 

2306/92 z 4.11.1992 r. 

 Nazwa wsi pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1679 r., jako Gross Elgot. Pod obecną nazwą 

pojawiła się w 1845 r. Nazwa pochodzi od słowa lgota – ulga, jak określano nowe osady, zwolnione z 

powinności lennych. Po zgermanizowaniu lgota, ze względu na trudną wymowę, przyjęła germańską formę 

Elgot/Ellgut, w tym przypadku z przymiotnikiem Gross. 

 

Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny. 

 Kościół powstał w 1844 r., na bazie poprzedniego, pochodzącego z XVI w. W wyniku II wojny 

światowej został zniszczony w 1945 r., odbudowano go w 1956-1957 r. Złożenie pozbawione cech stylowych, 

z materiału ceglanego, tynkowany, jednonawowy, z wieżą od strony zachodniej. Ołtarz główny z bogata, 

ażurową ramą, datowaną na XVIII w., przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, pierwotnie 

zlokalizowany był na Kresach, w Otyni k. Tłumacza (Stanisławowskie), obecnie Zachodnia Ukraina. 

Praktycznie całe wyposażenie sakralne pochodzi właśnie z tej miejscowości, i zostało przywiezione z Kresów 
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po II wojnie światowej. Kościół otoczony lipami, z dwoma sztucznymi grotami, w których znajdują się figury 

Matki Boskiej. W sąsiedztwie kościoła, nieopodal drogi, znajduje się krzyż pokutny. 

 

Dom (obecnie lecznica zwierząt). 

 Lecznica zwierząt, obecnie pod numerem 66, dawniej funkcjonowała jako obiekt mieszkalny. 

Założenie murowano, powstałe ok. 1900 r. 

 

Łączany (Lankau). 

 Wieś Łączany posiada dwa zabytki wpisane do rejestru WKZ po numerami 2026/77 z 10.03.1977 r. 

oraz 34/78 z 17.11.1978 r. 

 Miejscowość pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1300 r., jako Lanka. Pierwotna forma zapewne 

ze zlatynizowaną literą „Ł” na „L”. Od XVI w. wieś pojawia się już jako Łączany. Nazwa pochodzi od słowa 

„łąka”. 

 

Zespół pałacowy – pałac. 

 Pałac powstał w 1853-1854 r., przebudowywany już od 1855 r., proces ten zakończył się dopiero w 

1913 r. Pałac o cechach stylowych angielskiego późnego gotyku, tzw. stylu Tudorów. Rozległy dziedziniec 

gospodarczy, z budynkami folwarcznymi z XIX i XX w. 

 

Zespół pałacowy – park. 

 Powstały pod koniec XIX w. park typu swobodnego, romantycznego, o powierzchni ok. 7 ha. Posiada 

nieregularny układ ścieżek. Skład gatunkowy liczy 35 gatunków drzew i krzewów. Dominują rodzime gatunki 

liściaste, takie jak jesion wyniosły, lipa drobno- i szerokolistna, wiąz szypułkowy, klon jawor i dąb 

szypułkowy. Z innych gatunków, zasługujących na uwagę, wskazać należy buk zwyczajny odmiany 

purpurowej, kasztanowiec zwyczajny, olszę czarną, modrzew europejski, sosnę zwyczajną i sosnę czarną. 

Obecnie park jest zaniedbany, a drzewostan znacznie zdziczały. 

 

Michalice (Michelsdorf). 

 Wieś Michalice posiada dwa zabytki wpisane do rejestru WKZ pod numerami 137/54 z 24.11.1954 r. 

oraz 1631/66 z 21.09.1966 r. 

 Miejscowość pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1288 r., jako villa S. Michaelis. W czasach 

nowożytnych nazwa wyewoluowała na Michalice. 

 

Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła. 

 Pierwsza wzmianka na temat kościoła pochodzi z 1288 r. Obecne założenie zostało wybudowane w 

1614 r., przez cieślę mistrza Millera ze Starego Miasta, dzięki zaangażowaniu proboszcza Jerzego Brzóski. W 

1624 r. wykonano polichromie na stropie prezbiterium, a w 1663 r. na ścianach. Kościół ponownie 

konsekrowano w 1668 r. Z tego okresu pochodzi chór muzyczny i ławki oraz prawdopodobnie kruchta 

południowej wieży. Obecna kruchta została wybudowana na bazie poprzedniej w 1730 r. Empory wzniesiono 

w 1736 r., w 1738 r. wstawiono kraty w oknach. W 1767 r. nastąpiła renowacja wnętrz, w 1825-1826 r. 

odnowiono dach i wieżę. W 1840 r. wieżę wyposażono w nowe oszalowanie. W 1863-1865 r. pokryto dach 

kościoła gontem i zrekonstruowano według poprzedniego wzoru hełm wieży. W 1879 r. nastąpiło zamalowanie 

polichromii. Polichromie na stropie i drzwiach zakrystii ponownie odkrył i poddał renowacji w 1914 r. Józef 

Langer. W 1918 r. zakonserwował ją A. Backer z Wrocławia. Kolejne fragmenty polichromii, na ścianach 

prezbiterium i nawy, odkryto ponownie w 1937 r. 

 Założenie orientowane, o drewnianej konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce, usytuowane na 

niewielkim wzniesieniu. Kościół posiada wieżę o konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, 

zakrystia od strony północnej. Nawa szersza, na planie zbliżonym do kwadratu, kruchta od strony południowej, 

kwadratowa wieża od strony zachodniej, niezintegrowana z wnętrzem.  

 Wnętrze ze stropem, w prezbiterium podzielonym listwami tworzącymi liczne kwatery, w nawie 

kasetonowym z profilowanym podciągiem wzdłużnym, wspartym w części centralnej na słupie. Słup zdobiony, 

w części dolnej spiralnie rzeźbiony, w zwieńczeniu odcinek belki oprofilowanej, tam napis odnoszący się do 

budowy, zawierający chronostych. W 1937 r. umieszczono na słupie rzeźbę św. Sebastiana, o cechach 

barokowych, datowaną na początek XVIII w. W tęczy znajduje się profilowana belka z rzeźbioną grupą 

Ukrzyżowania, o cechach wczesnobarokowych, datowana na 1614 r. Wejście do zakrystii sfazowane, 
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zamknięte w ośli grzbiet, o drzwiach z zamkiem i antabą, datowanymi na ok. 1614 r. Wejście z kruchty od 

strony południowej do nawy analogiczne, jak w przypadku zakrystii, nadproże z nazwiskiem fundatora oraz 

datą budowy. Okna zamknięte półkoliście, w prezbiterium, od strony wschodniej, koliste, niektóre zaszklone 

gomółkami. Okno zakrystii zakończone trójkątnie z kratami kowalskimi z zadziorami, datowanymi na 1738 r. 

 Chór muzyczny przedłużony na ścianę północną emporą, wsparty na dwóch słupach, z prostym 

płycinowym parapetem. Prezbiterium i częściowo nawa od strony zewnętrznej obwiedzione w połowie 

wysokości zadaszeniem gontowym. Dachy o konstrukcji siodłowej, nad prezbiterium przechodzący połacią na 

zakrystię, kryte gontem. Dach ogontowany na szczycie nawy, od strony wschodniej, wysunięte zadaszenie 

gontowe osłaniające sygnaturkę. Ściany wieży pionowe, oszalowane, rozdzielone listwą na dwie kondygnacje, 

z prostokątnymi okienkami w górnej części. Jedna z belek zawiera napis nawiązujący do fundacji w 1730 r. i 

osoby fundatora – Jana Alberta Chocimirskiego. Hełm baniasty, pobity gontem, z wysmukłą ośmioboczną 

latarnią pokrytą blachą. 

 Polichromia stropu prezbiterium wykonana w 1624 r., z fundacji proboszcza Jerzego Brzóski. 

Polichromia na ścianach prezbiterium i nawy natomiast wykonana w 1663 r. Strop prezbiterium ujęty 

obramieniem o motywach roślinnych, podzielony sześcioma rzędami pól kwadratowych, ustawionych 

przekątnie, naprzemian z pięcioma rzędami pól kolistych. W polach przedstawienia figuralne, heraldyczne i 

rozety. Nad ołtarzem przedstawienie Chrystusa i Matki Boskiej, po bokach rozety. W drugim rzędzie (owale) 

znajdują się dwa anioły z Arma Christi, dwóch biskupów, prawdopodobnie św. Ambroży i Augustyn. W 

rzędzie trzecim (kwadraty) znajduje się herb Nałęcz Jerzego Brzóski z inskrypcją i datą 1624 r., podwójny herb 

biskupa Karola, arcyksięcia austriackiego i biskupstwa wrocławskiego oraz klasztoru augustianów Na Piasku 

we Wrocławiu, oraz rozety. W rzędzie czwartym (owale) znajduje się monstrancja z hostią, adorowana przez 

aniołki, Męczeństwo św. Szczepana, postać fundatora klęczącego przed krucyfiksem i św. Wawrzyniec. W 

rzędzie piątym (kwadraty) znajduje się błogosławiący biskup oraz rozety. W szóstym rzędzie (owale) znajdują 

się święte: Barbara, Katarzyna, Jadwiga i Magdalena. W rzędzie siódmym (kwadraty) znajduje się św. Piotr i 

Paweł, dwóch jednoznacznie niezidentyfikowanych świętych oraz stygmatyzacja św. Franciszka. W ósmym 

rzędzie (owale) znajduje się Król Dawid, herb wcześniej wspomnianego Karola, arcyksięcia austriackiego, 

koronacja Najświętszej Panny Marii, oraz herb biskupa Karola Ferdynanda Wazy. Rząd dziewiąty (kwadraty) 

zawiera św. Mikołaja, Jana Ewangelistę, Jana Chrzciciela oraz dwóch niezidentyfikowanych zakonników. 

Dziesiąty rząd (owale) zawiera św. Wacława, Hieronima, Grzegorza i Jerzego. W jedenastym rzędzie 

(kwadraty) znajduje się Gołębica Ducha Świętego, św. Marek, Mateusz i Łukasz oraz rozeta. Ściany 

prezbiterium i nawy z dwoma strefami pól, rozdzielonymi w części górnej kolumnami, w dolnej hermowymi 

pilastrami. Na powierzchni rozdzielającej strefy płyciny z inskrypcjami. W strefie górnej północnej ściany 

prezbiterium sceny walki św. Michała Archanioła ze smokiem, ucieczki Lota z Sodomy i Snu Jakuba. W strefie 

dolnej północnej ściany prezbiterium sceny Zwiastowania, Anioła Stróża czuwającego nad śpiącym i Adoracji 

Dzieciątka. Na ścianach zamknięcia prezbiterium Najświętsza Maria Pana tronująca w obłokach, tablica 

inskrypcyjna z chronostychem, z datą 1663 r., w obramieniu okuciowym i owocowym oraz Chrystus jako 

sędzia. Górna strefa południowej ściany prezbiterium zawiera Anioła karzącego Asyryjczyków, Tobiasza na 

pustyni oraz Machabeuszy. Dolna strefa południowej ściany prezbiterium zawiera kuszenie Chrystusa, Anioły 

czuwające nad dziećmi oraz dusze czyśćcowe. Górna strefa ściany południowej nawy zawiera scenę wygnania 

z raju oraz ofiarę Izaaka. Dolna strefa ściany południowej nawy zawiera postacie Hagar i Izaaka oraz anioły na 

tle krajobrazu. Pozostałe sceny zniszczone, lub nieczytelne. Wejście do zakrystii zdobione malowidłami, 

datowanymi na 1653 r., przedstawiającymi św. Mateusza i Andrzeja, dekoracją roślinną i sceną ukrzyżowania 

na obramieniu oraz sceną Adoracji Najświętszej Panny Marii przez anioły i św. Marcinem na drzwiach. 

Wejście do nawy z kruchty południowej zdobione malowidłami, datowanymi prawdopodobnie na 1653 r., z 

postaciami św. Piotra i Pawła na obramieniu oraz scenami walki św. Michała Archanioła ze smokiem i 

prawdopodobnie rozesłania Apostołów na drzwiach. 

 Ołtarz główny, fundowany przez proboszcza Andrzeja Jana Janika, o cechach barokowych, datowany 

na 1668 r., odnawiany w 1733 r. Zawiera parę kolumn i naddatki o dekoracji chrząstkowej oraz rzeźby 

(prawdopodobnie z 1733 r.) św. Jana Chrzciciela i Józefa, w zwieńczeniu rzeźby aniołków. W polu środkowym 

ołtarza obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowany na 1668 r. Na predelli postać fundatora i jego herb. 

Tabernakulum współczesne, antepedium datowane na 1733 r., malowidło en grissaille z przedstawieniem 

Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej i dekoracją akantową. Ołtarze boczne o cechach barokowych, 

datowane na 1699 r., pary kolumn w dolnej kondygnacji i pojedyncze w górnej, naddatki akantowe. W lewym 

zwieńczeniu rzeźby Najświętszej Panny Marii, Katarzyny i Jadwigi, w prawym trzech aniołów. W lewym 

zwieńczeniu obrazy adoracji św. Barbary ze sceną jej męczeństwa, fundowany w 1705 r. przez Joachima 
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Henryka Chocimirskiego, miejscowego proboszcza, w górnej kondygnacji owalny obraz Trójcy Świętej, 

datowany prawdopodobnie na 1699 r. W prawym zwieńczeniu obrazy męczeństwa św. Katarzyny oraz w 

górnej kondygnacji Anioła Stróża, namalowany prawdopodobnie w 1699 r., przez Klepziga z Namysłowa. 

Ambona o cechach późnobarokowych, datowana na 1716 r. Zawiera płaskorzeźbione postacie ewangelistów, 

rzeźby aniołków oraz św. Michała Archanioła na baldachimie i bogatą dekorację akantową. Chrzcielnica o 

cechach późnobarokowych, datowana na 1731 r., w kształcie anioła dźwigającego czarę (figury ze sceny chrztu 

w Jordanie obecnie na plebanii). W zaplecku na ścianie płaska konsola ujęta dwoma wazonami. Misa 

chrzcielna cynowa, datowana prawdopodobnie na 1736 r., odlana przez Chrystiana Scholtza z Namysłowa. 

Konfesjonał, datowany na ok. 1663 r., ufundowany przez Andrzeja Jana Janika, pomalowany w 1733 r. przez 

Sebastiana Langera, o płaskorzeźbionej dekoracji chrząstkowej. Ławy kolatorskie o cechach barokowych, 

datowane na ok. 1663 r., pomalowane w 1733 r. przez Sebastiana Langera, barokowe analogiczne w dekoracji 

do konfesjonału. Ławy datowane na 2. połowę XVII w. Fotel datowany na ok. 1663 r. Balustrada przed 

ołtarzem, przenośna, datowana na 2. poł. XVII w. Organy o cechach późnobarokowych, datowane na 1736 r., 

odnawiane i przekształcone w 1900 r. Szafa zakrystyjna z monogramem ks. Jerzego Brzóski i datą 1610 r. 

Komoda oraz dwa zydle, datowane na XVII w. Feretron o cechach późnobarokowych, datowany na XVIII w., z 

obrazami malowanymi na blasze. Obecnie zlokalizowane na chórze zwieńczenie ołtarzowe, o cechach 

późnobarokowych, datowane na 1765 r., z płaskorzeźbioną grupą Trójcy Świętej. Owalny portret ks. Jerzego 

Brzóski z 1614 lub 1635 r. Dwa krucyfiksy późnobarokowe, datowane na 1. połowę XVIII w., z nich jeden 

procesyjny. Rzeźba św. Jana Nepomucena, datowana na 1. ćwierć XVIII w., pochodząca z kapliczki. Rzeźba 

św. Jana Nepomucena, na wolutowej konsoli z 1736 r. Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, późnobarokowa, 

datowana na 1744 r., obecnie przechowywana na plebanii. W kościele znajduje się płyta nagrobna, zmarłego w 

1637 r., proboszcza Jana Krzysztofa Stephetiusa. Drewniany żyrandol późnobarokowy z 1743 r. Monstrancja 

regencyjna, z cechą miejską Wrocławia, imienną Jana Klinge i probierczą C. Monstrancja późnoklasycystyczna 

z 1855 r. Kielich późnogotycki, datowany na początek XVI w., z grawerowaną dekoracją o motywach 

maswerkowych na stropie i czarą wymienioną w 1905 r. Pacyfikał z 1742, z cechą miejską Wrocławia i 

imienną Chrystiana Lammera, obecnie przechowywany na plebanii. Krzyż relikwiarzowy rokokowy, datowany 

na 1768 r. Łódka i puszka na kadzidło regencyjne, datowana na ok. 1720 r. Lawaterz cynowy, datowany na 

1696 r., obecnie przechowywany na plebanii. Dwa krzyże ołtarzowe drewniane z 1733 r. Lichtarz na paschał, 

datowany na 1733 r. Sześć lichtarzy mosiężnych, fundowanych w 1668 r. przez Andrzeja Jana Janika, odlanych 

przez Jerzego Hellera we Wrocławiu. Dwa lichtarze procesyjne, późnobarokowe, datowane na ok. 1735 r., 

rzeźbione w kształcie aniołków z rogami obfitości. Dziewięć lichtarzy cynowych, datowanych na 1. połowę 

XVIII w., z nich cztery z gmerkiem Chrystiana Scholtza z Namysłowa. Latarnia żelazna, okuta, datowana na 1. 

połowę XVIII w. Zielony, późnogotycki, ornat, datowany na ok. 1500 r., boki z aksamitu strzyżonego o 

motywie owocu granatu, kolumna w kształcie krzyża, haftowana z centralną sceną ukrzyżowania, Chrystusa 

przed Piłatem w górnej części, obnażenia i cierniem koronowania po bokach oraz scenami pojmania i ogrojcem 

w części dolnej. Biały ornat, datowany na koniec XVIII w., z tkaniny. Ornat z końca XVIII w., z 

wyhaftowanym motywem herbowym. Bursa, datowana na ok. 1800 r. Dzwon odlany w 1629 r. przez Jakuba 

Goetza we Wrocławiu, z plakietkami ukrzyżowania, świętymi Jadwigą, Janem Ewangelistą i Michałem 

Archaniołem oraz herbem ks. Jerzego Brzóski. 

 

Stodoła folwarczna. 

 Stodoła zbudowana w 1. połowie XIX w. Założenie o szesnastu murowanych, otynkowanych filarach, 

pomiędzy którymi wypełnienie drewniane. Konstrukcja na planie wydłużonego prostokąta, dach siodłowy, 

kryty dachówką. Stodoła folwarczna znajduje się blisko zbiornika retencyjnego, utworzonego w 2000 r. na 

rzece Widawie, we wsi Józefków. 

 

Mikowice (Lampersdorf). 

 Wieś Mikowice posiada dwa zabytki wpisane do rejestru WKZ pod numerami 221 z 31.05.1950 r. i 

188 z 31.05.1950 r. oraz 69/81 z 9.08.1981 r., jeden z nich (dwór) obecnie już nie istnieje. 

 Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1266 r., jako Lamperti villa. Już w 1295 r. 

funkcjonowała także jako villa Mikovicz. Nazwa wymodzi się od „Mika”, wywodzącego się od imienia 

Mikołaj.  
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Zespół dworski – dwór. 

 Pierwsze założenie architektoniczne na miejscu zniszczonego w 1945 r. dworu powstało zapewne już w 

XVI w. Po zniszczeniu dworu, spowodowanym II wojną światową, jego większość rozebrano. Założenie 

zlokalizowane na nieznacznym wzniesieniu, otoczonym fosą z trzech stron. Dwór murowany z cegły, 

otynkowany, zachował się narożnik oraz znaczne partie murów północnych ścian budynku.  

 

Zespół dworski – park. 

 W otoczeniu dworu znajdował się niewielki park, powstały w XIX w. Dominuje drzewostan liściasty, 

m.in. tulipanowiec (duże drzewo) i platany. Zachowana aleja grabowa, owalne polany oraz altana z przełomu 

XIX i XX w. Obecnie założenie parkowe znacznie zdewastowane. 

 

Minkowskie (Seydlitzruh). 

 Wieś Minkowskie posiada trzy zabytki wpisane po rejestru WKZ pod numerami 220 z 14.07.1950 r. 

oraz 902/64 z 26.05.1964 r., 902/64 z 26.05.1964 r. i 187 z 31.05.1950 r. oraz 57/81 z 13.07.1981 r. 

 Miejscowość pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1300 r., jako Mikosszka oraz Minkowsky. 

Nazwa pochodzi od nazwiska Mińkowski/ Mieńkowski lub Mieniek. 

 

Zespół pałacowy – pałac. 

 Pałac, o cechach rokokowych, wzniesiono w 1765-1784 r., po nabyciu dóbr przez generała Fryderyka 

Wilhelma von Seydlitz. Prace wykończeniowe nadzorowała jego córka – Wilhelmina Albertyna Mączyńska, a 

prowadzili m.in. zdun Jan August Schneider i tapicer Jan Franciszek Capran, obaj z Brzegu. Architektonicznie 

nawiązuje do szkoły poczdamskiej (inspiracja pałacem Sanssouci). Został częściowo przebudowany w 1900 i 

1917 r. W pierwszym wypadku wbudowano piętro w mansardzie, w drugim częściowo przebudowo wnętrza 

oraz wzniesiono przybudówki od strony wschodniej. 

 Założenie parterowe, z mansardą, bogato zdobione barokowymi ornamentami w formie kolumn 

naściennych, pilastrów i obramowań okiennych. Frontem zwrócony na południe, z materiały ceglanego, 

tynkowany. Pałac parterowy na wysokich suterenach, piętrowa część środkowa, mieszkalny mansard. 

Założenie na planie prostokąta, z wgłębionym portykiem i facjatą na osi frontu, półkolistym, piętrowym 

ryzalitem na osi fasady ogrodowej, piętrową przybudówką od strony wschodniej oraz dwukondygnacjowym 

skrzydłem gospodarczym, przybudowanym do elewacji od strony zachodniej. 

 Wnętrze w układzie dwutraktowym, z sienią na osi, gdzie w narożniku północno-zachodnim zabiegowa 

klatka schodowa. Za sienią mieści się owalny salon, z dwoma niszami na piece. Nieregularny układ 

pozostałych pomieszczeń, w zachodniej części rozdzielone wąskim korytarzem. Wnętrza z sufitami z fasetą, 

dwa pomieszczenia w części wschodniej sklepione kolebkowo-krzyżowo. Sutereny o sklepieniach żaglastych 

na filarach. Fasada frontowa trzynastoosiowa, pośrodku wgłębiony portyk trójarkadowy z opilastrowanymi 

filarami, podtrzymujący na wysokości piętra balkon, poza którym wgłębiona facjata, zwieńczona trójkątnym 

przyczółkiem. Przed portykiem taras z dwubiegowymi schodami o żelaznej, uszkodzonej balustradzie, 

obejmującymi półkoliście zejście do suteren, zamknięte odcinkowo w obramieniu boniowanym. Sień z 

wejściem zamkniętym półkoliście, z dwoma oknami. Balkon z kamienną balustradą tralkową z kartuszem 

herbowym pośrodku. Kondygnacja suteren wyodrębniona w formie cokołu z boniowaniem. Okna zamknięte 

odcinkowo, ponad gzymsem ściany rozczłonkowane pojedynczymi i parzystymi pilastrami, z głowicami o 

dekoracji rokokowej. Okna w obramieniach profilowanych, zwieńczone gzymsami. Okna facjaty z dekoracją 

rokokową w nadokiennikach. Jedenastoosiowa fasada ogrodowa, o analogicznych podziałach, jak opisane 

wcześniej. Trójosiowy, piętrowy ryzalit, rozczłonkowany parami pilastrów jońskich, dźwigających gzyms 

konsolkowy, nad nim tralkowa balustrada tarasu. Okna przyziemia i wejście do ryzalitu zamknięte półkoliście, 

zwieńczone faliście wygiętymi gzymsami, wspartymi na esownicowych konsolach, z nadokiennikami o 

dekoracji rokokowej. Okna piętra prostokątne, w obramieniach profilowanych, z dekoracją roślinną w 

nadokiennikach. Pomiędzy oknami kondygnacji płyciny, mieszczące kartusz herbowy nad wejściem oraz 

antykizujące sceny płaskorzeźbione po bokach, przedstawiające posłów samnickich przed Curiusem 

Dentatusem oraz powołanie Cincinnata na dyktatora. Przybudówka przy elewacji od strony wschodniej o 

dekoracji neorokokowej. Dach mansardowy z nowymi lukarnami w dolnej i okienkami strychowymi w górnej 

połaci, kryty łupkiem. W salonie zachowane resztki posadzki, ponadto częściowo stolarszczyzna z XVIII w. 

Trzy kominki marmurowe o skromnej dekoracji rokokowej. 
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Zespół pałacowy – stajnia. 

Skrzydło gospodarcze wzniesione współcześnie z korpusem głównym (1765 r.), dwukondygnacjowe, 

na rzucie prostokąta. Układ jednotraktowy, z pomieszczeniami stajen w przyziemiu i mieszkalnymi na piętrze. 

Podziały ścian ramowe, okna dolnej kondygnacji umieszczone w prostokątnych płycinach. Dach siodłowy 

kryty dachówką. 

 

Zespół pałacowy – park. 

 Park położony na północ od pałacu. Na północnym odcinku osi parku rozwinął się ogród – park, 

natomiast na południu ogród. Od południa, na osi frontu polana obsadzona półkolem drzew, otoczona 

ogrodzeniem na planie półelipsy z uskokiem, z bramami od strony południowej i zachodnie. Park właściwy o 

śladach układu geometrycznego, poprzecznie przeciętego kanałem. W północno-wschodniej części o 

charakterze krajobrazowym, ze strumieniem i polaną, w pobliżu ruina romantyczna, z wieżą i fragmentem 

murów wzniesionych z kamienia polnego. W obrębie parku, na północ od pałacu, murowana, neogotycka 

kaplica grobowa (kościółek) wzniesiona w 1873. W okresie powojennym wybudowano tam murowany taras ze 

schodami. Teren ten obecnie jest ogrodzony siatką drucianą. 

Wschodnia część o swobodnych, krajobrazowych alejkach. Szeroka północna aleja pierwotnie była 

obsadzona gęstym, dziś przerzedzonym, drzewostanem grabowym. Założenie parkowe wzbogacone dużym 

stawem z dwiema małymi wysepkami. Forują go groble znacznie wyniesione ponad poziom terenu, pomimo 

niskiego poziomu lustra wody. Na koronach grobli wytyczono szerokie drogi parkowe, liniowo obsadzone 

starodrzewiem (m.in. dębami). Na uwagę zasługuje gigantyczny egzemplarz dębu szypułkowego, stanowiącego 

pomnik przyrody, rosnący wzdłuż zachodniej krawędzi największej grobli. Wschodnia krawędź obsadzona 

starymi lipami. Wschodnia grobla obsadzona drzewostanem liściasto-iglastym. Staw parkowy zasilany jest 

wodami z rowu polnego znajdującego się od strony północno-wschodniej, gdzie stanowi granicę północną 

mieszanego drzewostanu parkowego. Od południa znajduje się natomiast ciek wodny omijający staw. Rów 

połączony jest, poprzez zachodnią stronę stawu, z ciekami wodnymi północnej części założenia parkowego. 

 Park charakteryzuje się różnorodnością gatunkową roślinności, wśród której rozpoznano 23 gatunków 

liściastych i 7 iglastych. Najbardziej charakterystyczne są: pigwowiec japoński, kasztanowiec, dąb szypułkowy, 

czerwony, błotny, grab pospolity, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, klon polny, pospolity, klon jawor, 

olsza czarna, dereń biały, platan klonolistny, jałowiec wirginijski, świerk, sosna wejmutka, żywotnik zachodni, 

cyprysik groszkowy. 

 

Pawłowice Namysłowskie (Paulsdorf). 

 Wieś Pawłowice Namysłowskie posiadają jeden zabytek wpisany do rejestru WKZ pod numerem 60/81 

z 15.07.1981 r. 

 Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1233 r., jako Bandlouici. Podobnie w 1251 r., 

jako Bandlevici. Osada wymieniona także w dokumencie biskupa wrocławskiego z 1305 r. 

 

Park. 

 Założenie parkowe z ok. 1850 r., typu swobodnego o powierzchni 4,5 ha położone w otoczeniu dworu. 

Drzewostan zróżnicowany, w jego skład wchodzą zarówno pospolite gatunki rodzime (m.in. dąb szypułkowy, 

lipa drobnolistna, grab zwyczajny), jak i rzadsze okazy (np. jesion pensylwański, skrzydłorzech kaukaski). W 

pobliżu znajdują się budynki gospodarcze dawnego folwarku. 

 

Przeczów (Prietzen). 

 Wieś Przeczów posiada cztery zabytki wpisane do rejestru WKZ pod numerami A-55/2007 z 

31.08.2007 r., A-58/2007 z 13.12.2007 r. oraz 187/88 z 7.11.1988 r. 

 Miejscowość pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1295 r., jako Preczow. Nazwa pochodzi od 

imienia Przecław. 

 

Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Kościół po raz pierwszy wzmiankowany w 1295 r. Pierwotnie nosił wezwanie św. Jerzego. Obecne, 

neogotyckie, orientowane założenie pochodzi z 1864 r. Budynek murowany, tynkowany, w murze płyta 

nagrobna z 1788 r. Kościół salowy, z czteroprzęsłowym korpusem i wieżą od strony zachodniej. Wnętrze 

nakryte otwartą konstrukcją dachową, wypełnione emporami. Okna ostrołukowe. Gzyms koronujący 

konsolkowy. Dach siodłowy kryty dachówką, wyremontowany w 2009 r. Wieża w dolnej kondygnacji 
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kwadratowa, w górnej ośmioboczna nakryta iglicą pobitą blachą. W latach 2008-2010 poddano renowacji, 

odnowie i konserwacji szereg obiektów zabytkowych na terenie gminy. Prace objęły wymianę pokrycia 

dachowego z dachówki, wymianę i konserwację środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi drewnianych 

elementów konstrukcji dachu oraz ułożenie izolacji przeciwwilgociowej w dachu, wymianę rynien i rur 

spustowych. 

 

Cmentarz przy kościele parafialnym. 

 Przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się cmentarz przykościelny, którego 

powstanie datuje się na 2. połowę XIX w., zapewne po 1864 r., kiedy powstał współczesny kościół. 

 

Mauzoleum przy kościele parafialnym. 

 Przy kościele parafialnym znajduje się mauzoleum, datowane na 1. połowę XIX w. Obecnie pełni rolę 

kaplicy pogrzebowej, przy cmentarzu parafialnym. 

 

Zespół dworski – park. 

Naturalistyczny park z układem ścieżek w kształcie obrzeżnej promenady, z 35 gatunkami drzew i 

krzewów. Jego powstanie datuje się na przełom XVIII i XIX w. W parku znajduje się polana, usytuowana tuż 

za budynkiem pałacu. Na uwagę zasługuje aleja grabowa i rzadkie okazy skrzydłorzecha oraz klonu 

srebrzystego. 

 

Rychnów (Reichen). 

 We wsi Rychnów znajduje się siedem zabytków wpisanych do rejestru WKZ po numerami A-42/80 z 

29.01.1980 r., 377/58 z 15.06.1958 r., 903/64 z 26.05.1964 r. oraz 915/64 z 27.05.1964 r.  

 Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1273 r., jako Rychnow. Wieś lokowana na 

prawie niemieckim, zreorganizowana pierwotnie prawdopodobnie na zasadzie rzędówki. W 1376 r. erygowano 

parafia p.w. św. Jana Chrzciciela. Etymologia nazwy nie jest jasna. 

 

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela. 

 Kościół po raz pierwszy wzmiankowany w 1376 r. Obecne, późnogotyckie, orientowane założenie 

pochodzi z przełomu XV i XVI w. W 1719 r. wieżyczkę na sygnaturkę, znajdującą się na szczycie zachodnim, 

zastąpiono wieżą. W 1833 r. dobudowano kruchtę południową. Kościół odnawiany w 1903 r. 

 Konstrukcja z cegły o układzie polskim, z użyciem zendrówki, na podmurówce z kamieni 

narzutowych. Wieża drewniana konstrukcji słupowej, oszalowana. Krótkie dwuprzęsłowe prezbiterium 

zamknięte ścianą prostą, przy nim od strony północną zakrystia zlicowana ze ścianą wschodnią. Wyższa nawa 

trójprzęsłowa, z kruchtą od strony południowej i wieżą od strony zachodniej oddzielona od prezbiterium ścianą 

tęczową. Wewnątrz stropy płaskie, w zakrystii sklepienie kolebkowe. Tęcza zamknięta łukiem ostrym. Przy 

dłuższych ścianach nawy, poniżej okien odsadzka. Okna powiększone, prawdopodobnie w 1719 r., zamknięte 

półkoliście. Wejście do zakrystii zamknięte łukiem odcinkowym. Na zewnątrz kościół opięty szkarpami o 

jednym uskoku. We wschodniej ścianie prezbiterium okno zamknięte półkoliście, umieszczone we wnęce 

ostrołukowej. Ponad okienkiem zakrystii i oknami nawy, ślady pierwotnych, zamurowanych otworów 

okiennych. Szczyt wschodni wydzielony gzymsem z wysuniętych cegieł, trójkątny, z trzema nieregularnie 

umieszczonymi blendami i okienkami. Szczyt między prezbiterium i nawą oblicowany nowszą cegłą. Wieża 

częściowo wbudowana w konstrukcję dachową, trójkondygnacjowa, z kondygnacją dolną występującą 

nieznacznie ku przodowi, wydzieloną od frontu zadaszeniem. Wysokie dachy siodłowe kryte gontem i papą, 

dach prezbiterium przechodzący nad zakrystię. Wiązanie dachowe storczykowe, z usztywnieniem wzdłużnym i 

dwiema kondygnacjami krzyży św. Andrzeja. Wieża zwieńczona hełmem baniastym z latarnią, pobitym blachą, 

z chorągiewką na której data 1719 r. Ołtarz późnobarokowy z ok. 1720 r., przekształcony w XIX w., przed 

ołtarzem współczesna balustrada. Ambona renesansowa z przełomu XVI i XVII w., o podziałach 

rustykowanymi arkadami i kolumienkami na cokołach z rautami. W arkadkach przemalowane w XVIII/XIX w. 

Zawiera sceny ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, w zaplecku Adoracja Dzieciątka. 

Chrzcielnica późnobarokowa z ok. 1720 r., w kształcie anioła z rogiem obfitości i wolutową pokrywą na której 

rzeźba Boga Ojca. Ławy z 1. połowy XIX w. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu, 

późnogotycka, z końca XV w. Płyta nagrobna Jana Stwolińskiego ze Starościna (zm. 1583) i jego żony Jadwigi 

ur. von Schlieben (zm. 1572), renesansowa, kamienna, z płaskorzeźbionymi postaciami fundatorów klęczących 

pod krucyfiksem, dwoma kartuszami herbowymi i tablicą inskrypcyjną. Płyta nagrobna Franciszka von 
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Blanckenstein (zm. 1611), późnorenesansowa, kamienna, z płaskorzeźbioną postacią rycerza i czterema 

kartuszami herbowymi (w zewnętrznej ścianie prezbiterium). Płyta nagrobna Ernesta Fryderyka von Wentzky 

(zm. 1791), marmurowa, inskrypcyjna (w zewnętrznej ścianie prezbiterium). Dwa lichtarze cynowe, datowane 

na XIX w. Dzwon późnogotycki z 1514 r. z inskrypcją majuskułową i plakietką z ukrzyżowaniem. 

  

Zespół pałacowy – pałac. 

 Pałac zbudowany w 1781 r., przez Ernesta Fryderyka von Wentzky. W latach 1906-1907 gruntowna 

przebudowa wnętrz, przekształcenie elewacji frontowej, m.in. dodanie portyku, dobudowa tarasu w elewacji 

ogrodowej oraz prawdopodobnie przybudówki przy elewacji zachodniej. Założenie barokowe, znacznie 

przekształcone w XX w. Pałac zwrócony frontem ku stronie południowej. Murowany z cegły, otynkowany. 

Piętrowy, z mansardami i facjatkami na piwnicach sklepionych kolebkowo. Wzniesiony na planie prostokąta, z 

nieznacznymi ryzalitami na osiach dłuższych elewacji. Późniejsza przybudówka od strony zachodniej. Układ 

wnętrz dwutraktowy, niemal całkowicie przekształcony w latach 1906-1907. W pomieszczeniach sufity. 

Elewacja frontowa dziewięcioosiowa z trójosiowym, nieznacznie występującym dwupiętrowym ryzalitem, 

poprzedzonym nowszym portykiem z balkonem na wysokości piętra. Ryzalit oraz przybudówka od strony 

zachodniej zwieńczone neobarokowymi szczytami wolutowymi. Elewacja ogrodowa powtarzająca układ 

frontowej, z ryzalitem zwieńczonym niskim trójkątnym przyczółkiem, oraz poprzedzony późniejszym tarasem. 

Podziały ścian lizenami i płycinami w tynku. Dach mansardowy z późniejszymi lukarnami, nad facjatkami i 

przybudówką. Dachy siodłowe, kryte dachówką. 

 

Zespół pałacowy – stary pałac. 

 Pałac zbudowany ok. 1800 r. Klasycystyczne założenie, obecnie dom numer 73. Budynek zwrócony 

frontem ku stronie południowej, murowany z cegły, otynkowany. Piętrowy, na sklepionych piwnicach. 

Prostokątny z nieznacznym ryzalitem na osi frontu. Układ wnętrz dwutraktowy, nieregularny. W 

pomieszczeniach sufity. Elewacja frontowa pięcioosiowa. Między kondygnacjami gzyms przepaskowy. Ryzalit 

obejmujący oś środkową, mieszczący wgłębiony portyk o zaokrąglonych narożach z dwiema kolumnami 

toskańskimi. Wejście na osi, poprzedzone schodami, drzwi klepkowe. Powyżej płycina z nazwiskiem fundatora 

(Wentzky), ponad nią okienko koliste. Wysoki dach czterospadowy, kryty dachówką. 

 

Zespół pałacowy – dom ogrodnika. 

 Dom ogrodnika w zespole pałacowym zbudowany ok. 1800 r. Pierwotnie o skromnych cechach 

klasycystycznych. Usytuowany w sąsiedztwie bramy wjazdowej. Murowany z cegły, otynkowany. Parterowy, 

wzniesiony na planie prostokąta. Na osi wejście, po bokach dwa półkoliście zamknięte okna. Dach kryty 

dachówką. Obecnie założenie pokryte współczesnym tynkiem oraz opatrzone współczesnymi dobudówkami. 

Budynek spełnia funkcje mieszkalne, znajduje się w rękach prywatnych. 

 

Zespół pałacowy – spichlerz. 

 Budynki gospodarcze wzniesione w 1800 r. Zgrupowane wokół dwóch dziedzińców gospodarczych. O 

skromnych cechach klasycystycznych. Murowane z cegły, otynkowane. Spichlerz prostokątny, 

dwukondygnacyjny, pięcioosiowy, z bramą wjazdową zamkniętą odcinkowo. Podziały ścian lizenami. Dach 

siodłowy, kryty eternitem. 

 

Zespół pałacowy – stajnie. 

 Stajnie i obory wzniesione na rzucie wydłużonego prostokąta z zaakcentowanymi częściami skrajnymi. 

Przedzielone gzymsami, z gzymsem koronującym konsolkowym. W częściach skrajnych bramy wjazdowe oraz 

okienka drugiej kondygnacji objęte półkoliście zamkniętymi płytkimi wnękami. Dachy siodłowe, nad 

częściami skrajnymi nieco wyższe z naczółkami, nad częścią środkową z podcięciami mieszczącymi okienka 

strychowe, kryte dachówką. 

 

Zespół pałacowy – park. 

Od północy do pałacu i dworu przylega niewielki park krajobrazowy. Założenie reprezentuje tzw. 

szkołę angielską. Drzewostan zróżnicowanym, składający się m.in. z platanu klonolistnego, miłorzębu 

japońskiego, żywotnika czerwonego. Na uwagę zasługują okazałe egzemplarze buków, dębów, lip i jesionów. 
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Smarchowice Śląskie (Windisch Marchwitz). 

 Wieś Smarchowice Śląskie posiada jeden zabytek wpisany do rejestru WKZ pod numerem 135/54 z 

25.11.1954 r. 

Wieś wymieniona po raz pierwszy w 1353 r., jako  Smarchwicz Slauicum, następnie Smarchowicz 

Slavicale. W latach 1703-810 była własnością Zakonu Niemieckiego w Namysłowie. Nazwa pochodzi 

prawdopodobnie od nazwy osobowej „Smarch” bądź „Smark”. Drugi człon nazwy – Slavicum – może 

świadczyć o starożytnym charakterze osadnictwa, w odróżnieniu od lokowanych prawdopodobnie później, na 

prawie polskim, Smarchowic Wielkich (Smarchowic Polonicale). 

 

Kościół rzymsko-katolicki filialny p.w. Świętego Krzyża. 

 Kościół istniał zapewne już w XIV/XV w., wzmiankowany w 1580 r. Do 1654 r. był w rękach 

ewangelików. Obecne, orientowane założenie zbudowane w pocz. XVII w. W 1822 r. odnowiono dach. 

Gruntowne odnowienie kościoła nastąpiło w 1848 r. W 1883 r. wprowadzono w nawie słup wspierający strop. 

Ostatnio budynek odnawiany w 1922 i 1928 r. Kościół drewniany, w konstrukcji zrębowej, oszalowany, na 

późniejszej, ceglanej podmurówce. Krótkie i wąskie prezbiterium zamknięte trójbocznie. Szersza nawa 

prostokątna. Wnętrze nakryte stropem, wspartym pośrodku nawy na słupie. W tęczy belka fazowana. Okna 

zamknięte odcinkowo. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, połączony z emporą wzdłuż ściany nawy 

północnej. Na słupie wspierającym emporę wyryta data 1610 r. i litery I E P. Dachy siodłowe, ze skośną 

połacią od strony zachodniej i wieloboczną od wschodniej, kryte gontem. Na kalenicy dachu nawy kwadratowa 

wieżyczka na sygnaturkę, nakryta daszkiem namiotowym pobitym gontem. 

Ołtarz w kształcie tryptyku, późnorenesansowy z 1603 r., z rzeźbioną grupą ukrzyżowania w części 

środkowej na tle malowanym. W predelli malowana scena Ostatniej Wieczerzy. Na skrzydłach sceny 

zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Na rewersach dekoracja z wicią roślinną i monogram IHS. Zwieńczenie 

w kształcie belkowania z inskrypcją we fryzie, dwiema konsolkami z główkami aniołków i szczycikiem ze 

spływami oraz trójkątnym przyczółkiem i datą 1603 r. Ambona późnorenesansowa, datowana na 1604 r., z 

surowego drewna z korpusem ujętym wolutami. Ławy z XVII w. Rzeźby Matki Boskiej i św. Jana 

Ewangelisty, pochodzące zapewne z grupy ukrzyżowania, barokowe z XVII w. Krzyż i dwa lichtarze 

empirowe, mosiężne. 

 

Smarchowice Wielkie (Gross Marchwitz). 

 Wieś Smarchowice Wielkie posiada jeden zabytek wpisany do rejestru WKZ pod numerem 40/80 z 

29.01.1980 r. 

 Wieś pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1295 r., jako Smarchowic Polonicale. Etymologia 

nazwy być może jest podobna, jak w przypadku Smarchowic Śląskich. Drugi człon nazwy wskazuje 

prawdopodobnie na osadzenie wsi na prawie polskim. 

 

Park. 

 Założenie parkowe, pochodzące z końca XVIII w. Obecny park stanowi niewielką cześć, dawnego 

założenia ogrodowego i parkowego. Drzewostan w przeważającej części liściasty (lipy, dęby, platany 

klonolistne). Założenie parkowe obecnie znacznie zaniedbane, o zatartym układzie ścieżek, zarośnięty 

podszytem, wymaga prac pielęgnacyjnych. Obecny kształt park uzyskał w 2. połowie XIX w., przyjmując 

cechy typu swobodnego. Posiada duże znaczenie przyrodniczo-kulturowe, stanowiąc założenie o 

ukształtowanym historycznie układzie przestrzenno-kompozycyjnym. 

 

Smogorzów (Schmograu). 

 Wieś Smogorzów posiada jeden zabytek wpisany do rejestru WKZ pod numerem 1108/66 z 

5.02.1966r. 

 Nazwa wywodzi się prawdopodobnie od nazwy osobowej „Smogorz”. Sławę miejscowości przyniosła 

Chronica principum Poloniae Jana Długosza (XV w.). Kronikarz pisze o biskupach wrocławskich, którzy w 

latach 965-1041 mieli rezydować w Smogorzowie. Tradycja rocznikarska nie została do dziś jednoznacznie 

potwierdzona źródłowo i stanowi przedmiot dyskusji naukowej. W czasie tzw. reakcji pogańskiej w latach 

1037-1038 i najazdu na Śląsk księcia czeskiego Brzetysława prawdopodobnie schronili się w Smogorzowie 

biskupi wrocławscy. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z dyplomu datowanego w 1288 r., gdzie jako 

Smogorvici. Do sekularyzacji w 1810 r. miejscowość była własnością biskupa wrocławskiego. 
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Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela. 

Być może już w 970 r. wybudowano tu pierwszy na Śląsku kościół (z modrzewiowego drewna), który, 

według tradycji, spalił się 9 lipca 1854 r. Jeśli wierzyć legendarnym informacjom, to miałby ok. 900 lat. 

Budowla sakralna istniała raczej, co bardziej prawdopodobne, już w 1038 r. Wzmiankowana w 1400 r. W 

latach 1564-1654 w rękach ewangelików. Obecny neogotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela pochodzi z lat 

1861-1863. Wzniesiono go według planów architektonicznych Alexisa Langera. W jego budowę 

zaangażowany był m.in. Józef Lompa i krakowski „Czas”. Założenie o ok. 20-metrowej wieży, posiada 

późnobarokowe wyposażenie, w tym trzy obrazy: „Kazanie na Górze”, „św. Jadwiga” i „św. Anna nauczająca 

Marię”. W przykościelnym murze kamienna renesansowa płyta nagrobna Jana von Munsterberg z XVI w., z 

płaskorzeźbioną postacią rycerza i czterema kartuszami herbowymi oraz 12 stacji drogi krzyżowej z 

malowanymi scenami Męki Pańskiej. Na znajdującym się po drugiej stronie drogi (za plebanią) starym 

cmentarzu jeszcze w 1994 r. znajdował się „Kamień św. Jadwigi”, na którym według legendy, patronka Śląska 

umartwiała swoje ciało. Święta miała pić wodę tylko z miejscowego źródełka, które w okresie późniejszym 

miało moc uzdrawiającą (obecnie źródełko jest zamulone). Według tradycji w Smogorzowie znajduje się 

miejsce pochówku pierwszych pięciu biskupów wrocławskich (z lat 966-1052). Ponad 150-letnia plebania, 

wewnątrz której na piętrze w obszernym pomieszczeniu na suficie malowidło z drugiej połowy XIX w., 

przedstawiające biskupa Gotfryda nawracającego pogan. Według tradycji w Smogorzowie miała istnieć 

pierwsza na Śląsku szkoła. Marcin Helwig na swojej mapie Śląska (1561 r.) zamieścił przy Smogorzowie 

dopisek: „Prima silesiorum scola 966”. Natomiast z całą pewnością ze Smogorzowa pochodził Walenty 

Fontana – profesor filozofii i medycyny na Akademii Krakowskiej, piastujący aż 5-krotnie godność jej rektora. 

Założenie neogotyckie, orientowane, murowany z cegły. Krótkie prezbiterium, przy którym od strony 

północnej zakrystia, zamknięte trójbocznie. Szersza i wyższa nawa trójprzęsłowa, z więżą od strony 

zachodniej. Wewnątrz sklepienia żebrowe. Na zewnątrz opięty szkarpami, z oknami ostrołukowymi i dekoracją 

neogotycką. Wieża zakończona wysoką iglicą. Dachy siodłowe, kryte dachówką. 

Tabernakulum barokowe z początku XVIII w. Obraz ze sceną kazania na Górze, barokowy, z końca 

XVII w. Obraz św. Jadwigi, późnobarokowy, z 1. połowy XVII w. Obraz św. Anny nauczającej Marię, 

późnobarokowy z 1. połowy XVIII w. Rzeźba św. Anny Samotrzeć, późnogotycka, datowana na koniec XV w. 

rzeźba św. Jana Chrzciciela, późnobarokowa, datowana na 2 ćwierć XVIII w. Krucyfiks barokowy. W murze 

otaczającym kościół wmurowana płyta nagrobna Jana von Mlinsterberg (zm. 1595), renesansowa, kamienna, z 

płaskorzeźbioną postacią rycerza i czterema kartuszami herbowymi. 

 

Woskowice Małe (Lorzendorf). 

 Wieś Woskowice Małe posiada pięć zabytków wpisanych do rejestru WKZ pod numerami 58/81 z 

13.07.1981 r., 612/59 z 13.11.1959 r., 918/64 z 29.05.1964 r., 1054/65 z 25.06.1965 r., 1055/65 z 10.06.1965 r., 

1638/66 z 22.09.1966 r. 

 Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1201 r. W oparciu o dokument papieża 

Innocentego III wieś miał założyć jakiś bliżej niezidentyfikowany zakon. W dokumencie z 1353 r., pojawiła się 

jako Laurentivilla, stanowiąc dobra przynależne do zamku w Namysłowie. Nazwa pochodzi od imienia 

Woszek/Waszko. Pierwotna nazwa to Waszkowice, przekształcona następnie na Woskowice. W wersji 

zgermanizowanej wieś nazywała się Lorenzendorf, od patrona kościoła – św. Wawrzyńca (Lorenz). 

 

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca. 

 Kościół wzmiankowany w 1417 r. W XVI w. przeszedł w ręce protestantów, rekatolicyzowany w 1654 

r. Obecny kształt przyjął w 1711 r. W 1721 i 1811 r. dwukrotnie odnawiano wieżę. Sam kościół odnawiany w 

1811, 1840, 1888-1889 i 1914 r. Budowla orientowana, usytuowana na niewielkim wzniesieniu, w kręgu 

starych lip, otoczona drewnianym ogrodzeniem, w znacznej mierze wykonanym na wzór poprzedniego w 1960 

r. Drewniany, o konstrukcji zrębowej na podmurówce, oszalowany w 1888-1889 r., w miejsce pierwotnego 

obrzucenia gliną. Wieża o konstrukcji słupowej, kruchta od południa o konstrukcji szkieletowej, wypełnionej 

cegłą. Prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, przy nim od północy zakrystia z lożą na piętrze. 

Szersza nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu, z kruchtą od południa i wieżą na zachodzie, przesunięta nieco 

z osi w stronę południową, wewnątrz stropy płaskie. Loża otwarta od wnętrza prostokątnym, podłużnym 

wycięciem. Wejście do zakrystii zamknięte półkoliście. Chór muzyczny drewniany, wsparty na czterech 

słupach, z prostym parapetem. Okna prostokątne, powiększone w 1888-1889 r. Loża przed zakrystią dostępna 

od wschodu zewnętrznymi schodami z balkonem wspartym na słupie. Balustrada balkonu wycinana z desek w 

kształcie balasków. W wejściu do loży drzwi klepkowe. Dach o jednej kalenicy, kryty gontem, wokół 
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prezbiterium z wydatnym okapem wspartym na wysuniętych belkach stropu, częściowo wzmocnionych 

profilowanymi zastrzałami w kształcie konsol. Kruchta południowa nakryta daszkiem siodłowym. Wieża o 

ścianach nieznacznie zwężających się ku górze, o trzech kondygnacjach zaakcentowanych listwami. Wysoki 

dach ostrosłupowy, przechodzący z kwadratu w ośmiobok, kryty gontem. Wnętrze pokryte polichromią 

neobarokową, wykonaną w końcu XIX w. przez Beihafa z Rychtala. Powtarza motywy dekoracyjne 

poprzedniej (wić akantowa), z której zachowały się fragmenty na kilku deskach na strychu. W wejściach drzwi 

klepkowe. Ołtarz główny późnobarokowy, datowany na początek XVIII w., z kolumnami korynckimi, 

odcinkami belkowania i naddatkami o motywach akantowych. Pośrodku, w niszy muszlowej, rzeźba św. 

Wawrzyńca, w zwieńczeniu Boga Ojca oraz płaskorzeźba Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej 

oraz cztery aniołki, po bokach św. Józef i Jan Chrzciciel. Po bokach bramki, na których rzeźby św. Piotra i 

Pawła. Ambona późnorenesansowa, datowana na początek XVII w. Polichromie z końca XVIII w. Na korpusie 

rozczłonkowanym kanelowanymi pilastrami przedstawienia Ojców Kościoła, na parapecie scena snu Jakuba. 

Baldachim z ażurową dekoracją i rzeźbą gołębicy w podniebiu. Chrzcielnica późnobarokowa, datowana na 2. 

ćwierć XVIII w., z czarą puldowaną na postumencie tralkowym i rzeźbioną grupą chrztu w Jordanie na 

pokrywie. Wewnątrz misa chrzcielna, miedziana, współczesna. Stalle z XVIII w. Ławy z początku XIX w. 

Organy z ok. 1840 r., odnowione w 1897 r. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z początku XIX w. Stacje 

Drogi Krzyżowej z pocz. XIX w., ludowo-barokowe. Rzeźba Chrystus Zmartwychwstałego, późnobarokowa, z 

1. połowy XVIII w. Rzeźba św. Jana Nepomucena, późnobarokowa, z końca XVIII w., pochodząca z kościoła 

w Woskowicach Górnych. Krzyż procesyjny z 1. połowy XIX w. Krzyż ołtarzowy z 2. połowy XVIII w. 

Lampa wieczna rokokowa. Monstrancja rokokowa z ok. połowy XVIII w., z niezidentyfikowaną cechą miejską 

(róża) i trybowaną dekoracją. Kielich z 2. ćwierci XIX w. Sześć lichtarzy cynowych z 2. połowy XVIII w. Dwa 

lichtarze z początku XIX w. Dzwon odlany w 1593 r. przez Stefana Goetza. 

 

Dzwonnica wiejska. 

 Dzwonnica wiejska, zbudowana w XVIII/XIX w. Przeniesiona w 1933 r. z Głuszyny. Drewniana, o 

konstrukcji szkieletowej, oszalowana. Kwadratowa, stożkowa, obecnie nakryta dachem dwuspadowym. 

 

Zespół pałacowy – pałac. 

 Zespół pałacowy zbudowany w XVIII w., o cechach neogotyckich, z klasycystycznym gankiem od 

frontu. Obecnie Ośrodek Lecznictwa Odwykowego im. M. Buxakowskiego. Gruntownie przebudowany w 

1872-1874 r. W 1912 r. dobudowano wspomniany ganek od frontu i wykusz. Założenie dwutraktowe, 

murowane, otynkowane. Pałac piętrowy, na piwnicach sklepionych kolebkowo z lunetami. Część pomieszczeń 

przyziemia sklepiona kolebkowo. Elewacja frontowa siedmioosiowa z dekoracją neogotycką. Szczyty 

schodkowe, ze sterczynami. Na uwagę zasługuje również wjazdowa brama z jeleniami na cokołach. 

 

Zespół pałacowy – oficyna. 

 Murowana oficyna w zespole pałacowym, obecnie przy ul. Szkolnej 8. Zbudowana ok. 1800 r., 

przebudowana ok. 1915 r. Cechy konstrukcyjne i stylowe analogiczne do całego założenia pałacowego. 

 

Zespół pałacowy – park. 

Neoklasycystyczny park krajobrazowy, powstały w XVIII-XIX w., ze stawem, ogrodzeniem, bramą i 

widokowym pagórkiem. Założenie o powierzchni ok. 2 ha, o bogatym składzie gatunkowym, w którego skład 

wchodzą m.in. dąb szypułkowy, katalpa okazała, sosna czarna i choinka kanadyjska.  

 

Ziemiełowice (Simmelwitz). 

 Wieś Ziemiełowice posiada trzy zabytki wpisane do rejestru WKZ po numerami 660/60 z 19.02.1960 

r., 2071/81 z 4.11.1981 r. oraz 39/80 z 7.02.1980 r. 

 Miejscowość pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1309 r., jako Zemilwicz. Nazwa 

prawdopodobnie nawiązuje do umiłowania ziemi. W 1353 r. wyznaczono tu parafię. 

 

Kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny. 

 Gotycki kościół orientowany wzmiankowany w 1353 r. Zakrystia dobudowana ok. 1500 r. Nawa 

drewniana, wzmiankowana w 1666 r. W 1762 r. kościół popada w ruinę. Zachowana ruina prezbiterium 

odbudowana w latach 1958-1960 r. Założenie murowane z cegły o układzie gotyckim, z użyciem zendrówki, na 

cokole z kamienia polnego. Obecny kościół obejmuje pierwotne prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte 
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trójbocznie z zakrystią od strony północnej. Wewnątrz nowe stropy, w miejsce niezachowanych sklepień, 

prezbiterium krzyżowo-żebrowego, w zakrystii kolebkowego. Ściany rozczłonkowane płytkimi wnękami 

zamkniętymi odcinkowo, w których okna ostrołukowe. Wejście do zakrystii zamknięte odcinkowo. W zakrystii 

okienko oraz dwie nisze zamknięte ostrołukowo. Na zewnątrz opięty szkarpami o dwóch uskokach. Okna we 

wnękach ostrołukowych z uskokiem. Elewacja od strony zachodniej z zamurowanym obecnie otworem 

tęczowym, zamkniętym łukiem ostrym, posiada w narożnikach sztrabowania, po niezrealizowanej murowanej 

nawie. Dach siodłowy z wielopołaciowym zamknięciem od strony wschodniej, kryty dachówką. 

 

Zespół pałacowy – pałac. 

Zespół pałacowy, został wzniesiony w 1898 r. Eklektyczny budynek, o przewadze cech 

neorenesansowych i barokowych, murowany z cegły, tynkowany. Założenie na planie prostokąta, 

podpiwniczone, dwukondygnacyjne, o wysokim, wielospadowym dachu. Piwnice sklepione, pozostałe 

pomieszczenia z płaskimi stropami, z sufitami z dekoracją sztukatorską. Dziewięcioosiowa fasada, z 

centralnym trzyosiowym ryzalitem zamkniętym wysokim neorenesansowym szczytem, dwukondygnacyjna 

loggia. Obok loggii, w narożniku budynku trzykondygnacyjna, ośmioboczna wieża o cebulastym hełmie. 

Elewacja boczna z wydatny trójbocznym ryzalitem. Elewacja ogrodowa z tarasem poprzedzonym schodami. 

Wydatne gzymsy międzypiętrowe i wieńczące (kostkowy), boniowanie narożników budynku, prostokątne 

obramienia otworów okiennych, proste i trójkątne nadokienniki oraz ozdobne płyciny w górnej kondygnacji 

wieży. Wnętrza budynku zdewastowane na początku XXI w. 

 

Zespół pałacowy – park. 

 Park, zlokalizowany w zespole pałacowym, powstał pod koniec XIX w. Założenie straciło obecnie 

swój eklektyczny charakter i sprawia wrażenie „naturalnego”. Pierwotnie park wraz z ogrodem posiadał cechy 

stylu francuskiego. Niektóre egzemplarze drzewostanu pochodzą jeszcze z XVIII w. (np. lipa o obwodzie 400 

cm i platan o obwodzie 500 cm). 

 

5.2.4. Zabytki ruchome 
 

 Na terenie gminy Namysłów znajdują się 23 zabytki oraz zespoły zabytków ruchomych, ujęte obecnie 

w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Numer rejestru Uwagi 

1. Baldwinowice Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła filialnego p.w. Świętej 

Trójcy. 

- Ks. B. T. I – 142/58 z 

10.10.1958 r., Ks. B. 

T. I – 396/66 z 

02.02.1966 r. oraz 

Ks. B. T. I – 415/67 z 

30.10.1967 r. 

- 

2. Bukowa 

Śląska 

Figura – św. Jan Nepomucen Na dziedzińcu 

gospodarczym, w 

otoczeniu zamku 

Ks. B. T. I – 171/59 z 

13.11.1959 r. 

- 

3. Bukowa 

Śląska 

Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. św. 

Jakuba Starszego 

- Ks. B. T. I – 336/64 z 

30.01.1964 r. oraz 

Ks. B. T. I – 398/66 z 

02.03.1966 r. 

- 

4. Głuszyna Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. 

Wszystkich Świętych 

- Ks. B. T. I – 401/66 z 

12.03.1966 r. 

- 

5. Jastrzębie Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła filialnego p.w. św. 

Wawrzyńca 

- Ks. B. T. I – 403/66 z 

12.03.1966 r. 

- 

6. Kamienna Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. 

Jadwigi 

- Ks. B. T. I – 404/66 z 

12.03.1966 r. 

- 
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7. Kowalowice Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny 

- Ks. B. T. I – 405/66 z 

12.03.1966 r. oraz 

Ks. B. T. II – 81/1-

7/06 z 14.07.2006 r. 

- 

8. Krasowice Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła filialnego p.w. Matki 

Boskiej Częstochowskiej 

- Ks. B. T. I – 406/66 z 

17.12.1966 r. 

- 

9. Ligota 

Książęca 

Obraz Wniebowzięcie 

Najświętszej Marii Panny 

Ołtarz główny 

kościoła 

parafialnego p.w. 

Wniebowzięcia 

NMP 

Ks. B. T. I – 407/66 z 

17.12.1966 r. 

- 

10. Ligota 

Książęca 

Krzyż pokutny Przy drodze 

Mikowice – 

Minkowskie 

Ks. B. T. I – 194/60 z 

05.03.1960 r. 

- 

11. Ligotka Krzyż pokutny Przy drodze do 

Oławy 

Ks. B. T. I – 193/60 z 

03.03.1960 r. 

- 

12. Michalice Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. św. 

Michała Archanioła 

- Ks. B. T. I – 

18/57/53 z 

30.09.1957 r., Ks. B. 

T. I – 32/57 z 

10.11.1957 r., Ks. B. 

T. I – 408/67 z 

30.10.1967 r., Ks. B. 

T. I – 413/67 z 

30.10.1967 r., Ks. B. 

T. I – 414/67 z 

30.10.1967 r., Ks. B. 

T. I – 418/67 z 

30.10.1967 r. 

- 

13. Namysłów Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. św. 

Piotra i Pawła 

- Ks. B. T. II – 517/1-

66/71 z 01.09.1971 

r., Ks. B. T. II – 

170/09 z 

22.09.2009 r. 

- 

14. Namysłów Figura – św. Jan Nepomucen Przy kościele 

paraf. p.w. św. 

Piotra i Pawła 

Ks. B. T. I – 119/58 z 

10.10.1958 r. 

- 

15. Namysłów Studnia Na dziedzińcu 

zamku 

Ks. B. T. II – 519/71 

z 01.09.1971 r. 

- 

16. Namysłów 

(Stare Miasto) 

Wyposażenie z kościoła filialnego 

p.w. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny 

- Ks. B. T. I – 305/64 z 

08.01.1964 r., Ks. B. 

T. I – 306/64 z 

08.01.1964 r. 

- 

17. Namysłów Figura – św. Jan Nepomucen Przy zbiegu ulic 

Curie-

Skłodowskiej i 

Niwskiej 

Ks. B. T. V – 832/90 

z 08.08.1990 r. 

- 

18. Namysłów Fontanna Rynek Ks. B. T. V – 884/92 

z 07.04.1992 r. 

- 

19. Namysłów Kapliczka z figurą – św. 

Franciszek 

Przy ul. 

Mariańskiej, 

naprzeciw domu 

nr 3 

Ks. B. T. I –63/04 z 

25.08.2004 r. 

- 
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20. Rychnów Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. św. 

Jana Chrzciciela 

- Ks. B. T. I – 34/57 z 

10.11.1957 r., Ks. B. 

T. I – 315/64 z 

11.01.1964 r., Ks. B. 

T. IV – 693/1-15/77 z 

17.09.1977 r. 

- 

21. Smarchowice 

Śląski 

Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła filialnego p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego 

- Ks. B. T. II – 425/69 

z 28.11.1969 r. 

- 

22. Smogorzów Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. św. 

Jana Chrzciciela 

- Ks. B. T. II – 516/71 

z 01.09.1971 r. 

- 

23. Woskowice 

Małe 

Zespół zabytków ruchomych z 

kościoła parafialnego p.w. św. 

Wawrzyńca 

- Ks. B. T. II – 521/71 

z 01.09.1971 r., Ks. 

B. T. I – 1/1-5/02 z 

27.02.2002 r. 

- 

Tab. 1. Wykaz obiektów zabytkowych ruchomych ujętych w rejestrze zabytków ruchomych woj. opolskiego 

zlokalizowanych na terenie gminy Namysłów. 

 

 Na uwagę zasługują także cztery kapliczki w miejscowości Bukowa Śląska. Figury św. Floriana i św. 

Józefa z Dzieciątkiem zawiera kapliczka przy domu nr 14, rzeźbę Opłakiwania kapliczka przy domu nr 57, 

kapliczka w północnej części wsi, przy drodze Warszawa-Poznań wyposażona jest w krucyfiks i obraz 

Ukrzyżowania, natomiast kapliczka w zachodniej części wsi, na polu (ok. 250 m od zabudowań) zawiera figury 

św. Jan Ewangelisty i Matki Boskiej. Warto zwrócić uwagę na kapliczkę w Michalicach, przy drodze 

Michalice-Bukowa Śląska, 500 m od kościoła. W Smogorzowie, na starym cmentarzu, za plebanią, znajduje się 

krzyż. 

 W latach 2008-2010 poddano renowacji, odnowie i konserwacji szereg obiektów zabytkowych na 

terenie gminy. Prace objęły uzupełnienie ubytków cegieł, tynków i naprawę figurek oraz malowanie tynków w 

trzech kapliczkach w Bukowie Śląskiej i kapliczce w Michalicach. 

Powyższy wykaz należy w przyszłości uzupełnić o inne obiekty, w oparciu o inwentaryzację terenową. 

Na uwagę zasługuje jeszcze kilka tego typu zabytków z terenu gminy Namysłów. Dla przykładu, we wsi 

Krasowice znajduje się murowana kapliczka z figurką Matki Boskiej, na skrzyżowaniu dróg w centralnej części 

wsi (przy drodze do kościoła). Na łuku drogi, przy kościele w Przeczowie, znajduje się kolejna murowana 

kapliczka z figurką Matki Boskiej. Warto zwrócić uwagę, poza krzyżami pokutnymi, na drewniane krzyże 

przydrożne, których tradycja często wywodzi się co najmniej z XIX w. Jeden taki znajduje się w Mikowicach, 

na skrzyżowaniu drogi na Ligotę Książęcą. 

 

5.2.5. Zabytki archeologiczne 
 

Art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

162, poz. 1568 z późn. zm.) definiuje, co rozumiemy pod pojęciem zabytku archeologicznego. Jest to „zabytek 

nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 

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

zabytek ruchomy, będący tym wytworem”. Natomiast art. 3 ust. 11 tejże ustawy określa, że przez badania 

archeologiczne rozumiemy „działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i 

zabezpieczenie zabytku archeologicznego”. W myśl art. 6 ust. 3 tejże ustawy ochronie i opiece podlegają, bez 

względu na stan zachowania, „zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 

c) kurhanami, 

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej”. 

 GPONZ, zgodnie z art. 87 ust. 2, pkt 2 tejże ustawy, ma na celu w szczególności „uwzględnianie 

uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z 

uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej”. 
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 Na terenie gminy Namysłów zlokalizowanych jest 293 rozpoznane stanowiska archeologiczne. 

Znaczne ich skupisko zlokalizowane jest w dolinie rzeki Widawy. Najstarsze ślady pobytu człowieka i 

osadnictwa na terenie gminy Namysłów pochodzą z epoki kamienia. Zdecydowaną przewagę wykazują 

wielokulturowe stanowiska archeologiczne
2
. Z grona stanowisk monokulturowych najwięcej jest datowanych 

na okres średniowiecza (rozumiany całościowo, bez podziału na wczesne, pełne i późne). Podobne wartości 

liczbowe reprezentują ślady kultur przeworskiej i łużyckiej. W rejestrze zabytków województwa opolskiego i 

ewidencji gminnej znajdują się stanowiska określone jako pradziejowe, brak jest odniesienia do konkretnej 

jednostki kulturowej. W przyszłości należy doprecyzować chronologię. Wymagało to będzie głębokiego 

sięgnięcia do archeologicznej literatury tematu, a być może i przeprowadzenia sondażowych badań 

terenowych. Postulat ten odnieść należy zresztą także do stanowisk, których chronologia w ewidencji nie 

została określona
3
. 

 Z 293 stanowisk archeologicznych rozpoznanych na terenie gminy Namysłów 54 zostały wpisane do 

rejestru zabytków województwa opolskiego. 

Spośród stanowisk archeologicznych na szczególną uwagę zasługuje szerokopłaszczyznowe 

stanowisko nr 30, obejmujące nawarstwienia kulturowe centrum miasta średniowiecznego, w obrębie murów 

miejskich. W związku z działaniami rewitalizacyjnymi w historycznym centrum Namysłowa, znajdującym 

wyraz w przywróceniu historycznej nawierzchni dróg, prowadzone są obecnie w wielu punktach ratownicze 

badania archeologiczne. Po zakończeniu prac sporządzone zostanie przez wykonawców sprawozdanie dla 

inwestora (gminy Namysłów), zawierające kompleksowe wyniki, analizy i wnioski z przeprowadzonych badań. 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu gminy Namysłów wpisanych do rejestru zabytków 

województwa opolskiego 

 

1. Baldwinowice, stan. A – osada datowana na epokę brązu zlokalizowana na działce gruntowej nr 38/3. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-204/69. 

2. Głuszyna, stan. A – średniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 838, 839, 

840/1. Wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-203/69. 

3. Głuszyna, stan. 3 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działkach gruntowych nr 33, 34. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A - 206/69. 

4. Józefków (d. Juskie), stan. 1 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 

28/1. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-995/94. 

5. Kamienna, stan. 2 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działkach gruntowych nr 18, 19/1, 242, 243/1, 

243/2, 244. Wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-73/68. 

6. Kamienna, stan. 3 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 222, 

223. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-986/94. 

7. Kamienna, stan. 8 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 177, 

178/2, 178/1, 179, 180/1. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-994/94. 

8. Kamienna, stan. 13 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 538. Wpisana do rejestru 

zabytków woj. opolskiego nr A-74/68. 

9. Kowalowice, stan. 3 – cmentarzysko ludności kultury łużyckiej i wielokulturowa osada zlokalizowane na 

działkach gruntowych nr 62/3, 63/3, 64/3, 65/3, 66/ 3, 67/3, 68/3. Wpisane do rejestru zabytków woj. 

opolskiego nr A-1002/95. 

10. Kowalowice, stan. 5 – grodzisko średniowieczne zlokalizowane na działce gruntowej nr 46. Wpisane do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-141/68. 

11. Kowalowice, stan. 16 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 46, 58/1, 58/2. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-1009/95. 

                                                           
2
 Stanowisko 25 w Mikowicach, zawierające ślady osadnictwa z epoki kamienia i epoki brązu uwzględniono 

jako stanowisko wielokulturowe. Podobnie stanowisko 21 w Namysłowie, rozpoznane jako cmentarzysko 
datowane na epokę brązu i osadę wielokulturową, zlokalizowane na działkach gruntowych nr 505, 506, 507, 
508. 
3
 Dotyczy to czterech stanowisk: 1) Mikowice, stan. 1 – cmentarzysko kurhanowe zlokalizowane na działce 

leśnej nr 294/ALP. Wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-620/84; 2) Brzozowiec, stan. 29 – 
cmentarzysko /?/ zlokalizowane na działkach gruntowych nr 596 i 598; 3) Namysłów, stan. 6 – około 150 m na 
południe od głównej ulicy Starego Miasta; oraz 4) Pawłowice, grodzisko lub kurhan zlokalizowane na działce 
gruntowej nr 104. 
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12. Kowalowice, stan. 22 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działkach gruntowych 248/2, 

248/3, 248/5, 249, 250, 280, 282/1, 281/2. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-1008/95. 

13. Kowalowice, stan. 23 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 

243/2, 246, 247. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-1007/95. 

14. Kowalowice, stan. 24 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działkach gruntowych nr 78/3, 79/3, 80/3, 

239. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego numer A - 1004/95. 

15. Kowalowice, stan. B – osada ludności kultury łużyckiej i cmentarzysko ludności kultury pomorskiej 

zlokalizowane około 250m na południe od drogi Kowalowice-Baldwinowice i około 250 m na zachód od 

zabudowań majątku Nowy Dwór. Wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-102/68. 

16. Łączany, stan. 1 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 256/1. Wpisana do rejestru 

zabytków woj. opolskiego nr A-921/91. 

17. Michalice, stan. 2 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 110, 113. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-987/94. 

18. Michalice, stan. 6 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 99/1, 

101. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-991/94. 

19. Michalice, stan. 8 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 118, 

121/2, 121/3. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-992/94. 

20. Michalice, stan. 9 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 117. Wpisana do rejestru 

zabytków woj. opolskiego nr A-988/94. 

21. Michalice, stan. 10 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 18, 

19, 22. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-998/94. 

22. Michalice, stan. 12 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 32, 

33, 36, 37/1, 37/2, 40, 44, 45, 48. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-997/94. 

23. Mikowice, stan. 1 – cmentarzysko kurhanowe zlokalizowane na działce leśnej nr 294/ALP. Wpisane do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-620/84. 

24. Mikowice, stan. 9 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 298, 358, 286. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-89/68. 

25. Mikowice, stan. 16 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 113, 114, 

115, 116. Wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego numer A-1006/95. 

26. Mikowice, stan.30 – cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej zlokalizowane na działce 

gruntowej nr 8/1. Wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-1012/95. 

27. Mikowice, stan. 42 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działkach gruntowych nr 8/1, 10/1. Wpisana 

do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-1011/95. 

28. Namysłów, stan. 2 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 385/3. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-63/66. 

29. Namysłów, stan. 7 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 249/1. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-62/66. 

30. Namysłów, stan. 11 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 273/1. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-77/68. 

31. Namysłów, stan. 14 – osada wielokulturowa zlokalizowana około 100 m na południe od głównej ulicy 

osiedla Stare Miasto i zabudowań szkoły. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego numer A-79/68. 

32. Namysłów, stan. 15 – osada wielokulturowa zlokalizowana około 250 m na południe od głównej ulicy 

osiedla Stare Miasto. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-78/68. 

33. Namysłów, stan. 23 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 68, 69,70. Wpisana 

do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-955/93. 

34. Namysłów, stan. 26 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 14, 15. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-928/91. 

35. Namysłów, stan. 27 – osada i cmentarzysko ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działkach 

gruntowych nr 17-81. Wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-885/90. 

36. Namysłów, stan. 28 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 501/198. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-61/66. 

37. Namysłów, stan. 31 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 25/1. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-826/89. 

38. Namysłów, stan. 55 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 503/1, 511/1. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-929/91. 
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39. Namysłów, stan. 58 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 1-13, 82/2, 85-96. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-884/90. 

40. Namysłów, stan. 66 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 40. Wpisana 

do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-996/94. 

41. Namysłów, stan. 69 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 9/2, 9/4, 9/5, 10. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-953/93. 

42. Niwki, stan. 1 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 100- 113, 114/3, 115/1, 

115/2, 116-119 w Niwkach oraz 119, 255/1, 251/1 w Przeczowie. Wpisana do rejestru zabytków woj. 

opolskiego nr A-1010/95. 

43. Niwki, stan. 2 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 50-54. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-1005/95. 

44. Objazda, stan. 1 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 162. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-985/94. 

45. Pawłowice, stan. 1 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 104. Wpisany 

do rejestru zabytków woj. opolskiego A-76/68. 

46. Pawłowice, stan. 7 – cmentarzysko ludności kultury pomorskiej zlokalizowane na działkach gruntowych nr 

3, 4, 5, 6, 7. Wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-106/68. 

47. Rychnów, stan. 6 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 1/2 PGR. Wpisana do 

rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-917/91. 

48. Rychnów, stan. 7 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 1/1, 3 

PGR. Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-989/94. 

49. Rychnów, stan. 8 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 1/1. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-990/94. 

50. Woskowice Małe, stan. 1 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 

222/1, 224. Wpisany do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-201/69. 

51. Woskowice Małe, stan. 4 – osada średniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 159, 160. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-202/69. 

52. Woskowice Małe, stan. 5 – grodzisko średniowieczne zlokalizowane na działkach gruntowych nr 268, 269. 

Wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A- 333/72. 

53. Ziemiełowice, stan. 3 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 111/3, 113. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-923/91. 

54. Ziemiełowice, stan. 5 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach grunt nr 88/1, 90. 

Wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego nr A-913/90. 

 

Wykaz pozostałych stanowisk archeologicznych rozpoznanych 

na terenie gminy Namysłów 

 

1. Brzozowiec, stan. 1 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce leśnej nr 300/ALP. 

2. Brzozowiec, stan. 2 – punkt osadniczy datowany na epokę brązu zlokalizowany na działce leśnej nr 

304/ALP. 

3. Brzozowiec, stan. 3 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 114, 117. 

4. Brzozowiec, stan. 4 – punkt osadniczy datowany na schyłek epoki brązu zlokalizowany na działce leśnej nr 

302cz/ALP. 

5. Brzozowiec, stan. 5 – kurhan datowany na epokę brązu zlokalizowany na działce leśnej nr 301/ALP. 

6. Brzozowiec, stan. 6 – kurhan datowany na epokę brązu zlokalizowany na działce leśnej nr 303/ALP. 

7. Brzozowiec, stan. 7 – punkt osadniczy ludności kultury łużyckiej zlokalizowany na działce gruntowej nr 70. 

8. Brzozowiec, stan. 8 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 57. 

9. Brzozowiec, stan. 9 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 89. 

10. Brzozowiec, stan. 10 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 120, 

123. 

11. Brzozowiec, stan. 11 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 76/1, 

78/1. 

12. Brzozowiec, stan. 12 - wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 86. 

13. Brzozowiec, stan. 13 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 85. 

14. Brzozowiec, stan. 14 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 47. 
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15. Brzozowiec, stan. 15 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 39. 

16. Brzozowiec, stan. 16 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 4/1. 

17. Brzozowiec, stan. 17 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 37. 

18. Brzozowiec, stan. 18 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 

148/1. 

19. Brzozowiec, stan. 19 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 186. 

20. Brzozowiec, stan. 20 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 184, 

186. 

21. Brzozowiec, stan. 21 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 

345/2, 347/2, 349/2, 351, 353, 355, 358, 360. 

22. Brzozowiec, stan. 22 – późnośredniowieczny ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 346. 

23. Brzozowiec, stan. 23 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 376/2. 

24. Brzozowiec, stan. 24 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 674, 384/1, 385/1, 

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394. 

25. Brzozowiec, stan. 25 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 408. 

26. Brzozowiec, stan. 26 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 420. 

27. Brzozowiec, stan. 27 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 507. 

28. Brzozowiec, stan. 28 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 552/4. 

29. Brzozowiec, stan. 29 – cmentarzysko /?/ zlokalizowane na działkach gruntowych nr 598, 596. 

30. Bukowa Śląska, stan. 8 – osada pradziejowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 365. 

31. Bukowa Śląska, stan. 9 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 365. 

32. Bukowa Śląska, stan. 10 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 365. 

33. Głuszyna, stan. 5 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 684, 685. 

34. Igłowice, stan. A – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana około 500m na północ od 

skrzyżowania szosy Namysłów-Kępno z torem kolejowym i około 200 m na wschód od toru kolejowego, przy 

zachodnich zabudowaniach wsi. 

35. Józefków (d. Juskie), stan. 2 – osada datowana na okres rzymski zlokalizowana na działce gruntowej nr 79. 

36. Józefków (d. Juskie), stan. 3 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 

75. 

37. Józefków (d. Juskie), stan. 4 – osada datowana na okres rzymski zlokalizowana na działce gruntowej nr 79. 

38. Józefków (d. Juskie), stan. 5 – osada datowana na późny okres rzymski zlokalizowana na działce gruntowej 

nr 79. 

39. Józefków (d. Juskie), stan. 6 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 

120/1. 

40. Józefków (d. Juskie), stan. 7 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 120/1. 

41. Kamienna, stan. 1 – cmentarzysko ludności kultury łużyckiej i wielokulturowa osada zlokalizowane w 

północno-zachodniej części wsi, około 200m na północ od północnozachodniego krańca wsi. 

42. Kamienna, stan. 4 – wielokulturowa osada zlokalizowana w północno-zachodniej części wsi, około 250 m 

na północ od drogi do Starego Miasta (Namysłów). 

43. Kamienna, stan. 5 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 224. 

44. Kamienna, stan. 6 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 221, 

222. 

45. Kamienna, stan. 7 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działce gruntowej nr 221. 

46. Kamienna, stan. 9 – ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego zlokalizowany na działce gruntowej nr 221. 

47. Kamienna, stan. 14 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 295/4. 

48. Kamienna, stan. 15 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 31/5. 

49. Kamienna, stan. 16 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 531. 

50. Kamienna, stan. 17 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 46/8. 

51. Kamienna, stan. 18 – pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 520. 

52. Kamienna, stan. 19 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działkach gruntowych nr 70, 71/1, 72, 74. 

53. Kamienna, stan. 20 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 76. 

54. Kamienna, stan. 21 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 441. 

55. Kamienna, stan. 22 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 446/2. 

56. Kamienna, stan. 23 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działce gruntowej nr 475/1. 

57. Kamienna, stan. 24 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działce gruntowej nr 389 ALP. 
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58. Kamienna, stan. 25 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działce gruntowej nr 450/2. 

59. Kowalowice, stan. 7 – wczesnośredniowieczny i średniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na 

działkach gruntowych nr 275/6, 275/5. 

60. Kowalowice, stan. 17 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 58/5, 58/6. 

61. Kowalowice, stan. 18 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 58/9. 

62. Kowalowice, stan. 19 – osada pradziejowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 275/5. 

63. Kowalowice, stan. 20 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 277, 

278, 279, 280. 

64. Kowalowice, stan. 21 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 250, 251. 

65. Kowalowice, stan. 25 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 

75/3, 76/3. 

66. Kowalowice, stan. 26 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 71/3, 72/4, 73/3, 

74/3. 

67. Ligota Książęca, stan. 1 – osada datowana na okres rzymski zlokalizowana na działce gruntowej nr 236 ( 

cmentarz). 

68. Ligota Książęca, stan. 2 – punkt osadniczy z epoki brązu – okres halsztacki (kultura łużycka) oraz ślad 

osadnictwa z XIV-XV w., zlokalizowane na działce gruntowej nr 48. 

69. Ligota Książęca, stan. 3 – ślad osadnictwa z epoki kamienia/epoki brązu. Lokalizacja wg archiwum. 

70. Ligota Książęca, stan. 4 – osada z epoki brązu – okres halsztacki (kultura łużycka) oraz punkt osadniczy z 

okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska), zlokalizowane na działce gruntowej nr 360/1. 

71. Ligota Książęca, stan. 6 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 76/2. 

72. Ligota Książęca, stan. 7 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 78. 

73. Ligota Książęca, stan. 8 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działkach gruntowych nr 

299/1, 300. 

74. Ligota Książęca, stan. 9 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 312. 

75. Ligota Książęca, stan. 10 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działkach gruntowych numer 

320/2, 321/1. 

76. Ligota Książęca, stan. 11 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 425, 

426, 427, 428, 429, 430, 431. 

77. Ligota Książęca, stan. 12 – pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 414/4. 

78. Ligota Książęca, stan. 14 – ślad osadnictwa neolitycznego oraz osada z epoki brązu – okres halsztacki 

(kultura łużycka), zlokalizowane na działce gruntowej nr 23/3. 

79. Ligota Książęca, stan. 15 – ślad osadnictwa z XI-XII i XI-XV w. zlokalizowany na działce gruntowej nr 63. 

80. Ligota Książęca, stan. 16 – osada z epoki brązu (kultura łużycka) zlokalizowana na działkach gruntowych 

nr 351/1 i 351/2. 

81. Ligota Książęca, stan. 17 – osada hutnicza z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska) (faza C1-C2) 

zlokalizowana na działkach gruntowych nr 437, 438, 439/1 i 439/2. 

82. Łączany, stan. 2 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 125. 

83. Łączany, stan. 3 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 110. 

84. Łączany, stan. 4 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 116. 

85. Łączany, stan. 5 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 22. 

86. Michalice, stan. 3 – ślad osadnictwa ludności kultury przeworskiej zlokalizowany na dz. gr. nr 90/1. 

87. Michalice, stan. 4 – osada pradziejowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 94/1. 

88. Michalice, stan. 5 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na dz. gr. nr 95, 99/1. 

89. Michalice, stan. 7 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 109/2. 

90. Michalice, stan. 11 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 10, 11. 

91. Michalice, stan.13 - osada pradziejowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 56, 57. 

92. Michalice, stan. 14 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 59. 

93. Michalice, stan. 15 – osada pradziejowa zlokalizowana około 750 m na południowy-wschód od kościoła we 

wsi, naruszona przez wybierzysko (obecnie śmietnisko). 

94. Mikowice, stan. 2 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej numer 192. 

95. Mikowice, stan. 3 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 188. 

96. Mikowice, stan. 4 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 209/3, 210, 211/3. 

97. Mikowice, stan. 5 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 49/1, 50/1, 51/1, 

52/1. 
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98. Mikowice, stan. 6 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 307. 

99. Mikowice, stan. 7 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 70. 

100. Mikowice, stan. 8 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 229/1 

101. Mikowice, stan. 10 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 46/1. 

102. Mikowice, stan. 11 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 46/1. 

103. Mikowice, stan. 12 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 80, 81. 

104. Mikowice, stan. 13 – cmentarzysko pradziejowe zlokalizowane na działce leśnej nr 295/ALP. 

105. Mikowice, stan. 14 – cmentarzysko pradziejowe zlokalizowane na działkach leśnych nr 296/1 ALP, 296/2 

ALP. 

106. Mikowice, stan. 15 – kurhan datowany na II okres epoki brązu zlokalizowany na działkach leśnych nr 

296/1, 296/2ALP. 

107. Mikowice, stan. 17 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 10/1. 

108. Mikowice, stan. 18 – ślad osadnictwa ludności kultury łużyckiej zlokalizowany na działce leśnej nr 296/2 

ALP. 

109. Mikowice, stan. 19 – kurhan datowany na epokę brązu zlokalizowany na działce leśnej numer 297/ALP. 

110. Mikowice, stan. 20 – kurhan datowany na epokę brązu zlokalizowany na działce leśnej numer 297 ALP. 

111. Mikowice, stan. 21 – pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 147. 

112. Mikowice, stan. 22 – pradziejowa osada zlokalizowana na działce gruntowej nr 295/ALP. 

113. Mikowice, stan. 23 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 10/1. 

114. Mikowice, stan. 24 – późnośredniowieczny ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 211/3. 

115. Mikowice, stan. 25 – ślad osadnictwa z epoki kamienia i epoki brązu zlokalizowany na działce gruntowej 

nr 69/3. 

116. Mikowice, stan. 26 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 317. 

117. Mikowice, stan. 27 – wczesnośredniowieczna osada zlokalizowana na działce gruntowej nr 448/1. 

118. Mikowice, stan. 28 – ślad osadnictwa z epoki brązu zlokalizowany na działce gruntowej nr 320/1. 

119. Mikowice, stan. 29 – ślad osadnictwa ludności kultury łużyckiej zlokalizowany na działce gruntowej nr 

159. 

120. Mikowice, stan. 31 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 17/2. 

121. Mikowice, stan. 32 – kurhan datowany na epokę brązu zlokalizowany na działce leśnej nr 295ALP. 

122. Mikowice, stan. 33 – późnośredniowieczny ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 98. 

123. Mikowice, stan. 34 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działkach gruntowych nr 53/2, 54/2. 

124. Mikowice, stan. 35 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 55/1, 

56/2. 

125. Mikowice, stan.36 - wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 62/2, 

63/2. 

126. Mikowice, stan. 37 – pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 67. 

127. Mikowice, stan. 38 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 37/3. 

128. Mikowice, stan. 39 – późnośredniowieczny ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 107/2. 

129. Mikowice, stan. 40 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 21/2. 

130. Mikowice, stan. 41 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 26/4. 

131. Mikowice, stan. 43 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 168/1. 

132. Mikowice, stan. 44 – pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 295. 

133. Mikowice, stan. 45 – późnośredniowieczny ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 353. 

134. Mikowice, stan. 46 – ślad osadnictwa ludności kultury przeworskiej zlokalizowany na dz. gr. nr 382. 

135. Mikowice, stan. 47 – pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 381. 

136. Mikowice, stan. 48 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działkach gruntowych nr 361, 

362. 

137. Mikowice, stan. 49 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działkach gruntowych nr 368, 

369. 

138. Mikowice, stan. 50 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 375/1. 

139. Mikowice, stan. 51 – późnośredniowieczny ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 375/1. 

140. Mikowice, stan. 52 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 348, 349. 

141. Mikowice, stan. 53 – późnośredniowieczny ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej numer 

345/3. 

142. Mikowice, stan. 54 – wielokulturowa osada zlokalizowana na działkach gruntowych nr 313/2, 314/2. 
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143. Minkowskie, stan. 1 – cmentarzysko z epoki brązu (kultura łużycka). Lokalizacja wg archiwum. 

144. Minkowskie, stan. 2 – osada z epoki brązu – okres halsztacki (kultura łużycka). Lokalizacja wg archiwum. 

145. Minkowskie, stan. 3 – ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich (faza D). Lokalizacja wg archiwum. 

146. Minkowskie, stan. 4 – osady z mezolitu /?/, okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska) oraz z XI-

XII i XI-XV w., zlokalizowana na działkach gruntowych nr 303/1-4. 

147. Namysłów, stan. 30 – centrum miasta w obrębie murów miejskich – nawarstwienia kulturowe miasta 

średniowiecznego. 

148. Namysłów, stan. 1 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana około 350 m na północ od kościoła w 

Starym Mieście. 

149. Namysłów, stan. 3 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 438, 439, 441. 

150. Namysłów, stan. 5 – osada wielokulturowa zlokalizowana około 700 m na południowy-zachód od kościoła 

w Starym Mieście, około 250 m na południe od szosy przechodzącej przez miejscowość. 

151. Namysłów, stan. 6 – około 150 m na południe od głównej ulicy Starego Miasta. 

152. Namysłów, stan. 8 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na wydmie w parku miejskim. 

153. Namysłów, stan. 9 – cmentarzysko wielokulturowe zlokalizowane w parku miejskim na zachód od 

stadionu (dawna strzelnica). 

154. Namysłów, stan. 10 – osada wielokulturowa zlokalizowana w południowej, skrajnej części osiedla Stare 

Miasto. 

155. Namysłów, stan. 16 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 25/2. 

156. Namysłów, stan. 17 – osada pradziejowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 25/2. 

157. Namysłów, stan. 18 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 41. 

158. Namysłów, stan. 19 – cmentarzysko zlokalizowane na południe od ulicy Grunwaldzkiej. 

159. Namysłów, stan. 21 – cmentarzysko datowane na epokę brązu i osada wielokulturowa zlokalizowana na 

działkach gruntowych nr 505, 506, 507, 508. 

160. Namysłów, stan. 22 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce nr 503/3. 

161. Namysłów, stan. 24 – cmentarzysko ludności kultury łużyckiej. 

162. Namysłów, stan. 25 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 500/5. 

163. Namysłów, stan. 29 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na zachodnim stoku wyniesienia 

około 350 m na południowy-zachód od toru kolejowego. 

164. Namysłów, stan. 47 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 73. 

165. Namysłów, stan. 48 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 112. 

166. Namysłów, stan. 49 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 114/11. 

167. Namysłów, stan. 50 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 119. 

168. Namysłów, stan. 51 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 122, 123/10. 

169. Namysłów, stan. 52 – osada średniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 125, 124/3. 

170. Namysłów, stan. 53 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 74/6. 

171. Namysłów, stan. 54 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 52 ALP. 

172. Namysłów, stan. 56 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 503/2. 

173. Namysłów, stan. 57 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 500/2, 500/5. 

174. Namysłów, stan. 59 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 2/2. 

175. Namysłów, stan. 60 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 2/2. 

176. Namysłów, stan. 61 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 18. 

177. Namysłów, stan. 62 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 18. 

178. Namysłów, stan. 63 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 18, 20. 

179. Namysłów, stan. 64 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 15. 

180. Namysłów, stan. 65 – osada średniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 71, 72. 

181. Namysłów, stan. 67 – pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 50. 

182. Namysłów, stan. 68 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 51. 

183. Namysłów, stan. 70 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 261/1. 

184. Namysłów, stan. 71 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 262. 

185. Namysłów, stan. 72 – osada średniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 243/2, 244, 247. 

186. Namysłów, stan.73 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 463. 

187. Namysłów, stan. 74 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 450/4. 

188. Namysłów, stan. 75 – osada średniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 407, 408/1, 419, 

420. 
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189. Namysłów, stan. 76 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 385/4, 385/5, 

385/6, 385/9. 

190. Namysłów, stan. 77 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej numer 

348/1. 

191. Namysłów, stan. 78 – osada pradziejowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 348/1. 

192. Namysłów, stan. 79 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 335. 

193. Niwki, stan. 3 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działkach gruntowych nr 35, 36. 

194. Niwki, stan. 4 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 31/1. 

195. Objazda, stan. 2 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 77, 78, 79. 

196. Objazda, stan. 3 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 163/1. 

197. Objazda, stan. 4 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 174/1. 

198. Objazda, stan. 5 – osada pradziejowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 177. 

199. Objazda, stan. 6 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 182. 

200. Objazda, stan. 7 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działkach gruntowych nr 187, 188. 

201. Pawłowice, stan. 2 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany około 1800 m na północ od wsi, 

około 250 m na zachód od szosy do Sycowa. 

202. Pawłowice, grodzisko lub kurhan zlokalizowane na działce gruntowej nr 104. 

203. Przeczów, stan. 1 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 87. 

204. Przeczów, stan. 2 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 107. 

205. Przeczów, stan. 3 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na dz. gr. nr 99, 100/2, 100/1. 

206. Przeczów, stan. 4 – punkt osadniczy ludności kultury łużyckiej zlokalizowany na dz. gr. nr 113/1. 

207. Przeczów, stan. 5 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 112/2. 

208. Przeczów, stan. 6 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działkach gr. nr 124, 125. 

209. Przeczów, stan. 7 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 57. 

210. Przeczów, stan. 8 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 46/1, 

46/2. 

211. Przeczów, stan. 9 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 61. 

212. Przeczów, stan. 10 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 82/3, 

83. 

213. Przeczów, stan. 11 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 77. 

214. Przeczów, stan. 12 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 65/1. 

215. Przeczów, stan. 13 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 258/1. 

216. Przeczów, stan. 14 – osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 1 PGR. 

217. Przeczów, stan. 15 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 3/1. 

218. Przeczów, stan. 16 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działkach gruntowych nr 38, 39. 

219. Przeczów, stan. 17 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działkach gruntowych nr 26/1, 27, 29. 

220. Przeczów, stan. 18 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 1/PGR. 

221. Przeczów, stan. 19 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 2/PGR. 

222. Przeczów, stan. 20 – osada późnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 2/PGR. 

223. Przeczów, stan. 21 – późnośredniowieczny punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 

2/PGR. 

224. Przeczów, stan. 22 – wielokulturowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działce gruntowej nr 4/5 PGR. 

225. Przeczów, stan. 23 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany działce gruntowej nr 151/1. 

226. Przeczów, stan. 24 – punkt osadniczy ludności kultury łużyckiej zlokalizowany na działce gruntowej nr 

4/5. 

227. Przeczów, stan. 25 – osada wczesnośredniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 4/7 PGR. 

228. Przeczów, stan. 26 – wielokulturowy punkt osadniczy zlokalizowany na działce gruntowej nr 4/7 PGR. 

229. Rychnów, stan. 2 – cmentarzysko ludności kultury łużyckiej zlokalizowane na działce gruntowej nr 14. 

230. Rychnów, stan. 3 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 3 PGR. 

231. Rychnów, stan. 4 – osada wielokulturowa zlokalizowana na działce gruntowej nr 1/2. 

232. Rychnów, stan. 5 – osada ludności kultury łużyckiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 14. 

233. Smarchowice Małe, stan. 1 – cmentarzysko ludności kultury pomorskiej zlokalizowane około 400 m na 

wschód od wsi. 

234. Smarchowice Śląskie, stan. 1 – cmentarzysko ludności kultury łużyckiej zlokalizowane na działce 

gruntowej nr 99/1. 
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235. Ziemiełowice, stan. 1 – cmentarzysko datowane na młodszą epokę kamienia (neolit) zlokalizowane około 

400 m na zachód od zakrętu szosy do Namysłowa. 

236. Ziemiełowice, stan. 2 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 250/2. 

237. Ziemiełowice, stan. 4 – osada ludności kultury przeworskiej zlokalizowana na działce gruntowej nr 172. 

238. Żaba, stan. 1 – osada hutnicza z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska) przeworskiej 

zlokalizowana na działce gruntowej nr 279. 

239. Żaba, stan. 2 – ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska) zlokalizowany na 

działce gruntowej nr 270. 

 

5.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych 
 

 Na terenie gminy Namysłów muzea, w postaci Izby Regionalnej i Muzeum Techniki Młynarskiej, są 

obecnie w stanie przygotowania budynków i organizacji. Ma to związek z realizacją „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013”. Zabytki ruchome nie są obecnie eksponowane, znajdują się 

jedynie w depozycie punktu muzealnego. Wartościowa jest kolekcja 46 starodruków, datowanych na XVI-

XIX/XX w. Najstarsze informacje sięgają połowy XV w., znajdują się jednak w formie XIX-wiecznych 

wypisów. Zabytków ruchomych, zarówno archeologicznych jak i innych mobiliów (okuć drzwi, skrzyń, 

wiatromierzy i innych), według spisu z natury, znajduje się w depozycie 113 sztuk. Materiałów graficznych 

(karty pocztowe) i kartograficznych 58 sztuk. Materiałów graficznych w postaci plakatów, obwieszczeń, 

dyplomów i innych 58 sztuk. Innych dokumentów piśmienniczych 101 sztuk. 

Rozproszone egzemplarze obiektów kolekcjonerskich znajdują się w rękach prywatnych. Dotyczy to 

drobnych mobiliów, np. kart pocztowych, z których najciekawsze znajdują się w zbiorach Marka Rzewuskiego 

i Janusza Długokęckiego.  

 

5.2.7. Dziedzictwo niematerialne 
 

 Najbardziej wartościowym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy 

Namysłów są legendy i przekazy ludowe. Jedna z nich dotyczy niemieckiego rodowodu nazwy miasta 

(Namslau). Przypowieść ludowa wywodzi ją od „AMSEL” (niem. kos), ptaki te miały chętnie zakładać gniazda 

w zaroślach, w miejscu obecnego ratusza i dawnych kramów i ław chlebowych
4
. Druga, bardziej rozbudowana, 

legenda dotyczy smoka, który przebywał w Smogorzowie. Atakował on pobliskie miejscowości, w tym 

Namysłów. W tej miejscowości mieszkańcy mieli się „namyślać”, jakie działania podjąć przeciwko bestii, stąd 

miała się wywodzić „polska” nazwa miasta. Legenda wyjaśnia także pochodzenie nazw innych miejscowości w 

gminie. Inny przekaz ludowy wywodzi nazwę Namysłów od zwrotu „na moje słowo” („na moi slowo, osada tu 

powstanie”). Miało to dotyczyć założenia nowej osady nieopodal Smogorzowa. Niewątpliwie dalszych badań 

historycznych wymaga przekaz kronikarza Jana Długosza, dotyczący wczesnośredniowiecznego biskupstwa w 

Smogorzowie. Warto zaznaczyć, że pojawiło się na ten temat sporo głosów w dyskusji, m.in. Tomasza Jurka, 

Kazimierza Doli czy podsumowanie badań Mateusza Golińskiego w monografii Namysłowa. Nie 

wypracowano jednak wspólnego stanowiska. Wartościowe dziedzictwo niematerialne gminy Namysłów, w 

postaci legend i podań ludowych, wymaga również ochrony. 

 

5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 
 

 Obiekty, zespoły i założenia zabytkowe wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony 

konserwatorskiej wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Sposób i tryb wydawania pozwoleń na prace reguluje 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987). 

                                                           
4
 Legendy i przekazy dotyczące hipotetycznego pochodzenia nazwy Namysłów zostały omówione w artykule 

naukowym przez Włodzimierza Ożgę. W związku z tym nie ma potrzeby szczegółowego powtarzania 
wszystkich zawartych tam informacji. 
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 Szczegółowe strefy ochrony konserwatorskiej zostały naniesione na mapy, stanowiące integralną część 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów” oraz „Zmianę 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów – obszar wiejski”. 

Wyodrębnia się strefy ochrony konserwatorskiej: 

Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

 Jest to strefa ochrony kompleksowej („pełnej”), obejmująca obszar, na którym elementy układu 

przestrzennego, czyli rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nimi teren i krajobraz zachowały się w stanie 

nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. Obszar taki ma szczególne znaczenie pod względem 

przekazu historycznego i kulturowego. W obrębie strefy „A” wszelkie prace budowlane i urbanistyczne są 

dozwolone jedynie po uzyskaniu akceptacji WKZ. W obrębie tej strefy istnieje obowiązek uzgadniania 

wszelkich prac budowlanych z WKZ, zakaz wznoszenia bez takich uzgodnień zabudowy, szczególnie wysokiej 

(ponad 2 kondygnacje) lub uniemożliwiającej właściwą ekspozycję obiektów zabytkowych, a także zmian w 

układach urbanistycznych. Takiej zgody wymagają także prace remontowe obiektów zabytkowych i prace 

ziemne. Granice strefy „A” wyznacza w Namysłowie przebieg nowożytnych fortyfikacji bastionowych. Od 

strony południowej biegnie ona wzdłuż obecnego „Browaru”, dalej ul. Dworcową do ul. Plac Wolności. 

Obejmuje zarys dawnego bastionu św. Jakuba. Północno-wschodni narożnik strefy wyznacza bastion św. 

Karola. Od strony północnej granicę stanowi ul. Sikorskiego, ciągnąca się do torów kolejowych. Granice strefy 

obejmują elementy całego układu przestrzennego oraz jego nieznacznie przekształcone fragmenty. Ważne jest 

objęcie strefą średniowiecznych fortyfikacji miejskich wpisanych do rejestru zabytków. Strefa stanowi 

jednocześnie obszar „obserwacji archeologicznych” (strefa „OW”). Strefy ochrony konserwatorskiej w obrębie 

poszczególnych miejscowości gminy zaznaczono na planach studium przestrzennego. 

Strefa „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej. 

Jest to strefa ochrony częściowej, obejmująca układ urbanistyczny w jej obrębie oraz wytypowane 

obiekty pojedyncze (budynki, budowle) wpisane do rejestru WKZ lub objęte GEZ, wraz z otoczeniem. Zakres 

ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania brył obiektów i dachów, co do kształtu i materiału, oraz 

wystroju architektonicznego w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

Szczegółowe standardy zabudowy i zagospodarowania terenu, określone na etapie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać następujące cele: 

• dążenie do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, 

• restauracja i modernizacja techniczna obiektów o wartościach kulturowych, 

• dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej. 

Strefa „W” – ochrony archeologicznej. 

 Jest to strefa występowania zwartych nawarstwień lub nagromadzeń pozostałości kulturowych 

pradziejowych i historycznych. Wszelkie roboty ziemne w strefie „W” muszą być prowadzone wyłącznie za 

zezwoleniem Opolskiego WKZ, zgodnie z warunkami tegoż zezwolenia. Na terenie gminy Namysłów strefa 

„W” obejmuje 54 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. 

Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej. 

Jest to strefa prawdopodobnego występowania znalezisk archeologicznych. W jej obrębie wszelkie 

prace ziemne i wykopy budowlane winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim 

zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Na terenie gminy Namysłów 

strefa „OW” obejmuje 239 stanowisk archeologicznych. 

Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego. 

Jest to strefa ochrony wszelkich elementów krajobrazotwórczych (np. szlaki komunikacyjne, lasy, cieki 

wodne itp.), wobec których jakiekolwiek ingerencje winny być uzgadniane z właściwym terytorialnie 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 

 

5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 
 

 Obecnie funkcjonująca GEZ ulegnie aktualizacji i standaryzacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 

wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661). 

Na terenie miasta Namysłów znajduje się 364 obiektów zabytkowych, ujętych w obecnej GEZ. 

Zdecydowaną większość, bo aż 79,4% stanowią obiekty mieszkalne. 11,5% to obiekty gospodarcze, 0,8% 

obiekty sakralne, a 0,3% obiekty skreślone z GEZ (dom parafialny). Obiekty użyteczności publicznej, 
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zajmujące się opieką zdrowia, banki i inne stanowią 8%. Wykaz zabytków stanowi aneks numer 2, tabela A, 

załączona do rozdziału 13. 

Na terenie pozostałych miejscowości gminy Namysłów znajduje się 741 obiektów zabytkowych, 

ujętych obecnie w GEZ. Zdecydowaną większość, podobnie jak w samym Namysłowie, stanowią obiekty 

mieszkalne – 66,9%. Budynki gospodarcze stanowią 17,8%, obiekty sakralne (w tym plebanie) 4,1%, założenia 

dworskie, pałacowe i folwarczne (z wyłączeniem obiektów mieszkalnych i gospodarczych) stanowią 1,4%, 

parki 0,9%. Różnorakie obiekty sklasyfikowane jako inne (np. szkoły, przedszkola, poczty, trafostacje, 

leśniczówki, remizy i inne) stanowią 8,4%. Ujęte dotychczas w GEZ obiekty skreślone stanowią 0,5%. 

Na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu tabelę zabytków ujętych w GEZ, 

objętych ochroną konserwatorską uzupełniono o historyczne układy ruralistyczne wsi Igłowice i Ligota 

Książęca oraz mury w Ziemiełowicach, otaczające tamtejszy pałac. Należy je następnie uwzględnić w 

aktualizowanej GEZ. Wykaz zabytków stanowi aneks numer 2, tabela B, załączona do rozdziału 12. 

 

5.5. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy 
 

 Wśród najcenniejszych zabytków miasta Namysłowa wymienić należy historyczny układ 

urbanistyczny miasta, z zachowanymi fragmentami założeń obronnych z XIV w., z wieżą bramną. Centrum 

miasta stanowi rynek z gotycko-renesansowym ratuszem i kamieniczkami z XVI-XIX wieku. Niemniej cenne 

są obiekty sakralne oraz zamek. Wszystkie obiekty zabytkowe podlegające ochronie konserwatorskiej i 

wpisane do rejestru WKZ należy traktować jako posiadające duże znaczenie dla gminy Namysłów. 

Niewątpliwie należałoby dokonać klasyfikacji obiektów zabytkowych pod względem ich znaczenia dla gminy 

Namysłów. Należałoby przeprowadzić w tym celu pogłębione badania historyczne, skutkujące opracowaniem 

katalogu naukowego. 

 Najważniejszym zabytkiem drewnianej architektury sakralnej gminy jest kościół w Michalicach. 

 

6. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ 
 

Potencjalne zagrożenie może stanowić stan zagospodarowania i jakości zabudowy ścisłego centrum 

miasta. Obszar ten wymaga rehabilitacji, w tym podjęcia działań zmierzających do remontu lub modernizacji 

zabytkowych kamienic, przestrzeni publicznych. Postuluje się częściową likwidację ruchu kołowego w 

przestrzeni przyrynkowej. Postulaty te są już w znacznej mierze realizowane w rezultacie wprowadzenia w 

życie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013”. Obciążenia ruchu kołowego w 

znacznym stopniu przeniosą się w następnych latach na remontowane ulice, położone na obrzeżach 

zabytkowego centrum. Obecnie trwa przywracanie historycznej nawierzchni ulic i renowacja wielu obiektów w 

przestrzeni publicznej (baszta, ul. Szkolna, młyn itd.). Spowoduje to niewątpliwie podniesienie atrakcyjności 

przestrzeni miejskiej dla mieszkańców i turystów. Pomimo to pozostaje wiele obiektów wymagających nadal 

rehabilitacji, np. fasady kamienic rynkowych. 

Poważnym problemem jest przebiegający w pobliżu centrum ruch tranzytowy. Dotyczy to przede 

wszystkim drogi krajowej nr 39. Jej użytkowanie niesie niekorzystne skutki, zarówno na bezpośrednio do niej 

przylegających terenach zabudowanych (m.in. pogorszenie klimatu akustycznego i zanieczyszczenie 

powietrza), jak i na terenach położonych dalej od drogi. Spaliny samochodowe zawierają dwutlenek węgla 

71%, sadzę 27% oraz ołów 2%. Zwłaszcza dwutlenek węgla i sadza mają niekorzystny wpływ na zabytkowe 

elewacje, które ulegają degradacji. Negatywne skutki wywołują także drgania komunikacyjne. Ocena ich 

negatywnego wpływu na budynki (w tym zabytkowe) jest poparta analizami naukowymi, dokonanymi przez 

wybitnych specjalistów w tej dziedzinie z Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej: inż. 

Antoniego Abratańskiego, inż. Jarosława Chełmeckiego, dr hab. inż. Tadeusza Tatara i prof. zw. dr hab. inż. 

Edwarda Maciąga. Należałoby dążyć do ograniczenia ruchu drogowego, szczególnie w strefach zawierających 

znaczną koncentrację zabytków. 

Stanowiska archeologiczne zagrożone są dewastacją, w związku z działalnością osób poszukujących 

amatorsko artefaktów. Należy wprowadzić ściślejszy monitoring stanu stanowisk archeologicznych. 
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7. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

7.1. Priorytety programu opieki nad zabytkami 
 

Priorytetem programu jest wskazanie konieczności ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

WKZ, dla których obowiązują przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wskazuje się 

zachowanie i ochronę obiektów wpisanych do GEZ (objętych ochroną konserwatorską), dla których 

szczegółowe zasady ochrony określa się na etapie planu miejscowego. GPONZ wyznacza ponadto, jako 

główny cel opiekę i ochronę zabytków oraz poprawę ich stanu, realizowane poprzez: 

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego, 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i 

edukacyjnych, 

• uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

strategicznej, 

• włączenie do działań strategicznych gminy problemów ochrony zabytków. 

Na obszarze historycznego centrum miasta wyznaczono obszar wymagający rewitalizacji, obejmujący 

historyczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków, dla którego zasady i cele ochrony wyznaczono 

w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013”. GPONZ uwzględnia założenia tego 

programu, i wskazuje instrumenty kontynuowania działań w tym kierunku. 

 GPONZ zwraca uwagę na konieczność ochrony zabytków archeologicznych. Przy podejmowaniu 

działań inwestycyjnych związanych z robotami ziemnymi w obrębie zabytku wymagane jest przeprowadzenie 

badań archeologicznych. Wymagają one specjalistycznego nadzoru, w szczególności zabytki znajdujące się w 

rejestrze. Projekty inwestycyjne zlokalizowane w obrębie lub pobliżu stanowisk archeologicznych muszą być 

uzgadniane z Opolskim WKZ, w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. 

 Priorytetowym zadaniem jest ochrona krajobrazu kulturowego, która powinna mieć na celu 

zapewnienie ciągłości tradycji i tożsamości kultury, związanej z centrum historycznym miasta, które uznano za 

najbardziej rozpoznawalne dla mieszkańców i turystów, decydujące o atrakcyjności miejsca. 

 GPONZ jest instrumentem mającym stanowić wsparcie merytoryczne zadań statutowych gminy, 

związanych z przekształceniami i rehabilitacją przestrzeni urbanistycznych. Jest to historycznie ukształtowane 

centrum Namysłowa, wyznaczone ulicami Kraszewskiego (od zachodu), Sikorskiego (od północy), Placem 

Powstańców Śląskich i Placem Wolności (od wschodu) oraz linią kolejową (od południa). Dotyczy to w takim 

samym stopniu tradycyjnych, historycznie ukształtowanych, układów ruralistycznych. Rewitalizacja w swoim 

założeniu ma stanowić nie tylko realizację postulatów związanych z poprawą historycznego wizerunku 

centrum, ale również ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców i aktywizację społeczności lokalnej. 

 

7.2. Kierunki działań programu opieki nad zabytkami 
 

 Zasadnym jest objęcie strefą ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego Namysłowa, przede 

wszystkim układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zamku wraz z otoczeniem oraz terenu 

browaru. W celu ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego należy dążyć do zachowania walorów 

historycznych centrum miasta. Szczególnie należy zachować, chronić i eksponować walory tej części miasta. 

Działania te muszą być kompatybilne z dążeniem do wprowadzenia różnorodnych funkcji centrotwórczych 

Pozwoli to na podniesienie atrakcyjności i rangi tej części miasta. Należy dążyć do usunięcia z krajobrazu 

historycznego centrum miasta elementów obcych, wszelkiego rodzaju dobudówek, kiosków, budek, baraków, 

garaży. Dotyczy to w głównej mierze rejonów ul. Piastowskiej, Dubois i Jagiellońskiej. 

 Pilnych prac renowacyjnych wymaga kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary. 

Podobne postulaty należy formułować w odniesieniu do kaplicy cmentarnej p.w. Wszystkich Świętych. 

Renowacji i zachowania wyglądu bryły, jako dominanty krajobrazową, wymaga kościół filialny p.w. 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Warto rozważyć możliwe formy zagospodarowania i 

renowacji gotyckich podziemi ratusza miejskiego. Zwrócić należy także uwagę na potencjał zabytkowych 

obiektów kolejowych, które w przyszłości z powodzeniem można udostępnić mieszkańcom jako muzeum 

techniki kolejarskiej. 

 „Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa 2008-2013” zakładał renowację fasad zabytkowych 

kamienic w strefie przyrynkowej. Założenie okazało się niemożliwe do zrealizowania ze względu na sytuację 

własnościową zabytków. Warto jednak podejmować dalsze starania zmierzające do realizacji tego postulatu. 
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Również namysłowski zamek wymaga kompleksowej renowacji, leży to jednak w gestii obecnego, prywatnego 

właściciela. 

 Zabytki objęte ochroną konserwatorską wymagają oznakowania (m.in. poprzez tablice informacyjne), 

zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie. 

Zwraca się uwagę na obiekty pożydowskie, m.in. budynek dawnej synagogi przy ul. Dubois i kirkut z 

końca XVIII w. przy ul. Łączańskiej. Z grupy zabytków ruchomych należy włączyć do grona obiektów 

chronionych fontannę rynkową, datowaną na 1913/1914 r. /?/. 

 Istotnym zadaniem jest ochrona ekspozycji, do której należy dążyć poprzez zachowanie: 

• sylwety starego miasta z dominantą w postaci ratusza i subdominantami w postaci kościoła farnego p.w. Św. 

Piotra i Pawła i kościoła farnego p.w. św. Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary, browaru, Bramy 

Krakowskiej i zamku, 

• widoku na stare miasto z wiaduktu nad linią kolejową w ulicy Jana Pawła II, 

• widoku na stare miasto z przejścia pieszego nad linią kolejową na wysokości ul. Pocztowej, 

• widoku na zamek od strony wjazdu od Oleśnicy ulicą Sikorskiego, 

• widoku na mury obronne od strony wjazdu od Oleśnicy, wzdłuż ulicy Sikorskiego, 

• widoku na kościół farny p.w. Św. Piotra i Pawła od ul. Sikorskiego, 

• widoku na mury obronne od strony ul. Dworcowej, 

• widoku wzdłuż ulic centrum Namysłowa (ul. Krakowska, Chrobrego, 3 Maja, Obrońców Pokoju), 

• widoku na Bramę Krakowską i wjazd na stare miasto, wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy, 

• ekspozycji innych obiektów wpisanych do rejestru i do ewidencji zabytków. 

 W innych miejscowościach gminy Namysłów postuluje się następujące działania: 

• W miejscowości Brzezinka postuluje się ochronę i poddanie zabiegom rekultywacyjnym zdewastowanego 

parku podworskiego. 

• W miejscowości Głuszyna proponuje się wytyczenie pasma ochrony krajobrazowej umożliwiające właściwą 

ekspozycję kościoła jako dominanty układu ruralistycznego. Rozważyć należy objęcie ochroną parku. 

• W miejscowości Jastrzębie zwrócić należy uwagę na historyczny układ ruralistyczny łączący strukturę wsi 

(ulicówka-wielodrożnica) z rozległymi obszarami zespołów dworskich. 

• W miejscowości Józefków (d. Juskie) postuluje się rewaloryzację parku dworskiego. 

• W miejscowości Kamienna zwrócić należy uwagę na stojący niegdyś obok kościoła granitowy obelisk 

upamiętniający żołnierzy poległych w l wielkiej światowej. Wśród nich znajdowały się nazwiska o brzmieniu 

polskim. Obecnie lokalizowany prawdopodobnie w Bukowie Śląskiej. Na uwagę zasługuje charakterystyczna 

struktura historycznego układu ruralistycznego, może on wskazywać na wczesne pochodzenie (XII-XIII w.) i 

pierwotną (średniowieczną lub wczesnośredniowieczną) formę owalnicy. 

• W miejscowości Kowalowice na uwagę zasługuje drewniana kaplica św. Antoniego, stanowiąca przykład 

ciesiołki i snycerki ludowej, prawdopodobnie z końca XVIII w. /?/, łączącą formy architektury barokowej z 

tradycyjnymi sposobami budownictwa drewnianego. Zespół podworski wymaga renowacji, część budynków 

bez dachu, w bardzo złym stanie technicznym. Ceglane mury o motywach zdobniczych, wykonanych w cegle, 

na tle tynkowych pól elewacji wymagają zabezpieczenia. Rozważyć należy objęcie ochroną plebani obok 

kościoła, o formach eklektycznych (pocz. XX w.), resztek parku oraz historycznego centrum ruralistycznego, 

którego pierwotna forma rzędówki lub ulicówki może wskazywać wczesne pochodzenie (zaleca się 

przeprowadzenie szczegółowych badań). 

• W miejscowości Ligota Książęca postuluje się przeprowadzenie szczegółowych analiz, skutkujących 

opracowaniem analizy historycznej i studium konserwatorskiego. Pozwoli to na lepsze rozpoznanie 

dziedzictwa kulturowego miejscowości, ocenę jego wartości i lepsze zdiagnozowanie potencjalnych 

możliwości jego ochrony. Zwrócić należy uwagę na granitowy pomnik poległych w latach 1914-1918. 

• W miejscowości Michalice należy rozpoznać historyczny układ ruralistyczny, którego początki mogą sięgać 

XIII w. (założenie w typie ulicówki lub rzędówki /?/).  

• W miejscowości Mikowice postuluje się ochronę historycznego układu ruralistycznego, o typowym układzie 

XIX-wiecznej ulicówki. 

• W miejscowości Minkowskie rekultywacji wymaga park i założenie pałacowe. 

• W miejscowości Przeczów postuluje się ochronę historycznego układu ruralistycznego, opartego o 

średniowieczny schemat wielodrożnicy. Park wymaga rekultywacji. Wraz z rozbudową wsi zaleca się działania 

zmierzające do ochrony ekspozycji krajobrazowych dominant architektonicznych układu, w postaci pałacu i 

kościoła. 
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• W miejscowości Rychnów postuluje się ochronę historycznego układu ruralistycznego (założenie w typie 

rzędówki) oraz rekultywację parku. 

• W miejscowości Smarchowice Śląskie należy rozpoznać historyczny układ ruralistyczny, który wskazuje na 

pierwotne założenie owalnicowe. Postuluje się objęcie ochroną granitowego pomnika poległych w latach 1864-

1866, następnie poświęcony poległym podczas I wojny światowej. Wśród nazwisk wiele należących do 

ludności miejscowej (o rodowodzie polskim i niemieckim). 

• W miejscowości Smarchowice Wielkie na uwagę zasługuje piaskowcowy pomnik poświęcony pamięci 

poległych w latach 1864-1870 i 1914-1918. 

• W miejscowości Smogorzów wskazane są badania archeologiczne, chociażby sondażowe, w historycznym 

centrum wsi. Po przeprowadzeniu badań postuluje się ustalenie zasad ochrony konserwatorskiej. Zaleca się 

działania zmierzające do ochrony ekspozycji krajobrazowych dominant architektonicznych układu, w tym 

przede wszystkim kościoła. 

• W miejscowości Ziemiełowice należy rozpoznać historyczny układ ruralistyczny, który zachował do dziś 

widoczny układ ulicówki, poddany regulacji w XIX w., z typowanym układem zabudowań parceli i 

budynkami, w większości z 1. połowy XX w. 

  

7.3. Zadania programu opieki nad zabytkami 
 

Proponowane zadania programu opieki nad zabytkami przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Priorytet I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy 

Kierunki działań Zadania 

Zahamowanie procesu degradacji 

zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania 

• Kontynuowanie i prowadzenie nowych prac remontowo-

konserwatorskich przy obiektach zabytkowych stanowiących własność 

gminy Namysłów (w oparciu o opracowane plany remontów), 

• Kontynuacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa 2008-

2013” oraz opracowanie dalszych, długofalowych planów remontów 

obiektów zabytkowych, znajdujących się w zasobach komunalnych, 

uwzględniających kompleksowość działań, 

• Adaptacja lub zmiana sposobu wykorzystania nieużytkowanych 

obiektów zabytkowych do nowych funkcji, 

• Rewaloryzacja zespołów zabytkowej zieleni (parków, cmentarzy, 

nieczynnych cmentarzy), 

• Dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych przy obiektach niebędących 

własnością gminy Namysłów, w postaci dotacji na prace remontowo-

konserwatorskie przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, 

• Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem, zniszczeniem 

i kradzieżą (montaż instalacji przeciwpożarowej i alarmowej, 

zabezpieczenie przeciw włamaniom, znakowanie i ewidencjonowanie 

zabytków), 

• Wstęp do opracowania planu systematycznego monitoringu stanu 

utrzymania i sposobu użytkowania obiektów zabytkowych 

znajdujących się w zasobach gminy Namysłów.  

Podejmowanie działań 

zwiększających atrakcyjność 

zabytków na potrzeby społeczne, 

turystyczne i edukacyjne 

• Określenie zasad i konsekwentne ich wdrażanie w zakresie 

umieszczania szyldów i reklam na obiektach zabytkowych, 

• Prowadzenie bieżących prac porządkowych przy zabytkowych 

zespołach zieleni (parkach, cmentarzach, nieczynnych cmentarzach), 

• Iluminacja najcenniejszych zabytków. 

Podejmowanie działań 

umożliwiających tworzenie miejsc 

pracy związanych z opieką nad 

zabytkami 

• Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie prowadzenia bieżących 

prac pielęgnacyjnych, porządkowych i zabezpieczających na terenach 

objętych ochroną, 

• Wspieranie rozwoju muzeów regionalnych i izb pamięci, 

• Wspieranie inicjatyw w zabytkowych obiektach oferujących 

wypoczynek i rozrywkę (regionalne potrawy, zwyczaje itd.).  
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Priorytet II: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Kierunki działań Zadania 

Zintegrowana ochrona dziedzictwa 

kulturowego i środowiska 

przyrodniczego 

• Opracowywanie i aktualizacja miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, szczególnie obszarów o dużej 

koncentracji obiektów zabytkowych oraz obszarów wskazanych do 

ochrony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Namysłów, 

• Wdrażanie lokalnych programów rewitalizacji, studiów historyczno-

urbanistycznych i innych w realizacji zagospodarowania 

przestrzennego gminy, w tym w planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

• Konsekwentne egzekwowanie zapisów dotyczących działalności 

inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną określonych w planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

• Walka z samowolami budowlanymi, 

• Ochrona ekspozycji o dużych wartościach kulturowych. 

Rozszerzenie zasobu i ochrony 

dziedzictwa kulturowego gminy 

• Aktualizacja GEZ zgodnie z nowymi przepisami (w tym ujęcie w niej 

nowych zabytków), 

• Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu 

uzupełniania wykazu zabytków wpisanych do rejestru WKZ o cenne 

obiekty i obszary. 

Ochrona układów ruralistycznych 

na obszarach wiejskich 

• Poprawa ładu przestrzennego wsi oraz zapobieganie rozproszeniu 

poprzez ochronę historycznego układu szlaków komunikacyjnych, 

podziałów własnościowych i funkcjonalnych oraz relacji 

przestrzennych pomiędzy zespołami zabytkowej zabudowy. 

 

Priorytet III: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości  

Kierunki działań Zadania 

Szeroki dostęp do informacji o 

dziedzictwie kulturowym gminy 

• Udostępnienie informacji o zabytkach gminy Namysłów na stronie 

internetowej, 

• Utworzenie gminnego systemu informacji i promocji środowiska 

kulturowego, w postaci bazy danych dostępnej dla wszystkich 

zainteresowanych, 

• Opracowanie aktualnej mapy zabytków gminy Namysłów, jako 

formy promocji i edukacji dziedzictwa kulturowego.  

Edukacja i popularyzacja wiedzy o 

regionalnym dziedzictwie 

kulturowym 

• Organizowanie i wspieranie realizacji konkursów, wystaw, 

konferencji i innych działań edukacyjnych, 

• Wydawanie i wspieranie publikacji poświęconych problematyce 

dziedzictwa kulturowego gminy Namysłów, 

• Popularyzacja dobrych realizacji konserwatorskich i budowlanych 

przy zabytkach oraz dobrych praktyk projektowych przy zabytkach, 

• Wprowadzenie i upowszechnienie tematyki ochrony dziedzictwa 

kulturowego do systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez 

organizowanie i wspieranie zajęć (m.in. lekcji muzealnych w 

powstającej izbie regionalnej), 

Specjalistyczne rozpoznanie 

badawcze poszczególnych 

obiektów, zespołów oraz obszarów 

zabytkowych związane z 

przygotowanym lub realizowanym 

procesem inwestycyjnym 

• Prowadzenie bieżącego monitoringu i weryfikacji obiektów 

zabytkowych uwzględnionych w GEZ, 

• Wykonywanie prac studialnych dotyczących dziedzictwa 

kulturowego gminy Namysłów. 
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Promocja regionalnego dziedzictwa 

kulturowego służąca kreacji 

produktów turystyki kulturowej 

• Opracowanie szlaku turystycznego wykorzystującego walory 

dziedzictwa kulturowego miasta Namysłów, 

• Wprowadzenie wizualnego systemu informacji obejmującego zasoby 

i wartości dziedzictwa kulturowego gminy. 

 

8. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 

 Zadania określone w GPONZ będą wykonywane za pomocą następujących instrumentów: 

• Instrumentów prawnych. Wynikają one z przepisów ustawowych, w tym np. uchwalanych studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, wnioskowanie o wpisy do 

rejestru zabytków obiektów będących własnością gminy, wykonywanie decyzji administracyjnych (w tym 

WKZ). 

• Instrumentów finansowych. Zakładają one finansowanie lub współfinansowanie prac konserwatorskich i 

remontowych przy obiektach zabytkowych będących własnością gminy Namysłów, korzystanie z programów 

uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje, dofinansowania i inne. 

• Instrumentów koordynacji. Zakładają one działania poprzez realizację projektów i programów dotyczących 

ochrony dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych strategiach, planach 

rozwoju i innych, współpracę z organizacjami wyznaniowymi i kościołami w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami. 

• Instrumentów społecznych. Zakładają one działania edukacyjne i promocyjne, współdziałanie z 

organizacjami społecznymi, działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy związanych z ochroną i opieką 

nad zabytkami. 

• Instrumentów kontrolnych. Zakłada aktualizację GEZ, monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego 

oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego. 

 Podkreślić należy, że wachlarz instrumentów może być modyfikowany, w zależności od dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji. 

 

9. ZASADY OCENY REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 

Art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na 

burmistrza obowiązek sporządzenia co dwa lata sprawozdania z realizacji GPONZ, które przedstawia radzie 

miejskiej. Wykonanie sprawozdania należy poprzedzić oceną poziomu realizacji GPONZ, która powinna 

uwzględniać następujące zagadnienia: 

• Wykonanie zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim obowiązywania GPONZ, 

• Efektywność zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim obowiązywania GPONZ. 

 Proponuje się następujące kryteria i wskaźniki oceny realizacji zadań, które zawarto w rozdziale 7, 

podrozdział 2. 

Priorytet I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy 

• Poziom procentowy wydatków gminy Namysłów na ochronę i opiekę nad zabytkami, 

• Wartość finansowa zrealizowanych kompleksowych programów rewaloryzacji i rewitalizacji oraz obiekty 

(strefy) poddane rewaloryzacji w ramach tych projektów, 

• Wartość finansowa wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach oraz obiekty (strefy) 

objęte pracami, 

• Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi, 

• Inne. 

 

Priorytet II: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

• Poziom procentowy objęcia terenu gminy Namysłów wykonanymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, 

• Liczba wniosków o wpis do rejestru zabytków obszarów, obiektów i zespołów zabytkowych, 

• Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi, 

• Inne. 
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Priorytet III: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości  

• Liczba opracowanych prac studialnych, 

• Liczba zrealizowanych i wspartych konkursów, wystaw, konferencji i innych działań edukacyjnych, 

• Liczba utworzonych szlaków turystycznych, 

• Liczba opracowanych i wydanych wydawnictw, 

• Liczba osób zwiedzających izbę regionalną, 

• Inne. 

 

10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
 

 Poza środkami własnymi gminy Namysłów jednostki samorządowe mają możliwość pozyskiwania 

szeregu środków zewnętrznych. Informacje o zasadach i kryteriach dotyczących możliwości pozyskiwania 

środków finansowania na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami można uzyskać na poniższych 

stronach internetowych: 

• www.mkidn.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego”, 

• www.mkidn.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, 

• www.mkidn.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Fundusz wymiany kulturalnej”, 

• www.mkidn.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Kultura 2007-2013”, 

• www.interreg.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, priorytet 

6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, 

• www.interreg.gov.pl – informacje dotyczące programów operacyjnych „Regionalne programy operacyjne”, 

• www.minrol.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, 

• www.mrr.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, 

• www.mrr.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, 

• www.mrr.gov.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Europejska współpraca terytorialna”, 

• www.funduszngo.pl – informacje dotyczące programu operacyjnego „Fundusz dla organizacji 

pozarządowych”, 

• www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.php – informacje dotyczące możliwości 

finansowania przy wykorzystaniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

• Inne. 

 

11. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY 

ZABYTKÓW 
 

 Realizacja i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków przez gminę zależy od konstrukcji 

budżetu i planu wydatków inwestycyjnych, które to są wskaźnikami dynamicznymi. Ważne są również 

zewnętrzne źródła finansowania. Obecnie opracowano, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Zarządzenia nr 

177/V/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2011 r., plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. 

Zawiera on zadanie inwestycyjne polegające na „wzmocnieniu atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację 

obiektów i ulic w historycznym centrum”. Na jego realizację przewidziano 5 644 073,00 zł, co stanowi aż 

29,5% ogółu wartości kosztorysowych przewidzianych na wydatki inwestycyjne. Z tej sumy nakład do 

wykonania w 2012 r. wyniesie 3 162 556,00 zł. W realizacji tego przedsięwzięcia decydujące znaczenie mają 

środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące kwotę 2 234 483,00 zł. 

Pozostałe składniki finansowe stanową środki własne gminy i środki pozyskane w postaci pożyczki/kredytu. 

 Ponadto gmina uruchamia środki finansowe w formie otwartych konkursów na dotacje z budżetu 

gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury. Suma 

przyznanych środków w ostatniej edycji wyniosła 50.000,00 zł. 
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12. ANEKSY 

 

Aneks nr 1 

ZABYTKI WPISANE DO REJESTRU 

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

A. MIASTO NAMYSŁÓW 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Materiał, data 

powstania 

Numer decyzji o 

wpisie do 

rejestru 

Uwagi 

1 Namysłów Kościół parafialny 

p.w. Św. Piotra i 

Pawła 

Kościelna 3 Mur. 1405, 

1485-95, 

1526 r. 

(zakrystia) 

63 z 29.03.1949 

oraz 603/59 z 

22.10.1959 

- 

2 Namysłów Ogrodzenie z 

bramą kościoła 

parafialnego 

Kościelna 3 Mur. 1703 r. 267/58 z 

28.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

3 Namysłów Figura św. Jana 

Nepomucena 

(kościół parafialny) 

Kościelna 3 1730 r. 271/58 z 

30.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

4 Namysłów Kościół parafialny 

p.w. Św. 

Franciszka z Asyżu 

i Piotra z 

Alkantary 

Skwer 

Kardynała 

Wyszyńskiego 2 

Mur. pocz. 

XIV, 1420, 

1784, XIX, 

1.80 XX w. 

680/63 z 

30.04.1963 

- 

5 Namysłów Zespół klasztorny 

franciszkanów - 

kościół 

Skwer 

Kardynała 

Wyszyńskiego 2 

Mur. XV, 

XVIII/XIX, 

XX w. 

688/63 z 

16.10.1963 

- 

 

6 Namysłów Kościół filialny 

p.w. Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

- Mur. 

XIII/XIV, 

XIV, 

po 1945 r. 

905/64 z 

26.05.1964 

- 

7 Namysłów Kaplica cmentarna 

p.w. Świętej Trójcy 

Północno-

zachodnia część 

miasta, przy 

rozwidleniu 

dróg do 

Kowalowic, 

Wilkowa i 

Starego Miasta 

Mur. 

1706-09 r. 

965/65 z 

27.01.1965 

- 

8 Namysłów Zamek Chrobrego 30 Mur. ok. 1360, 

1530-40, XVII-

XX w. 

84 z 29.03.1949 

oraz 904/64 z 

26.05.1964 

- 

9 Namysłów Mur obronny i 

baszta 

Północno-

wschodnia 

część miasta 

Mur. XIV, 

XV, XVII w. 

258/58 z 

28.01.1958 

- 

10 Namysłów Baszta przy murze 

obronnym 

Wschodnia 

część miasta 

[brama 

Krakowska] 

(Forteczna) 

Mur. poł. XIV, 

XIV, 2. poł. 

XIX w. 

262/58 z 

28.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 
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11 Namysłów Mur obronny i 3 

baszty 

Południowa 

część miasta 

(Wojska 

Polskiego) 

Mur. XIV, 

XV, XVII w. 

257/58 z 

28.01.1958 

- 

12 Namysłów Mur obronny i 2 

baszty 

Południowo-

zachodnia 

części miasta 

Mur. XIV, 

XV, XVII w. 

256/58 z 

28.01.1958 

- 

13 Namysłów Mur obronny Północna część 

miasta 

Mur. XIV, 

XV, XVII w. 

260/58 z 

28.01.1958 

- 

14 Namysłów Mur obronny Północno-

zachodnia część 

miasta 

Mur. XIV, 

XV, XVII w. 

259/58 z 

28.01.1958 

- 

15 Namysłów Mur gotycki Forteczna Mur. 1. poł. 

XIV w. 

264/58 z 

28.01.1958 

- 

16 Namysłów Mur obronny i 2 

baszty 

Północno-

zachodnia część 

miasta 

(Podwale) 

Mur. XIV, 

XVII w. 

255/58 z 

28.01.1958 

- 

17 Namysłów Baszta przy murze 

obronnym 

Kościelna 10 Mur. poł. 

XIV w. 

263/58 z 

28.01.1958 

- 

18 Namysłów Ratusz Rynek 1374, 1484, 

1605, 1783, 

rozbud. 

XIX w. 

939/64 z 

4.06.1964 

- 

19 Namysłów Szpital - budynek 

prosektorium z 

kaplicą 

Oleśnicka 10 Mur. 1911-

1912 r. 

2279/91 z 

12.09.1991 

- 

20 Namysłów Szpital - pawilon 

oddziału 

dziecięcego 

Oleśnicka 10 Mur. 1911-

1912 r. 

2279/91 z 

12.09.1991 

- 

21 Namysłów Szpital - budynek 

mieszkalno-

warsztatowy 

Oleśnicka 10 Mur. 1911-

1912 r. 

2279/91 z 

12.09.1991 

- 

22 Namysłów Szpital – altana Oleśnicka 10 Drewn. 1911-

1912 r. 

2279/91 z 

12.09.1991 

- 

23 Namysłów Szpital – magazyn Oleśnicka 10 Mur. 1911-

1912 r. 

2279/91 z 

12.09.1991 

- 

24 Namysłów Szpital – 

ogrodzenie z 

bramą 

Oleśnicka 10 Mur. 1911-

1912 r. 

2279/91 z 

12.09.1991 

- 

25 Namysłów Szpital – park Oleśnicka 10 1911-1912 r. 2279/91 z 

12.09.1991 

- 

26 Namysłów Poddana renowacji 

Izba Regionalna (d. 

szkoła 

ewangelicka) 

Szkolna 4 Szach. 1789 r. 914/64 z 

27.05.1964 

- 

27 Namysłów Dom (Hotel 

„Polonia”) 

Obrońców 

Pokoju 28 

Mur. 1846 r. 2193/89 z 

19.06.1989 

- 

28 Namysłów Dom Chrobrego 6 Mur. 1 poł. 

XIX, przebud. 

XX w. 

273/58 z 

30.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 
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29 Namysłów Dom 

„Burmistrzówka” 

Krakowska 17 

(d. 29) 

Mur. XVIII, 1. 

poł. XIX, 

XX w. 

272/58 z 

30.01.1958 oraz 

1987/73 z 

20.01.1973 

- 

30 Namysłów Dom Rynek 3 Mur. XVI, 

XIX w. 

265/58 z 

28.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) oraz 

912/64 z 

26.05.1964 (brak 

decyzji w 

KOBiDZ) 

- 

31 Namysłów Dom Rynek 4 Mur. 2. poł. 

XVIII, XIX, 

1945 r. 

279/58 z 

30.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

32 Namysłów Dom Rynek 5 Mur. XVI, 

XVIII, XIX w. 

266/58 z 

28.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

oraz 913/64 z 

27.05.1964 (brak 

decyzji w 

KOBiDZ) 

- 

33 Namysłów Dom Rynek 6 Mur. XVIII, 

XIX w. 

276/58 z 

30.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

34 Namysłów Dom Rynek 12 Mur. k. XIX, 

nadbud. 

1991 r. 

A-2018/76 z 

26.06.1976 

- 

35 Namysłów Dom Rynek 24 

(d. 27) 

Mur. XVI, 

XIX w. 

277/58 z 

30.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

36 Namysłów Dom Staszica 4 Mur. XVI, 1. 

poł. XIX w. 

275/58 z 

30.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

37 Namysłów Dom (d. szkoła) Staszica 6 Mur. 1587, 

XVIII/XIX w. 

274/58 z 

30.01.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

38 Namysłów Układ 

urbanistyczny 

- - 367/52 z 

23.05.1952 

- 

39 Namysłów Park miejski - 2. poł. XIX w. 56/81 z 

13.07.1981 

- 

40 Namysłów Zespół Browaru 

Namysłów - stara 

słodownia z 

warzelnią i 

suszarnią 

Chrobrego 26 Mur. 1870-

1910 

A-43/2005 z 

19.10.2005 

- 
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41 Namysłów Zespół Browaru 

Namysłów - nowa 

słodownia z 

suszarniami 

Chrobrego 26 Mur. 1870-

1910 

A-43/2005 z 

19.10.2005 

- 

42 Namysłów Zespół Browaru 

Namysłów - 

leżakownia i 

fermentownia 

Chrobrego 26 Mur. 1870-

1910 

A-43/2005 z 

19.10.2005 

- 

43 Namysłów Zespół Browaru 

Namysłów - 

maszynownia i 

magazyn beczek 

Chrobrego 26 Mur. 1870-

1910 

A-43/2005 z 

19.10.2005 

- 

44 Namysłów Zespół Browaru 

Namysłów - 

kompleks bud. 

pomocniczych 

Chrobrego 26 Mur. 1870-

1910 

A-43/2005 z 

19.10.2005 

- 

45 

 

Namysłów 

 

Zespół Browaru 

Namysłów - 

magazyn 

jęczmienia 

Kolejowa 18a Mur. 1870-

1910 

A-43/2005 z 

19.10.2005 

- 

 

B. GMINA NAMYSŁÓW 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Materiał, data 

powstania 

Numer decyzji 

o wpisie do 

rejestru 

Uwagi 

1 Baldwinowice Kościół fil. p.w. 

Świętej Trójcy 

- Mur. 1414, 

nawa i wieża 

drewn. 1582, 

XVII w. 

136/54 z 

24.11.1954 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

2 Baldwinowice Spichrz dworski - Mur. pocz. 

XIX w. 

1626/66 z 

21.09.1966 

- 

3 Baldwinowice Park dworski - XIX w. 35/79 z 

22.01.1979 

- 

4 Brzezinka Dwór - Mur. 1818 r. 1050/65 z 

25.06.1965 

- 

5 Brzezinka Spichrz (zespół 

dworski) 

- Mur. 1829 r. 1050/65 z 

25.06.1965 

- 

6 Brzozowiec Dom (wł. 

Stanisława 

Wyszkowska) 

Nr 25 Mur. 

ok. 1825 r. 

385/58 z 

15.06.1958 

- 

7 Brzozowiec Dom (wł. Stanisław 

Szuszkiewicz) 

Nr 65 Mur. ok. 1840-

60 r. 

387/58 z 

15.06.1958 

- 

8 Brzozowiec Dom (wł. K. 

Bołchak, J. Golisz) 

Nr 69a Mur. 

poł. XIX w. 

386/58 z 

15.06.1958 

- 

9 Brzozowiec Dom (wł. 

Eufrozyna 

Hnatyszak) 

Nr 73 (d. 72) Mur. 

poł. XIX w. 

383/58 z 

15.06.1958 

- 

10 Brzozowiec Dom (wł. 

Eufrozyna 

Hnatyszak) 

Nr 74 Mur. 1. poł. 

XIX w. 

384/58 z 

15.06.1958 

- 

11 Bukowa 

Śląska 

kościół fil. p.w. św. 

Jakuba Starszego 

- Mur. 1666, 

1687, 1786, 

1869 r. 

1102/66 z 

4.02.1966 

- 
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12 Bukowa 

Śląska 

Park (zespół 

pałacowy) 

- 1. poł. XIX w. 93/84 z 

26.01.1984 

- 

13 Głuszyna Stodoła Główna 123 

(d. 68) 

Drewn. pocz. 

XIX w. 

1628/66 z 

21.09.1966 

Nie 

istnieje 

14 Jastrzębie Kościół fil. p.w. św. 

Wawrzyńca 

- Mur. 1826, 

1904 r. 

1104/66 z 

4.02.1966 

- 

15 Jastrzębie Zespół dworski - 

„willa” (budynek 

administracyjny) 

- Mur. 1844 r. 1051/65 z 

10.06.1965 

- 

16 Jastrzębie Zespół dworski - 

dom mieszkalny 

- Mur. 1. poł. 

XIX, pocz. 

XX w. 

1051/65 z 

10.06.1965 

- 

17 Jastrzębie Zespół dworski - 

poczta 

- Mur. 1. poł. 

XIX w. 

1051/65 z 

10.06.1965 

- 

18 Jastrzębie Zespół dworski - 

inspektorat 

- Mur. 1. poł. 

XIX w. 

1051/65 z 

10.06.1965 

- 

19 Jastrzębie Zespół dworski - 

oranżeria 

- Mur. 1881, 

przebud. l. 70. 

XX w. 

1953/65 z 

10.06.1965 

- 

20 Jastrzębie Zespół dworski - 

kuźnia 

Nr 9 Mur. 1810 r. 1952/65 z 

10.06.1965 

- 

21 Jastrzębie Park (zespół 

dworski) 

- 1. poł. XIX w. 43/80 z 

29.01.1980 

- 

22 Józefków (d. 

Juskie) 

Dwór Nr 12 Mur. 1870, 

1915 r. 

A-2373/97 z 

11.08.1997 

- 

23 Kamienna Kościół fil. p.w. św. 

Jadwigi 

- Mur. 1804-

1805 r. 

1105/66 z 

4.02.1966 

- 

24 Kamienna Kaplica grobowa, 

na cmentarzu 

rzym.-kat. 

- Mur. 1839 r. 2092/83 z 

18.02.1983 

- 

25 Kowalowice Kościół par. p.w. 

Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

- Mur. 1868-

1870 r. 

A-34/2004 z 

17.12.2004 

- 

26 Kowalowice Park - XIX w. 41/80 z 

29.01.1980 

- 

27 Krasowice Kościół rzym.-kat. 

fil. p.w. MB 

Częstochowskiej (d. 

ewangelicki) 

- Szach.-drewn. 

1620, 1852 r. 

911/64 z 

26.05.1964 

- 

28 Ligota 

Książęca 

Kościół par. p.w. 

Najświętszej Marii 

Panny 

- Mur. 1844, 

1956 r. 

400/58 z 

16.06.1958 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

29 Ligota 

Książęca 

Dom (ob. lecznica 

zwierząt) 

Nr 66 Mur. ok. 

1900 r. 

2306/92 z 

4.11.1992 

- 

30 Łączany Zespół pałacowy - 

pałac 

- Mur. 

k. XIX w. 

2026/77 z 

10.03.1977 

- 

31 Łączany Zespół pałacowy - 

park 

- k. XIX w. 34/78 z 

17.11.1978 

- 

32 Michalice Kościół par. p.w. 

św. Michała 

Archanioła 

- Drewn., 1614, 

1730 r. 

137/54 z 

24.11.1954 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 
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33 Michalice Stodoła folwarczna - 1. poł. XIX w. 1631/66 z 

21.09.1966 

- 

34 Mikowice Zespół dworski - 

dwór 

- Mur. XVI-

XIX w. 

221 z 

31.05.1950 

Nie 

istnieje 

35 Mikowice Zespół dworski - 

park 

- XIX w. 188 z 

31.05.1950 oraz 

69/81 z 

9.08.1981 

- 

36 Minkowskie Zespół pałacowy - 

pałac (wł. Z. 

Guziolek) 

- Mur. 1765, 

1900, 1917 r. 

220 z 

14.07.1950 oraz 

902/64 z 

26.05.1964 

- 

37 Minkowskie Zespół pałacowy - 

stajnia 

- Mur. 1765 r. 902/64 z 

26.05.1964 

- 

38 Minkowskie Zespół pałacowy - 

park 

- 2. poł. XVIII 

w. (po 1765 r.) 

187 z 

31.05.1950 oraz 

57/81 z 

13.07.1981 

- 

39 Pawłowice 

Namysłowskie 

Park - Ok. 1850 r. 60/81 z 

15.07.1981 

- 

40 Przeczów Kościół par. p.w. 

Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

- Mur. 1864 r. A-55/2007 z 

31.08.2007 

- 

41 Przeczów Cmentarz przy 

kościele par. 

- 2. poł. XIX w. 

(po 1864 r.) 

A-55/2007 z 

31.08.2007 

- 

42 Przeczów Mauzoleum przy 

kościele par. (ob. 

kaplica 

przedpogrzebowa) 

- Mur. 1. poł. 

XIX w. 

A-58/2007 z 

13.12.2007 

- 

43 Przeczów Zespół dworski - 

park 

- XVIII/XIX,  k. 

XIX w. 

187/88 z 

7.11.1988 

- 

44 Rychnów Kościół par. p.w. 

św. Jana 

Chrzciciela 

- Mur. XV, 

1833, wieża 

drewn. 1719 r. 

903/64 z 

26.05.1964 

- 

45 Rychnów Zespół pałacowy - 

pałac 

- Mur. 1781, 

1906 r. 

915/64 z 

27.05.1964 

- 

46 Rychnów Zespół pałacowy - 

stary pałac 

Nr 73 Mur. 1900 r. 377/58 z 

15.06.1958 

(brak decyzji w 

KOBiDZ) 

- 

47 Rychnów Zespół pałacowy - 

dom ogrodnika 

- Mur. 1800 r. 915/64 z 

27.05.1964 

- 

48 Rychnów Zespół pałacowy - 

spichrz 

- Mur. 1800 r. 915/64 z 

27.05.1964 

- 

49 Rychnów Zespół pałacowy - 

stajnie 

- Mur. 1800 r. 915/64 z 

27.05.1964 

- 

50 Rychnów Zespół pałacowy - 

park 

- XVIII/XIX w. A-42/80 z 

29.01.1980 

- 

51 Smarchowice 

Śląskie 

Kościół rzym.-kat. 

fil. p.w. Świętego 

Krzyża (d. 

ewangelicki) 

- Drewn. pocz. 

XVIII, XX w. 

135/54 z 

25.11.1954 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

52 Smarchowice 

Wielkie 

Park - k. XVIII w. 40/80 z 

29.01.1980 

- 
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53 Smogorzów Kościół par. p.w. 

św. Jana 

Chrzciciela 

- Mur. 

1861-63 r. 

1108/66 z 

5.02.1966 

- 

54 Woskowice 

Małe 

Kościół par. p.w. 

św. Wawrzyńca 

- Drewn. 1711, 

1811 r. 

612/59 z 

13.11.1959, 

918/64 z 

29.05.1964 

- 

55 Woskowice 

Małe 

Dzwonnica wiejska - Drewn. 

XVIII/XIX w. 

1638/66 z 

22.09.1966 

- 

56 Woskowice 

Małe 

Ośrodek 

Lecznictwa 

Odwykowego im. 

M. Buxakowskiego 

(d. zespół pałacowy 

- pałac 

- Mur. XVIII, 

1872-74 r. 

1054/65 z 

25.06.1965 

- 

57 Woskowice 

Małe 

Zespół pałacowy - 

oficyna 

Szkolna 8 Mur. ok. 1800, 

ok. 1915 r. 

1055/65 z 

10.06.1965 

- 

58 Woskowice 

Małe 

Zespół pałacowy - 

park 

- XVIII-XIX w. 58/81 z 

13.07.1981 

- 

59 Ziemiełowice Kościół fil. p.w. św. 

Marii Magdaleny 

(d. prezbiterium 

kościoła  

- Mur.  2. poł. 

XIV,  1500, 

odbud. 1958-

1960 r. 

660/60 z 

19.02.1960 

(wypis z księgi 

rejestru) 

- 

60 Ziemiełowice Zespół pałacowy - 

pałac 

- Mur. 1898 r. 2071/81 z 

4.11.1981 

- 

61 Ziemiełowice Zespół pałacowy - 

park 

- k. XIX w. 39/80 z 

7.02.1980 

- 

 

Aneks nr 2 

ZABYTKI UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

 

A. MIASTO NAMYSŁÓW 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Materiał, data 

powstania 

Uwagi 

1 Namysłów Dom Armii Krajowej 3 mur., ok. 1350, 

ok. 1900 r. 

- 

2 Namysłów Dom Armii Krajowej 4 mur., XVII, 2. poł. XIX, 

XX w. 

- 

3 Namysłów Dom Armii Krajowej 8 mur., 1. poł. XIX, 

przebud. 1980  r. 

- 

4 Namysłów Ruina kaponiery 

osłaniającej Bramę 

Krakowską 

Boh. Warszawy 1 mur. , k. XVI w. - 

5 Namysłów Dom Boh. Warszawy 1 mur., k. XIX w. - 

6 Namysłów Dom Boh. Warszawy 3 mur., ok. 1900 r. - 

7 Namysłów Dom Boh. Warszawy 4 mur., ok. 1890 r. - 

8 Namysłów Dom Boh. Warszawy 7 mur., ok. 1920 r. - 

9 Namysłów Dom Boh. Warszawy 10 mur., ok. 1920 r. - 

10 Namysłów Dom Boh. Warszawy 12 mur., ok. 1920 r. - 

11 Namysłów Dom Boh. Warszawy 17 mur., ok. 1910 r. - 

12 Namysłów Dom Boh. Warszawy 18 mur., ok. 1870 r. - 

13 Namysłów Dom Boh. Warszawy 19 mur., ok. 1880 r. - 

14 Namysłów Dom Boh. Warszawy 20 mur., 4. ćw. XIX w. - 

15 Namysłów Dom Boh. Warszawy 21 mur., ok. 1915 r. - 
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16 Namysłów Dom Boh. Warszawy 24 mur., ok. 1900 r. - 

17 Namysłów Dom Boh. Warszawy 26 mur., ok. 1915 r. - 

18 Namysłów Dom Boh. Warszawy 27 mur., ok. 1910 r. - 

19 Namysłów Dom Boh. Warszawy 28 mur., ok. 1920 r. - 

20 Namysłów Dom Boh. Warszawy 29 mur., ok. 1890 r. - 

21 Namysłów Dom Boh. Warszawy 32 mur., ok. 1905 r. - 

22 Namysłów Dom Boh. Warszawy 34 mur., ok. 1915 r. - 

23 Namysłów Budynek wagi 

przemysłowej ZPZ 

Buczka mur., ok. 1920 r. - 

24 Namysłów Portiernia bazy 

transportowej browaru 

Chrobrego mur., 4. ćw. XIX w. - 

25 Namysłów Budynek magazynowy 

w zespole browaru 

Chrobrego mur., ok. 1900 r. - 

26 Namysłów Budynek warsztatów w 

zespole browaru 

Chrobrego mur., ok. 1900 r. - 

27 Namysłów Browar – budynek 

leżakowni 

Chrobrego mur., 1859 r. - 

28 Namysłów Dom Chrobrego 2 mur., ok. 1910 r. - 

29 Namysłów Dom Chrobrego 4 mur., pocz. XX w. - 

30 Namysłów Dom Chrobrego 9 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

31 Namysłów Dom Chrobrego 11 mur., pocz. XX w. - 

32 Namysłów Dom Chrobrego 18 mur., 4. ćw. XIX w. - 

33 Namysłów Dom Chrobrego 19 mur., k. XIX w. - 

34 Namysłów Dom Chrobrego 21 mur., k. XIX w. - 

35 Namysłów Browar – bud. 

słodowni 

Chrobrego 22 mur., ok. 1900 r. - 

36 Namysłów Budynek browaru Chrobrego 24 mur., ok. 1900 r. - 

37 Namysłów Browar – budynek 

administracyjny 

Chrobrego 26 mur., ok. 1900 r. - 

38 Namysłów Budynek biurowy (d. 

kotłownia browaru) 

Chrobrego 26 mur., ok. 1925 r. - 

39 Namysłów Budynek browaru Chrobrego 28 mur., k. XIX  w. - 

40 Namysłów Budynek biurowy 

ZGM 

Chrobrego 29 mur., ok. 1920 r. - 

41 Namysłów Budynek gospodarczo-

biurowy ZGM 

Chrobrego 29 mur., ok. 1920 r. - 

42 Namysłów Bank Zachodni Dubois mur. ok. 1900 r., l. 80. 

XX w. 

- 

43 Namysłów Dom Dubois 2 mur., pocz. XX w. - 

44 Namysłów Urząd Miejski Dubois 3 mur. , ok. 1900 r., 1.80. 

XX w. 

- 

45 Namysłów Dom Dubois 5 mur., ok. 1900 r. - 

46 Namysłów Budynek Przychodni 

Lekarskiej 

Dubois 7 mur., ok. 1935 r. - 

47 Namysłów Dom Dubois 8 mur., ok. 1860 r. - 

48 Namysłów Dom Dubois 9 mur., ok. 1880, pocz. 

XX w. 

- 

49 Namysłów Dom Dubois 11 mur., ok. 1890 r. - 

50 Namysłów Dom Dubois 12 mur., ok. 1850 r. - 

51 Namysłów Dom Dubois 14 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 
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52 Namysłów Dom Dubois 15 mur., 1. ćw. XIX w., ok. 

1925 r. 

- 

53 Namysłów Dom Dubois 27 mur., 2. poł. XIX w. - 

54 Namysłów Dworzec PKP Dworcowa mur., pocz. XX w. - 

55 Namysłów Perony dworca PKP Dworcowa mur./stal., pocz. XX w. - 

56 Namysłów Wieża ciśnień w zespole 

dworca PKP 

Dworcowa mur., pocz. XX w. - 

57 Namysłów Budynek warsztatów 

kolejowych w zespole 

dworca PKP 

Dworcowa mur., pocz. XX w. - 

58 Namysłów Budynek biurowy 

warsztatów kolejowych 

w zespole dworca PKP 

Dworcowa mur., pocz. XX w. - 

59 Namysłów Magazyn w zespole 

dworca PKP 

Dworcowa mur., pocz. XX w. - 

60 Namysłów Budynek PKS Dworcowa mur., pocz. XX w. - 

61 Namysłów Dom Dworcowa 1-3 mur., pocz. XX w. - 

62 Namysłów Dom Dworcowa 9, 7 mur./szach., 2. poł. 

XIX w. 

- 

63 Namysłów Dom Grunwaldzka 1 mur., ok. 1920 r. - 

64 Namysłów Dom Grunwaldzka 2 mur., k. XIX w. - 

65 Namysłów Dom Grunwaldzka 3 mur., ok. 1900 r. - 

66 Namysłów Dom Grunwaldzka 4 mur., ok. 1904 r. - 

67 Namysłów Dom Grunwaldzka 9 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

68 Namysłów Dom Grunwaldzka 10 mur., k. XIX w. - 

69 Namysłów Dom Grunwaldzka 11 mur., ok. 1920 r. - 

70 Namysłów Dom Grunwaldzka 12 mur., k. XIX w. - 

71 Namysłów Dom Grunwaldzka 13 mur., 3. ćw. XIX w. - 

72 Namysłów Dom Grunwaldzka 14 mur., 4. ćw. XIX w. - 

73 Namysłów Dom Grunwaldzka 15 mur., ok. 1840 r. - 

74 Namysłów Dom Grunwaldzka 16 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

75 Namysłów Dom Grunwaldzka 21 mur., k. XIX w. - 

76 Namysłów Dom Grunwaldzka 23 mur., 4. ćw. XIX w. - 

77 Namysłów Dom Grunwaldzka 25 mur., pocz. XX w. - 

78 Namysłów Dom Grunwaldzka 27 mur., 3. ćw. XIX w. - 

79 Namysłów Dom Grunwaldzka 34 mur., k. XIX w. - 

80 Namysłów Dom Grunwaldzka 35 mur., k. XIX w. - 

81 Namysłów Dom Grunwaldzka 36 mur., pocz. XX w. - 

82 Namysłów Dom Grunwaldzka 38 mur., k. XX w. - 

83 Namysłów Dom Grunwaldzka 40 mur., 2. ćw. XIX w. , 

pocz. XX w. 

- 

84 Namysłów Dom Grunwaldzka 42 mur., 4. ćw. XIX w., 

1993 r. 

- 

85 Namysłów Dom Grunwaldzka 46 mur., k. XIX w. - 

86 Namysłów Dom Grunwaldzka 48 mur., k. XIX w. - 

87 Namysłów Dom Grunwaldzka 50 mur., pocz. XX w. - 

88 Namysłów Dom Grunwaldzka 59 mur., ok.1825 r., pocz. 

XX w. 

- 

89 Namysłów Dom Grunwaldzka 62 mur., ok. 1900 r. - 

90 Namysłów Dom Harcerska 4 mur., ok. 1880 r. - 
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91 Namysłów Dom Harcerska 4a mur., 2. ćw. XIX w., ok. 

1925 r. 

- 

92 Namysłów Dom Harcerska 5 mur., ok. 1920 r. - 

93 Namysłów Dom Harcerska 9 mur., ok. 1850 r., pocz. 

XX w. 

- 

94 Namysłów Dom Jagiellońska 2 mur., ok. 1350 r., 4. ćw. 

XIX w. 

- 

95 Namysłów Dom (d. więzienie) Jagiellońska 4a mur., k. XVIII w., 

2. poł. XIX w. 

- 

96 Namysłów Magazyn Jagiellońska 6 mur., ok. 1350, 

ok. 1825 r. 

- 

97 Namysłów Dom Jagiellońska 8 mur., ok. 1350, 

ok. 1840 r. 

- 

98 Namysłów Kaplica cmentarna 

p.w. 

Wszystkich Św., 

Cmentarz Komunalny 

Jana Pawła II mur., ok. 1900 r. - 

99 Namysłów Ogrodzenie Cmentarza 

Komunalnego 

Jana Pawła II mur., pocz. XX w. - 

100 Namysłów Dom Jana Pawła II 1 mur., l. 20. XX w. - 

101 Namysłów Dom Jana Pawła II 3 mur., ok. 1925 r. - 

102 Namysłów Dom Jana Pawła II 5-7 mur., ok. 1925 r. - 

103 Namysłów Dom Jana Pawła II 9-11 mur., ok. 1920 r. - 

104 Namysłów Dom Jana Pawła II 17 mur., ok. 1915 r., l.70. 

XX w. 

- 

105 Namysłów Dom Jana Pawła II 19-21 mur., ok. 1925 r. - 

106 Namysłów Dom Jana Pawła II 23 mur., ok. 1925 r. - 

107 Namysłów Dom Jana Pawła II 27 mur., ok. 1925 r. - 

108 Namysłów Dom Jana Pawła II 29 mur., ok. 1925 r. - 

109 Namysłów Dom Jana Pawła II 33 mur., ok. 1925 r. - 

110 Namysłów Wiadukt Jana Pawła II / pl. 

Wolności 

mur., stal., pocz. XX w. - 

111 Namysłów Dom Kalinowa 14 mur., ok. 1930 r. - 

112 Namysłów Dom Kalinowa 17 mur., ok. 1885 r. - 

113 Namysłów Dom Komuny Paryskiej 

2 

mur., 2 poł. XIX w. - 

114 Namysłów Dom Kopernika 2 mur., ok. 1930 r. - 

115 Namysłów Dom Kopernika 5 mur., ok. 1935 r. - 

116 Namysłów Dom Kopernika 6 mur., ok. 1925 r. - 

117 Namysłów Dom Kopernika 8-10 mur., ok. 1925 r. - 

118 Namysłów Dom Kopernika 12 mur., ok. 1930 r. - 

119 Namysłów Dom Kopernika 14 mur., ok. 1925 r. - 

120 Namysłów Dom Kopernika 16 mur., ok. 1925 r. - 

121 Namysłów Dom Kopernika 20 mur., ok. 1925 r. - 

122 Namysłów Budynek produkcyjny 

Spółdzielni Pracy 

Kościelna 2 mur., 1910 r. - 

123 Namysłów Dom Kościelna 4 mur., ok. 1925 r. - 

124 Namysłów Dom Parafialny Kościelna 5 mur. ok. 1870 r. - 

125 Namysłów Dom Krakowska 1 mur., XIX w. skr. z 

GEZ 

126 Namysłów Dom Krakowska 3 mur., pocz. XIX w. - 

127 Namysłów Dom Krakowska 5 mur., 2. ćw. XIX w. 

pocz. XIX w. 

- 
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128 Namysłów Dom Krakowska 6 mur., pocz. XX w. - 

129 Namysłów Dom Krakowska 8 mur., 2. ćw. XIX w. 

pocz. XX w. 

- 

130 Namysłów Dom Krakowska 12 mur., 2. ćw. XIX w., ok. 

1900 r. 

- 

131 Namysłów Dom Krakowska 14 mur., ok. 1910 r. - 

132 Namysłów Dom Krakowska 18 mur., 2. ćw. XIX w. , ok. 

1900 r. 

- 

133 Namysłów Dom Krakowska 20 mur., 2. ćw. XIX w. - 

134 Namysłów Dom Krakowska 22 mur., k. XIX w. - 

135 Namysłów Dom Krakowska 24 mur., pocz. XX w. - 

136 Namysłów Wieża ciśnień Łączańska mur., ok. 1925 r. - 

137 Namysłów Budynek przemysłowy 

ZEC 

Łączańska mur., ok. 1900 r. - 

138 Namysłów Dom Łączańska 18 mur., ok. 1900 r. - 

139 Namysłów Dom Łączańska 20 mur., ok. 1920 r. - 

140 Namysłów Dom Łączańska 22 mur., ok. 1925 r. - 

141 Namysłów Dom Mariańska 1-1a mur., pocz. XX w. - 

142 Namysłów Dom Mariańska 3 mur., pocz. XX w. - 

143 Namysłów Dom Mickiewicza 2 mur., ok. 1920 r. - 

144 Namysłów Budynek gospodarczy Mickiewicza 2 szach./mur., pocz. 

XX w. 

- 

145 Namysłów Dom Mickiewicza 4 mur., 4. ćw. XIX w. - 

146 Namysłów Dom Mickiewicza 5 mur., ok. 1925 r. - 

147 Namysłów Dom Mickiewicza 6 mur., ok. 1920 r. - 

148 Namysłów Dom Mickiewicza 7 mur., ok. 1925 r. - 

149 Namysłów Ośrodek Zdrowia (d. 

przedszkole) 

Mickiewicza 8 mur., ok. 1935 r. - 

150 Namysłów Dom Mickiewicza 11-13 mur., ok.1925 r. - 

151 Namysłów Dom Mickiewicza 15 mur., ok.1925 r. - 

152 Namysłów Dom Moniuszki 1 mur., ok.1925 r. - 

153 Namysłów Dom Moniuszki 2 mur., ok.1925 r. - 

154 Namysłów Dom Moniuszki 3 mur., ok.1925 r. - 

155 Namysłów Dom Moniuszki 4-6 mur., ok.1925 r. - 

156 Namysłów Dom Moniuszki 5-7 mur., ok.1925 r. - 

157 Namysłów Dom Moniuszki 8-10 mur., ok.1925 r. - 

158 Namysłów Dom Moniuszki 9 mur., ok. 1915 r. - 

159 Namysłów Dom Moniuszki 11-13 mur., ok. 1925 r. - 

160 Namysłów Dom Moniuszki 12 mur., ok. 1930 r. - 

161 Namysłów Dom Moniuszki 14 mur., ok. 1930 r. - 

162 Namysłów Dom Moniuszki 15 mur., ok. 1930 r. - 

163 Namysłów Dom Obr. Pokoju 8 mur., k. XIX w. - 

164 Namysłów Dom Obr. Pokoju 10 mur., k. XIX w. - 

165 Namysłów Dom Obr. Pokoju 16 mur., ok. 1880 r. - 

166 Namysłów Dom Obr. Pokoju 17 mur., 2. poł. XIX w. - 

167 Namysłów Dom Obr. Pokoju 20 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

168 Namysłów Dom Obr. Pokoju 22 mur., 1. poł. XVIII w., 

k. XIX w., l. 60. XX w. 

- 

169 Namysłów Część Hotelu „Polonia” 

(d. dom) 

Obr. Pokoju 28 mur., ok. 1350, ok. 

1825 r., pocz. XX w. 

- 

170 Namysłów Dom Okrzei 1 mur., ok. 1925 r. - 

171 Namysłów Dom Okrzei 9 mur., ok. 1925 r. - 
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172 Namysłów Dom Okrzei 12 mur., ok. 1925 r. - 

173 Namysłów Dom Okrzei 14 mur., ok. 1925 r. - 

174 Namysłów Rzeźnia Oleśnicka mur., 1906 r. - 

175 Namysłów Dom Oleśnicka 9 mur., k. XIX w., l. 70. 

XX w. 

- 

176 Namysłów Portiernia przy bramie 

szpitala (ob. sklep) 

Oleśnicka 10 mur., ok. 1925 r. - 

177 Namysłów Ogrodzenie szpitala z 

bramą wjazdową 

Oleśnicka 10 mur., 1911-1912 r. - 

178 Namysłów Dom Oleśnicka 13 mur., ok. 1900 r. - 

179 Namysłów Budynek gospodarczy 

POM 

Oleśnicka 15 mur., pocz. XX w. - 

180 Namysłów Stodoła POM Oleśnicka 15 mur., pocz. XX w. - 

181 Namysłów Budynek gospodarczy 

POM 

Oleśnicka 15 mur., szach., pocz. 

XX w. 

- 

182 Namysłów Trafostacja Oławska mur., ok. 1925 r. - 

183 Namysłów Dom Oławska 1 mur., ok. 1930 r. - 

184 Namysłów Dom Oławska 2 mur., pocz. XX w. - 

185 Namysłów Dom Oławska 4 mur., l. 30. XX w. - 

186 Namysłów Dom Oławska 5 mur., pocz. XX w., ok. 

1970 r. 

- 

187 Namysłów Dom Oławska 6 mur., l. 30. XX w. - 

188 Namysłów Dom Oławska 10 mur., ok. 1925 r. - 

189 Namysłów Dom Oławska 11 mur., k. XIX w. - 

190 Namysłów Zakład spawalniczy (d. 

dom) 

Oławska 13 mur., ok. 1900 r. - 

191 Namysłów Dom Oławska 20 mur., l. 20. XX w. - 

192 Namysłów Dom Oławska 23 mur., ok. 1930 r. - 

193 Namysłów Dom Oławska 56 mur., pocz. XX w. - 

194 Namysłów Leśniczówka, 

Nadleśnictwo 

Podmiejskie 

Oławska 58 mur., ok. 1915 r. - 

195 Namysłów Kapliczka Oławska / 

Skłodowskiej-Curie 

mur., 1730 r., 1. 70. 

XX w. 

- 

196 Namysłów Dom Parkowa 5 mur., ok. 1925 r. - 

197 Namysłów Dom Parkowa 6 mur., l. 20. XX w. - 

198 Namysłów Dom Parkowa 7 mur., ok. 1930 r. - 

199 Namysłów Dom Parkowa 8 mur., l. 20. XX w. - 

200 Namysłów Dom Parkowa 12 mur., ok. 1915 r. - 

201 Namysłów Nadleśnictwo (d. dom) Parkowa 13 mur., ok. 1925 r. - 

202 Namysłów Dom Parkowa 14 mur., ok. 1915 r. - 

203 Namysłów Dom Parkowa 16 mur., ok. 1930 r. - 

204 Namysłów Dom Parkowa 18 mur., ok. 1925 r. - 

205 Namysłów Dom Parkowa 20 mur., ok. 1921 r. - 

206 Namysłów Dom Parkowa 24-26 mur., ok. 1925 r. - 

207 Namysłów Dom Parkowa 28-30 mur., ok. 1925 r. - 

208 Namysłów Dom Parkowa 32-34 mur., ok. 1925 r. - 

209 Namysłów Dom Partyzantów 1 mur., ok. 1930 r. - 

210 Namysłów Magazyn SOP Piastowska mur., 1. ćw. XX w. - 

211 Namysłów Młyn Piastowska mur., pocz. XX w. - 

212 Namysłów Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 1 (d. 

dom) 

Piastowska mur., pocz. XIX, l. 20. 

XX w. 

- 
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213 Namysłów Spichrz Piastowska 1 mur., ok. 1825, pocz. 

XX w. 

- 

214 Namysłów Magazyn Piastowska 3 mur., pocz. XX w. - 

215 Namysłów Dom Piastowska 6 mur., 2. poł. XVIII w., 

k. XIX w., l. 60. XX w. 

- 

216 Namysłów Dom Piastowska 10 mur., ok. 1880 r. - 

217 Namysłów Poddane renowacji 

Muzeum Techniki 

Młynarskiej (d. dom, 

młyn gospodarczy) 

Piastowska 12 mur., 3. ćw. XIX w. - 

218 Namysłów Dom Piastowska 20 mur., ok. 1350, 

ok. 1910 r. 

- 

219 Namysłów Dom Piłsudskiego 1 mur., k. XIX w. - 

220 Namysłów Dom Piłsudskiego 3 mur., ok. 1900 r. - 

221 Namysłów Powiatowa Komenda 

Policji (d. dom) 

Piłsudskiego 4 mur., 1911 r. - 

222 Namysłów Dom Piłsudskiego 5 mur., ok.1900 r. - 

223 Namysłów Oficyna Piłsudskiego 5 mur., pocz. XX w. - 

224 Namysłów Dom Piłsudskiego 6 mur., 1911-12 r. - 

225 Namysłów Dom Piłsudskiego 7 mur., ok. 1900 r. - 

226 Namysłów Dom Piłsudskiego 8 mur., ok. 1905 r. - 

227 Namysłów Stodoła Piłsudskiego 8 mur., ok. 1905 r. - 

228 Namysłów Dom Piłsudskiego 10 mur., pocz. XX w. - 

229 Namysłów Dom Piłsudskiego 12 mur., 4. ćw. XIX w. - 

230 Namysłów Budynek nieczynny (d. 

Ośrodek Zdrowia) 

Piłsudskiego 13 mur., l. 20. XX w. - 

231 Namysłów Budynek nieczynny (d. 

Budynek Poradni 

Odwykowej w Zespole 

Ośrodka Zdrowia) 

Piłsudskiego 13 mur., l. 20. XX w. - 

232 Namysłów Dom Piłsudskiego 15 mur., ok. 1900 r. - 

233 Namysłów Dom Piłsudskiego 19 mur., ok. 1920 r. - 

234 Namysłów Dom Piłsudskiego 21 szach./mur., .1 ćw. 

XIX w., ok. 1920 r. 

- 

235 Namysłów Poczta Pocztowa mur., ok. 1890 r. - 

236 Namysłów Magazyn przy Poczcie Pocztowa mur., pocz. XX w. - 

237 Namysłów Dom Pocztowa 1 mur., ok. 1880 r. - 

238 Namysłów Dom Pocztowa 2 mur., ok. 1935 r. - 

239 Namysłów Dom Pocztowa 4 mur., ok. 1825, 

ok. 1910 r. 

- 

240 Namysłów Dom Pocztowa 5 mur., 1. poł. XVIII, 

XIX, l. 60. XX w. 

- 

241 Namysłów Dom Pocztowa 11 mur., ok. 1350, 1865 r. - 

242 Namysłów Dom Podwale 1 mur., ok. 1900 r. - 

243 Namysłów Sala sportowa Powstańców Śl. 1 mur., ok. 1925 r. - 

244 Namysłów Szkoła Podstawowa nr 

5 

Pułaskiego mur., ok. 1930 r. - 

245 Namysłów Dom Dziecka (d. dom) Pułaskiego 1 mur., ok. 1920 r. - 

246 Namysłów Dom Pułaskiego 1 mur., pocz. XX w. - 

247 Namysłów Dom Pułaskiego 8 mur., ok. 1930 r. - 

248 Namysłów Dom Pułaskiego 12 mur., ok. 1930 r. - 

249 Namysłów Dom Pułaskiego 20 mur., ok. 1930 r. - 

250 Namysłów Dom Pułaskiego 28 mur., ok. 1925 r. - 
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251 Namysłów Młyn (opuszczony) Reymonta mur., k. XIX  w. - 

252 Namysłów Budynek produkcyjny 

w zespole młyna 

(opuszczony) 

Reymonta mur., k. XIX  w. - 

253 Namysłów Kotłownia w zespole 

młyna 

Reymonta mur., k. XIX  w. - 

254 Namysłów Gimnazjum nr 2 (d. 

bursa) 

Reymonta 5 mur., ok. 1930 r. - 

255 Namysłów Dom Reymonta 5a mur., ok. 1925, 1936 r. - 

256 Namysłów Dom Reymonta 7 mur., l. 20. XX w. - 

257 Namysłów Dom Reymonta 9 mur., l. 20. XX w. - 

258 Namysłów Dom Reymonta 11 mur., l. 20. XX w. - 

259 Namysłów Dom Rynek 1 mur., 2. poł. XIX w. - 

260 Namysłów Dom Rynek 2 mur., 2. poł. XIX w. - 

261 Namysłów Dom Rynek 7 mur., 2. poł. XIX-XX w. - 

262 Namysłów Dom Rynek 8 mur., 2. poł. XIX-XX w. - 

263 Namysłów Dom Rynek 9 mur., 2. poł. XIX-XX w. - 

264 Namysłów Dom Rynek 10 mur., 2. poł. XIX-XX w. - 

265 Namysłów Dom Rynek 11 mur., 2. poł. XIX-XX w. - 

266 Namysłów Dom Rynek 18 mur., ok. 1860 r. - 

267 Namysłów Dom Rynek 22 mur., pocz. XX w. - 

268 Namysłów Dom Sawickiej 6 mur. 1. poł. XIX w. - 

269 Namysłów Dom Sejmowa 11-21 mur., ok. 1925 r. - 

270 Namysłów Dom Sejmowa 16-18 mur., ok. 1935 r. - 

271 Namysłów Dom Sejmowa 20 mur., ok. 1935 r. - 

272 Namysłów Dom Sejmowa 23 mur., ok. 1935 r. - 

273 Namysłów Dom Sejmowa 25-37 mur., ok. 1935 r. - 

274 Namysłów Dom Skłodowskiej-Curie 

2 

mur., k. XIX w. - 

275 Namysłów Stodoła Skłodowskiej-Curie 

2 

mur., k. XIX w. - 

276 Namysłów Dom Skłodowskiej-Curie 

6-8 

mur., k. XIX w. - 

277 Namysłów Szkoła Specjalna Staszica 8 mur., ok. 1900 r. - 

278 Namysłów Śluza z mostem w 

zespole młyna 

Staromiejska mur., drwn., pocz. 

XX w. 

- 

279 Namysłów Młyn Staromiejska mur., pocz. XX w. - 

280 Namysłów Wozownia Staromiejska 2 mur., ok. 1825 r. - 

281 Namysłów Obora Staromiejska 2 mur., ok. 1890 r. - 

282 Namysłów Dom Staromiejska 2a mur., ok. 1825, ok. 

1900, l. 70. XX w. 

- 

283 Namysłów Dom Staromiejska 8 mur., 1885 r. - 

284 Namysłów Dwór Staromiejska 10 mur., ok. 1910 r. - 

285 Namysłów Dom Staromiejska 13 mur., ok. 1925 r. - 

286 Namysłów Dom Staromiejska 14 mur., 1898 r. - 

287 Namysłów Dom Staromiejska 15 mur., ok. 1900 r. - 

288 Namysłów Dom Staromiejska 26 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 20. XX w. 

- 

289 Namysłów Dom Staromiejska 35 mur./szach., 

1 ćw. XIX w. 

- 

290 Namysłów Stodoła Staromiejska 36 drew., 2. ćw. XIX w. - 

291 Namysłów Dom Staromiejska 37 mur., 1935 r. - 

292 Namysłów Dom Staromiejska 38 mur., ok. 1920 r. - 
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293 Namysłów Kurnik-gołębnik Staromiejska 38 mur./szach., pocz. 

XX w. 

- 

294 Namysłów Dom Staromiejska 39 mur., ok. 1840 r. - 

295 Namysłów Dom Staromiejska 41 mur., ok. 1880 r. - 

296 Namysłów Dom Staromiejska 43 mur., ok. 1885 r. - 

297 Namysłów Dom Staromiejska 49 mur., ok. 1900 r. - 

298 Namysłów Dom Staromiejska 51 mur./szach., 

1910-1911 r. 

- 

299 Namysłów Dom Staszica 1 mur., 2. ćw. XIX w. - 

300 Namysłów Dom Staszica 2 mur., 1. poł. XIX w. - 

301 Namysłów Dom Staszica 3 mur., 2. ćw. XIX w., ok. 

1960 r. 

- 

302 Namysłów Dom Staszica 5 mur., 1890 r. - 

303 Namysłów Dom Szkolna 1 mur., 2. ćw. XIX w., ok. 

1880 r. 

- 

304 Namysłów Dom Szkolna 3 mur., ok.. 1905 r. - 

305 Namysłów Hotel „Zorza” (d. Kino 

„Zorza”) 

Wały Jana III mur., l. 20. XX w. - 

306 Namysłów Dom Wały Jana III 7 mur., ok. 1915 r. - 

307 Namysłów Dom Waryńskiego 1 mur., k. XIX w. - 

308 Namysłów Dom Waryńskiego 3 mur., ok. 1925 r. - 

309 Namysłów Dom Waryńskiego 7 mur., pocz. XX w., 

1993 r. 

- 

310 Namysłów Dom Wojska Polskiego 1 mur., 2. poł. XIX w. - 

311 Namysłów Dom Wojska Polskiego 2 mur., ok. poł. XIX w. - 

312 Namysłów Dom Wojska Polskiego 3 mur., 2. poł. XIX w. - 

313 Namysłów Dom Wojska Polskiego 4 mur., ok. poł. XIX w. - 

314 Namysłów Dom Wojska Polskiego 5 mur., 2. poł. XIX w. - 

315 Namysłów Dom Wojska Polskiego 6 mur., 2. poł. XIX w. - 

316 Namysłów Dom Wojska Polskiego 7 mur., 2. poł. XIX w. - 

317 Namysłów Dom Wojska Polskiego 9 mur., 2. poł. XIX w. - 

318 Namysłów Oficyna Wojska Polskiego 

9a 

mur., pocz.. XX w. - 

319 Namysłów Dom Wojska Polskiego 

10 

mur., 2. poł. XIX w. - 

320 Namysłów Dom Wojska Polskiego 

11 

mur., XIX/XX w. - 

321 Namysłów Bank Spółdzielczy Pl. Wolności mur., ok. 1925 r. - 

322 Namysłów PUP i ZUS (d. budynek 

sądu) 

Pl. Wolności 1 mur., 1. 20. XX w. , ok. 

1960 r. 

- 

323 Namysłów Dom, sklep (d. dom) Pl. Wolności 3 mur., ok. 1930 r. - 

324 Namysłów Dom Pl. Wolności 5 mur., l. 20. XX w. - 

325 Namysłów Centrala Banku 

Spółdzielczego (d. 

Spichlerz Centrali 

Nasiennej) 

Pl. Wolności 12 mur., ok. 1910 r. - 

326 Namysłów Dom Wróblewskiego 1a mur., 2. ćw. XIX w. - 

327 Namysłów Dom Wróblewskiego 3 mur., ok. 1915 r. - 

328 Namysłów Dom Wróblewskiego 5 mur., ok. 1905 r. - 

329 Namysłów Dom Wróblewskiego 7 mur., ok. 1910 r. - 

330 Namysłów Trafostacja Żwirki i Wigury mur., ok. 1915 r. - 

331 Namysłów Dom Żwirki i Wigury 2 mur., ok. 1930 r. - 

332 Namysłów Trafostacja 1-go Maja mur., ok. 1915 r. - 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 004A3FF1-7AC1-4AA9-8793-F5E2782A3AF6. Podpisany Strona 77



333 Namysłów Dom 1-go Maja 1 mur., ok. 1905 r. - 

334 Namysłów Magazyn 1-go Maja 3 mur., pocz. XX w. - 

335 Namysłów Dom 1-go Maja 5 mur., ok. 1915 r. - 

336 Namysłów Dom 1-go Maja 7 mur., pocz. XX w., 

1993 r. 

- 

337 Namysłów Dom 1-go Maja 10 mur., ok. 1900, l. 70. 

XX w. 

- 

338 Namysłów Dom 1-go Maja 11 mur., ok. 1925 r. - 

339 Namysłów Zespół Lecznicy 

Zwierząt (d. dom) 

1-go Maja 26a mur., ok. 1825, ok. 

1900 r. 

- 

340 Namysłów Dom 1-go Maja 27 mur., ok. 1930 r. - 

341 Namysłów Kuźnia 1-go Maja 28 mur., ok. 1900 r. - 

342 Namysłów Dom 1-go Maja 35 mur., ok. 1930 r. - 

343 Namysłów Dom 1-go Maja 47 mur., ok. 1930 r. - 

344 Namysłów Dom 1-go Maja 51 mur., ok. 1925 r. - 

345 Namysłów Dom 1-go Maja 53 mur., ok. 1930 r. - 

346 Namysłów Dom 1-go Maja 55 mur., ok. 1925 r. - 

347 Namysłów Dom 1-go Maja 57 mur., ok. 1925 r. - 

348 Namysłów Dom 3-go Maja 4 mur., 2. ćw. XIX w. - 

349 Namysłów Dom 3-go Maja 6 mur., ok. 1850, ok. 

1920 r. 

- 

350 Namysłów Dom 3-go Maja 7 mur., k. XIX w. - 

351 Namysłów Dom 3-go Maja 8 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 60. XX w. 

- 

352 Namysłów Dom 3-go Maja 10 mur., pocz.. XX w. - 

353 Namysłów Dom 3-go Maja 11 mur., pocz. XX w. - 

354 Namysłów Dom 3-go Maja 12 mur., ok. 1880 r. - 

355 Namysłów Oficyna 3-go Maja 12a mur., pocz. XX w. - 

356 Namysłów Dom 3-go Maja 13 mur., 2. poł. XIX w. - 

357 Namysłów Oficyna 3-Maja 13a szach./mur., ok. 1900 r. - 

358 Namysłów Dom 3-go Maja 14 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. l. 60. XX w. 

- 

359 Namysłów Dom 3-go Maja 16 mur., ok. 1880 r. - 

360 Namysłów Dom 3-go Maja 18 mur., XVIII/XIX w. - 

361 Namysłów Dom 3-go Maja 19 mur., 4. ćw. XIX w. - 

362 Namysłów Dom 3-go Maja 20 mur., ok. 1900 r. - 

363 Namysłów Dom 3-go Maja 22 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

364 Namysłów Dom 3-go Maja 23 mur., ok. 1880 r. - 

 

B. GMINA NAMYSŁÓW 

Lp

. 

Miejscowość Obiekt Adres Materiał, data 

powstania 

Uwagi 

1 Baldwinowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Nr 5 mur., ok. 1900 r. - 

2 Baldwinowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Nr 6 mur., 3. ćw. XIX w. - 

3 Baldwinowice Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1825, pocz. 

XX w. 

- 

4 Baldwinowice Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., drewn., 1. ćw. 

XIX w. 

- 

5 Baldwinowice Obora w zespole 

folwarcznym 

 mur., pocz. XIX w. - 
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6 Baldwinowice Budynek gospodarczy 

w 

zespole folwarcznym 

 mur., pocz. XX w. - 

7 Baldwinowice Dom (wł. Salwisz 

Franciszek) 

Nr 7 mur. , ok. 1920, ok. 

1975 r. 

- 

8 Baldwinowice Dom (wł. Bienik 

Grażyna) 

Nr 9 mur. , drewn., ok. 

1850 r. 

- 

9 Baldwinowice Dom (wł. Noniesielski 

Jan) 

Nr 10 mur., ok. 1930 r. - 

10 Baldwinowice Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

11 Barzyna Dom (wł. Lewkowicz 

Marianna) 

Nr 7 mur., k. XIX w. - 

12 Barzyna Stodoła (wł. Janiczek 

Marianna) 

 drewn., ok. poł. XIX w. - 

13 Brzezinka Spichlerz w zespole 

folwarcznym 

 mur., pocz. XX w. - 

14 Brzezinka Obora w zespole 

folwarcznym 

 mur., pocz. XX w. - 

15 Brzezinka Dom (wł. Szymański 

Antoni) 

Nr 10b mur., pocz. XX w. - 

16 Brzezinka Dom (wł. Raczyńska 

Izabela) 

Nr 12 mur., 4. ćw. XIX w. - 

17 Brzezinka Dom (wł. Urząd 

Miasta i Gminy) 

Nr 13 mur., drewn. ok. 1925 r. - 

18 Brzezinka Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

19 Brzozowiec Dom (wł. Bień 

Władysław) 

Nr 3 mur., ok. 1920 r. - 

20 Brzozowiec Dom (wł. Stasieńko 

Jakub) 

Nr 11 mur., k. XIX  w. - 

21 Brzozowiec Dom (wł. Długa Julia) Nr 12 mur., 3. ćw. XIX w. - 

22 Brzozowiec Dom (wł. Fiałkowski 

Ryszard) 

Nr 15 mur., 3. ćw. XIX w. - 

23 Brzozowiec Dom (wł. 

Teodorowska 

Krystyna) 

Nr 20 mur., 4. ćw. XIX w. - 

24 Brzozowiec Dom (wł. Rybotycka 

Emilia) 

Nr 21 mur., k. XIX w. - 

25 Brzozowiec Dom (wł. Kuleszka 

Aniela) 

Nr 23 mur., 4. ćw. XIX w. - 

26 Brzozowiec Bud. gosp. (wł. 

Wyszkowska 

Stanisława) 

Nr 25 mur., pocz. XX w. - 

27 Brzozowiec Dom (wł. Jaśnikowska 

Paulina) 

Nr 28 mur., 4. ćw. XIX w. - 

28 Brzozowiec Dom (wł. 

Szuszkiewicz 

Teodor) 

Nr 30 mur., ok. 1920 r. - 

29 Brzozowiec Dom (wł. Boczar 

Józef) 

Nr 31 mur., ok. 1920 r. - 

30 Brzozowiec Dom (dom 

nauczyciela) 

Nr 34 mur., ok. 1925 r. - 

31 Brzozowiec Dom (wł. Rybotycki 

Ludwik) 

Nr 37 mur., 4. ćw. XIX, pocz. 

XX w. 

- 
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32 Brzozowiec Dom (wł. Stadniczuk 

Stanisław) 

Nr 43 mur., 4. ćw. XIX w. - 

33 Brzozowiec Dom (wł. Jędrzejska 

Danuta) 

Nr 45 mur., 3. ćw. XX w. ok. 

1910 r. 

- 

34 Brzozowiec Dom (wł. Pawlak 

Mieczysław) 

Nr 46 mur., ok. 1900 r. - 

35 Brzozowiec Leśniczówka (wł. 

Nadleśnictwo 

Namysłów) 

Nr 47 mur., ok. 1825 r. - 

36 Brzozowiec Budynek gospodarczy 

przy Leśniczówce 

 mur., ok. 1900 r. - 

37 Brzozowiec Dom (wł. Cacek 

Antoni) 

Nr 49 mur., pocz. XX w. - 

38 Brzozowiec Dom (wł. 

Kwiatkowski Jerzy) 

Nr 50 mur., ok. 1910 r. - 

39 Brzozowiec Dom (wł. Konarska 

Rozalia) 

Nr 61 mur., 1.20. XX w. - 

40 Brzozowiec Dom (wł. Bień 

Kazimiera) 

Nr 62 mur., 1.20. XX w. - 

41 Brzozowiec Dom (wł. Bień Paweł) Nr 63 mur., pocz. XX w. - 

42 Brzozowiec Dom (wł. Przysucha 

Maria) 

Nr 66 mur., 3. ćw. XIX, 1.20 

XX w. 

- 

43 Brzozowiec Dom wł. Domańska 

Maria 

Nr 70 mur., pocz. XX w. - 

44 Brzozowiec Dom (wł. Olejnik 

Irena) 

Nr 72 mur., pocz. XX w. - 

45 Brzozowiec Dom (wł. Bień Zofia) Nr 75 mur., 1. ćw. XIX w. - 

46 Brzozowiec Dom (wł. Wiśniewski 

Bronisław) 

Nr 76 mur., ok. 1850, 1.80. 

XX w. 

- 

47 Brzozowiec Dom (wł. Kwiecień 

Genowefa) 

Nr 83 mur., pocz. XIX w. - 

48 Brzozowiec Dom (wł. Nowak 

Wojciech) 

Nr 86 mur., pocz. XIX w. - 

49 Brzozowiec Dom (wł. Cieśla 

Bronisław) 

Nr 87 mur. , 3. ćw. XIX w. - 

50 Brzozowiec Budynek gospodarczy 

(d. dom) 

Nr 87 mur., 2. ćw. XIX w. - 

51 Brzozowiec Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

52 Bukowa 

Śląska 

Kapliczka przy 

drodze do Kępna 

 mur., ok. poł. XIX w. - 

53 Bukowa 

Śląska 

Kapliczka 

Ukrzyżowania (w 

polu ) 

 mur., ok. poł. XIX w. - 

54 Bukowa 

Śląska 

Kapliczka przydrożna 

przy folwarku 

 mur., 1892 r. - 

55 Bukowa 

Śląska 

Pozostałości pałacu  mur., 2. poł. XVIII w. - 

56 Bukowa 

Śląska 

Poczta (d. rządcówka 

w zespole 

folwarcznym) 

 mur., ok. 1915 r. - 

57 Bukowa 

Śląska 

Bramka ogrodzenia 

folwarku 

 mur., ok. 1880 r. - 
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58 Bukowa 

Śląska 

Dom w zespole 

folwarcznym (wł. 

Stasiak Jan) 

 mur., 2. ćw. XIX, 1.20. 

XX w. 

- 

59 Bukowa 

Śląska 

Spichlerz w zespole 

folwarcznym 

 mur., 3. ćw. XIX w. - 

60 Bukowa 

Śląska 

Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., k. XIX w. - 

61 Bukowa 

Śląska 

Staw hodowlany w 

zespole folwarcznym 

 k. XIX w. - 

62 Bukowa 

Śląska 

Szkoła Podstawowa  mur., 1.30. XX w. - 

63 Bukowa 

Śląska 

Stacja kolejowa  mur., ok. 1925 r. - 

64 Bukowa 

Śląska 

Budynek gospodarczy 

w 

zespole stacji 

kolejowej 

 mur., ok. 1925 r. - 

65 Bukowa 

Śląska 

Remiza strażacka  mur., drewn., ok. 1925 r. - 

66 Bukowa 

Śląska 

Punkt Skupu 

Żywca przy drodze do 

Kępna (d. stodoła) 

 mur. , 2. ćw. XIX w. - 

67 Bukowa 

Śląska 

Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

68 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Krupiński 

Jan) 

Nr 9 mur., 4. ćw. XIX w. - 

69 Bukowa 

Śląska 

Dom Ludowy 

(świetlica gm.) 

Nr 12a mur., ok. 1825 r. - 

70 Bukowa 

Śląska 

Kapliczka św. 

Floriana 

Nr 14 mur., ok. poł. XIX w. - 

71 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Puszczyk 

Adam) 

Nr 20b mur., k. XIX, 1.70. 

XX w. 

- 

72 Bukowa 

Śląska 

Budynek gosp. (wł. 

Krakoniak 

Kazimierz) 

Nr 25 mur., k. XIX w. - 

73 Bukowa 

Śląska 

Budynek gosp. (wł. 

Krakoniak 

Kazimierz) 

Nr 25 mur., k. XIX w. - 

74 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Staniszewski 

M.) 

Nr 30 mur., ok. 1935 r. - 

75 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Krukowski 

Franciszek) 

Nr 34 mur., k. XIX w. - 

76 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Mazur 

Zofia) 

Nr 35 mur., 4. ćw. XIX w. - 

77 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Opas Jan) Nr 36a mur., k. XIX, 1.70. 

XX w. 

- 

78 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Topolnicki 

Emil) 

Nr 42 mur. ok. 1915, 1.70. 

XX w. 

- 

79 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Stefaniuk 

Anna) 

Nr 45 mur., ok. 1925 r. - 

80 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. PKP) Nr 48a mur., ok. 1925 r. - 

81 Bukowa 

Śląska 

Dom w zespole 

folwarcznym 

Nr 50 mur., ok. 1850 r., pocz. 

XX w. 

- 
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82 Bukowa 

Śląska 

Dom w zespole 

folwarcznym (wł. 

Stasiak Jan) 

Nr 51 mur., 1. ćw. XIX w. - 

83 Bukowa 

Śląska 

Lamus w zespole 

folwarcznym (wł. 

Stasiak Jan) 

Nr 51 mur., 2. ćw. XIX w. - 

84 Bukowa 

Śląska 

Dom w zespole 

folwarcznym (wł. 

Ciepły Jan) 

Nr 54 mur., 1865 r. - 

85 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Hocoj Józef) Nr 55 mur., 1898 r., 1.60. 

XX w. 

- 

86 Bukowa 

Śląska 

Dom (wł. Pietrzyk 

Jan) 

Nr 57a mur., k. XIX, 1.70. 

XX w. 

- 

87 Głuszyna Kościół parafialny p. 

w. 

Wszystkich Świętych 

 mur., 1842-1844 r. - 

88 Głuszyna Ogrodzenie kościoła 

paraf. 

 mur., 1842 r. - 

89 Głuszyna Cmentarz przy 

kościele paraf. 

 2. poł. XIX-po 1945 r. - 

90 Głuszyna Poczta  mur., ok. 1925 r. - 

91 Głuszyna Trafostacja Długa mur., ok. 1925 r. - 

92 Głuszyna Dom Długa 7 mur., k. XIX, 1.70. 

XX w. 

- 

93 Głuszyna Dom Długa 9 mur., 1922 r. - 

94 Głuszyna Dom Długa 31 mur., 1920 r. - 

95 Głuszyna Dom Długa 56 mur., 1910 r. - 

96 Głuszyna Dom Długa 78-80 mur., 1922 r. - 

97 Głuszyna Trafostacja Główna mur., ok. 1925 r. - 

98 Głuszyna Dom Główna 2 mur., 4. ćw. XIX, 1.70. 

XX w. 

- 

99 Głuszyna Dom Główna 9-11-13 mur., ok. 1925, 

ok. 1975 r. 

- 

100 Głuszyna Budynek gosp. (d. 

dom) 

Główna 14 mur., drewn. 

2. ćw. XIX w. 

- 

101 Głuszyna Dom Główna 21a mur., pocz. XX w. - 

102 Głuszyna Stodoła Główna 21a mur., ok. 1850 r. - 

103 Głuszyna Dom Główna 27 mur., k. XIX w. - 

104 Głuszyna Dom Główna 31 mur., ok. 1920, 

ok. 1975 r. 

- 

105 Głuszyna Dom Główna 35 mur., k. XIX w. - 

106 Głuszyna Dom Główna 37 mur., 4 ćw. XIX w. - 

107 Głuszyna Stodoła Główna 37 mur., k. XIX w. - 

108 Głuszyna Dom Główna 45 mur., ok. 1900 r. - 

109 Głuszyna Dom Główna 59 mur., 4. ćw. XIX, 1.70. 

XX w. 

- 

110 Głuszyna Budynek gosp. Główna 59 mur., ok. 1880 r. - 

111 Głuszyna Dom Główna 65 mur., k. XIX w. - 

112 Głuszyna Dom Główna 66 mur., ok. 1930 r. - 

113 Głuszyna Dom Główna 67 mur., 1919 r. - 

114 Głuszyna Dom Główna 75 mur., ok. 1825, 1.70. 

XX w. 

- 
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115 Głuszyna Dom Główna 77 mur., pocz. XX w. ok. 

1975 r. 

- 

116 Głuszyna Dom Główna 87 mur., ok. 1925 r. - 

117 Głuszyna Dom Główna 92 mur., pocz. XX w. - 

118 Głuszyna Bar (d. dom) Główna 93 mur., ok. 1920, 

ok. 1970 r. 

- 

119 Głuszyna Plebania Główna 111 mur., ok. 1910 r. - 

120 Głuszyna Budynek gosp. przy 

plebani 

Główna 111 mur., ok. 1910 r. - 

121 Głuszyna Dom Główna 113 mur., k. XIX w. - 

122 Głuszyna Budynek gosp. (d. 

dom) 

Główna 113 mur., 4. ćw. XIX w. - 

123 Głuszyna Szkoła Podstawowa Główna 115 mur., ok. 1930 r. - 

124 Głuszyna Przedszkole Główna 115 mur., 1.30. XX w. - 

125 Głuszyna Dom Główna 116 mur., ok. 1925 r. - 

126 Głuszyna Dom Główna 131 mur., k. XIX w. - 

127 Głuszyna Dom Główna 136 mur., k. XIX w. - 

128 Głuszyna Dom Główna 175 mur., 4. ćw. XIX w. - 

129 Głuszyna Szkoła Podstawowa Kościelna mur., ok. 1880 r. - 

130 Głuszyna Dom Krótka 6 mur., 4. ćw. XIX w. - 

131 Głuszyna Dom Krótka 20 mur., ok. 1850, 

pocz. XX w. 

- 

132 Głuszyna Dom Krzywa 4 mur., ok. 1915 r. - 

133 Głuszyna Dom Polna 2 mur., l. 20. XX w. - 

134 Głuszyna Dom Rychtalska 2 mur./drew., ok. 1925 r. - 

135 Głuszyna Dom Rychtalska 4 mur./drew., ok. 1925, 

ok. 1975 r. 

- 

136 Igłowice Historyczny układ 

ruralistyczny 

- XVII w. - 

137 Igłowice Dom (wł. Cieplicki 

Michał) 

Nr 7 mur., ok. 1925, 

ok. 1985 r. 

- 

138 Igłowice Dom (wł. Kanraj 

Leszek) 

Nr 9 mur., ok. 1920 r. - 

139 Igłowice Dom (wł. Gołda 

Bronisława) 

Nr 11 mur., 2. ćw. XIX w. - 

140 Igłowice Dom (wł. Wajzert 

Józef) 

Nr 13 mur., ok. 1920 r. - 

141 Igłowice Dom (wł. Tatryk 

Stanisław) 

Nr 16 mur., ok. 1840 r. - 

142 Igłowice Dom (wł. Gołda 

Bronisław) 

Nr 17 mur., ok. 1850 r. - 

143 Igłowice Dom (wł. Bielecki 

Józef) 

Nr 19 mur./drew., ok. 1920 r. - 

144 Igłowice Dom (wł. Brycha 

Janina) 

Nr 22 mur./szach., ok. 1915 r. - 

145 Igłowice Dom (wł. Adamczyk 

Jadwiga) 

Nr 23 mur./szach., ok. 1915 r. - 

146 Igłowice Dom (wł. Moś 

Henryk) 

Nr 24 mur./szach., ok. 1915 r. - 

147 Igłowice Dom (wł. Cieplicka 

Anna) 

Nr 25 mur./szach., ok. 1915 r. - 

148 Igłowice Dom (wł. Mikołajew 

Antoni) 

Nr 26 mur./szach., ok. 1915 r. - 
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149 Igłowice Dom (wł. Mikołajew 

Józef) 

Nr 27 mur./szach., ok. 1915 r. - 

150 Igłowice Dom (wł. Cieplicki 

Leszek) 

Nr 28 mur./szach., ok. 1915, 

l. 80. XX w. 

- 

151 Jastrzębie Gorzelnia w zespole 

dworsko-folwarcznym 

Dworcowa mur., ok. 1850, pocz. 

XX w. 

- 

152 Jastrzębie Budynek stacji PKP Dworcowa mur., ok. 1880 r. - 

153 Jastrzębie Dom Dworcowa 27 mur., k. XIX w. - 

154 Jastrzębie Dom Dworcowa 29 mur., ok. 1915 r. - 

155 Jastrzębie Dom Dworcowa 30-31 mur., ok. 1920 r. - 

156 Jastrzębie Dom Dworcowa 32-33 mur., ok. 1920 r. - 

157 Jastrzębie Dom Dworcowa 35 mur., k. XIX w. - 

158 Jastrzębie Czworak Dworcowa 40 mur., ok. 1900 r. - 

159 Jastrzębie Dom Opolska 12 mur., ok. 1925 r. - 

160 Jastrzębie Dom Opolska 23 mur., ok. 1910 r. - 

161 Józefków (d. 

Juskie) 

Budynek gospodarczy 

w 

zespole dworsko-

folwarcznym 

 mur., pocz. XX w. - 

162 Józefków (d. 

Juskie) 

Stodoła w zespole 

dworsko-folwarcznym 

 mur., 1. poł. XIX w. - 

163 Józefków (d. 

Juskie) 

Bramka ogrodzenia w 

zespole dworsko-

folwarcznym 

 mur., ok. 1850 r. - 

164 Józefków (d. 

Juskie) 

Dom (wł. Janik 

Władysław) 

Nr 5 mur., 4. ćw. XIX w. - 

165 Józefków (d. 

Juskie) 

Dom w zespole 

dworsko-folwarcznym 

(wł. Małko M. 

Tymecka I.) 

Nr 7 mur./szach., ok. 1920 r. - 

166 Józefków (d. 

Juskie) 

Czworak w zespole 

dworsko-folwarcznym 

(wł. 

Żółtaniecki, Chojna) 

Nr 10a-10b mur., 2. ćw. XIX w. - 

167 Józefków (d. 

Juskie) 

Czworak w zespole 

dworsko-folwarcznym 

(wł. Helmis, 

Męckiewicz) 

Nr 11a-11b mur., 1. ćw. XIX w. - 

168 Kamienna Kaplica cmentarna  mur., 1839 r. - 

169 Kamienna Pozostałości parku 

dworskiego 

 1. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

170 Kamienna Pozostałości gorzelni 

w 

zespole folwarcznym 

 mur., 1900 r. - 

171 Kamienna Budynek gospodarczy 

w zespole 

folwarcznym (d. 

piekarnia)  

 szach., 2. ćw. XIX w. - 

172 Kamienna Spichlerz w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1850 r., pocz. 

XX w. 

- 

173 Kamienna Obora w zespole 

folwarcznym 

 mur., 1851 r. - 

174 Kamienna Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., 1. ćw. XIX w. - 
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175 Kamienna Wiadukt  mur., pocz. XX w. - 

176 Kamienna Wiadukt  mur., pocz. XX w. - 

177 Kamienna Dom (wł. Kazimierz 

Smagacz) 

Nr 4 mur., 4. ćw. XIX w. - 

178 Kamienna Stodoła Przy nr. 4 mur., ok. 1850 r. - 

179 Kamienna Dom w zespole 

dworskim 

Nr 5 mur., 4. ćw. XIX w. - 

180 Kamienna Dom ogrodnika w 

zespole 

folwarcznym 

Nr 7 mur., ok. 1850 r., l. 80. 

XX w. 

- 

181 Kamienna Dom w zespole 

dworskim 

Nr 9 mur., 1. ćw. XIX w. - 

182 Kamienna Dom w zespole 

dworskim 

Nr 10 mur., ok. 1850 r. - 

183 Kamienna Dom (wł. Zielińska 

Stefania) 

Nr 23 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

184 Kamienna Trafostacja Przy nr. 23 mur., ok. 1920 r. - 

185 Kamienna Dom (wł. Gorzeja 

Marcin) 

Nr 33 mur., 4. ćw. XIX w. - 

186 Kamienna Dom (wł. 

Staszczyszyn 

Marian) 

Nr 36 mur., ok. 1915 r. - 

187 Kamienna Dom (wł. Kulczycki 

Tadeusz) 

Nr 39 mur., ok. 1880 r. - 

188 Kamienna Budynek gospodarczy Przy nr. 39 mur., ok. 1880 r. - 

189 Kamienna Dom (wł. Marmul P. 

Szymszon T.) 

Nr 40-41 mur., ok. 1825, 

ok. 1900 r. 

- 

190 Kamienna Stodoła Przy nr. 49 mur., pocz. XX w. - 

191 Kamienna Dom (wł. Zubek 

Artur) 

Nr 51 mur., pocz. XX w. - 

192 Kamienna Dom (wł. Duduń 

Aniela) 

Nr 55 mur., ok. 1890 r. - 

193 Kamienna Dom (wł. Duduń A., 

Olczyk T.) 

Nr 56 mur., ok. 1900 r. - 

194 Kamienna Dom (wł. Olczyk 

Tadeusz) 

Nr 57 mur., 1900 r. - 

195 Kamienna Dom (wł. Borowski 

Bronisław) 

Nr 61 mur., 1925 r. - 

196 Kamienna Dom (wł. Urbaniak 

Ignacy) 

Nr 71 mur., ok. 1925 r. - 

197 Kowalowice Cmentarz 

przykościelny 

 2. poł. XIX w., 

po 1945 r. 

- 

198 Kowalowice Gorzelnia w zespole 

folwarcznym 

 mur., pocz. XX w. - 

199 Kowalowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Cicha 4 mur./szach., ok. 1915 r. - 

200 Kowalowice Kapliczka w parku 

dworskim 

Główna drew., ok. 1900 r. - 

201 Kowalowice Mostek do zespołu 

folwarcznego 

Główna mur., ok. 1925 r. - 

202 Kowalowice Dom Główna 9 mur., pocz. XX w. - 

203 Kowalowice Dom Główna 10 mur., 4. ćw. XIX w. - 

204 Kowalowice Dom Główna 13 mur., ok. 1900, l. 80. 

XX w. 

- 
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205 Kowalowice Dom Główna 15-17 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

206 Kowalowice Dom Główna 16 mur., ok.1900 r. - 

207 Kowalowice Budynek gospodarczy Główna 16 mur., ok.1900 r. - 

208 Kowalowice Budynek gospodarczy Główna 17 mur., k. XIX w. - 

209 Kowalowice Dom Główna 18 mur., k.XIX w. - 

210 Kowalowice Dom Główna 20 mur., pocz. XX w. - 

211 Kowalowice Plebania Główna 23 mur., pocz. XIX w. - 

212 Kowalowice Dom Główna 24 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

213 Kowalowice Dom Główna 25 mur., k. XIX w. - 

214 Kowalowice Dom (d. szkoła) Główna 25 mur., ok. 1880 r. - 

215 Kowalowice Dom Główna 28 mur., ok. 1850 r. - 

216 Kowalowice Dom Główna 31 mur., k. XIX w., l. 60. 

XX w. 

- 

217 Kowalowice Dom Główna 38 mur., k. XIX w. - 

218 Kowalowice Dom Główna 40 mur., 4. ćw. XIX w. - 

219 Kowalowice Dom Główna 56 mur., pocz. XX w., ok. 

1975 r. 

- 

220 Kowalowice Dom Główna 58 mur., ok. 1850., l. 80. 

XX w. 

- 

221 Kowalowice Dom Główna 63 mur., 1910 r. - 

222 Kowalowice Obora w zespole 

folwarcznym 

Jedności mur., 2. ćw. XIX w., ok. 

1900 r. 

- 

223 Kowalowice Spichlerz w zespole 

folwarcznym 

Jedności mur., pocz. XX w. - 

224 Kowalowice Kuźnia w zespole 

folwarcznym 

Jedności mur., 1. ćw. XIX w. - 

225 Kowalowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Jedności 2 mur., k. XIX w. - 

226 Kowalowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Jedności 4 mur., pocz. XX w. - 

227 Kowalowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Jedności 6 mur., pocz. XX w. - 

228 Kowalowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Jedności 8-10 mur., ok. 1900, l. 20. 

XX w. 

- 

229 Kowalowice Dom Krótka 6 mur., ok. 1925, 

ok. 1980 r. 

- 

230 Kowalowice Dom Namysłowska 49 mur., l. 20. XX w. - 

231 Kowalowice Budynek gospodarczy 

w 

zespole folwarcznym 

Parkowa mur., ok. 1850 r. - 

232 Kowalowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Parkowa 4 mur., ok. 1825 r. - 

233 Kowalowice Obora w zespole 

folwarcznym 

Parkowa 4 mur., pocz. XIX w. - 

234 Kowalowice Dom Polna 1 mur., pocz. XX w. - 

235 Kowalowice Dom Słoneczna 11 mur., ok. 1900 r. - 

236 Kowalowice Dom Słoneczna 14 mur., 4. ćw. XIX w. - 

237 Kowalowice Stodoła Słoneczna 14 mur., pocz. XX w. - 

238 Kowalowice Dom Słoneczna 15 mur., 4. ćw. XIX w. - 

239 Kowalowice Stodoła Słoneczna 16 mur., 3. ćw. XIX w. - 

240 Kowalowice Dom Słoneczna 17 mur., ok. 1925 r. - 
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241 Kowalowice Dom Słoneczna 24 mur./drew., pocz. 

XIX w., l. 60. XX w. 

- 

242 Kowalowice Dom Słoneczna 27 mur., 1928 r. - 

243 Kowalowice Budynek gospodarczy 

(d. dom) 

Słoneczna 27 mur., 4 ćw. XIX w. - 

244 Kowalowice Dom Słoneczna 28 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 60. XX w. 

- 

245 Kowalowice Stodoła Słoneczna 38 mur., 4. ćw. XIX w. - 

246 Krasowice Ogrodzenie kościoła  mur., 3. ćw. XIX w. l. 70. 

XX w. 

- 

247 Krasowice Park w zespole 

dworskim 

 1. poł. XIX w. - 

248 Krasowice Spichlerz folwarczny  mur., 1. poł. XIX w. - 

249 Krasowice Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., 4 ćw. XIX w. - 

250 Krasowice Gorzelnia w zespole 

folwarcznym 

 mur., 2. ćw. XIX w., ok. 

1880 r. 

- 

251 Krasowice Szkoła Podstawowa  mur., ok. 1880 r. - 

252 Krasowice Bud. gospodarczy 

przy 

Szkole Podstawowe 

 mur., k. XIX w. - 

253 Krasowice Poczta  mur., ok. 1900 r. - 

254 Krasowice Trafostacja  mur., ok. 1930 r. - 

255 Krasowice Dom (wł. Baranowski 

Kazimierz) 

Nr 5 mur., 2 ćw. XIX w. - 

256 Krasowice Dom (d. dwór) Nr 6 mur., poł. XIX w. - 

257 Krasowice Czworak w zespole 

dworskim (wł. Kita 

Jerzy) 

Nr 8b mur., 2. ćw. XIX w., ok. 

1900 r. 

- 

258 Krasowice dom w zespole 

dworskim (wł. Kita 

Jerzy) 

Nr 9 mur., ok. 1900 r. - 

259 Krasowice Czworak w zespole 

dworskim (wł. 

Jaworska, 

Gorzałkowska) 

Nr 10 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

260 Krasowice Dom (wł. 

Kazimierczak Józef) 

Nr 13 mur., 2. ćw. XIX w. - 

261 Krasowice Dom (wł. Tamala Jan) Nr 16 mur., l. 20. XX w. - 

262 Krasowice Dom (wł. Urząd 

Gminy) 

Nr 17 mur., ok. 1825, l. 80. 

XX w. 

- 

263 Krasowice Dom (wł. Stolarz 

Emilian) 

Nr 20 mur., l. 20. XX w. - 

264 Krasowice Dom (wł. 

Kazimierczak 

Władysław) 

Nr 25 mur., 4. ćw. XIX w. - 

265 Krasowice Budynek gospodarczy 

(wł. Łubczyński 

Wacław) 

Przy nr. 29 mur., k. XIX w. - 

266 Krasowice Dom (wł. Chlasta 

Teresa) 

Nr 30 mur., pocz. XX w. - 

267 Krasowice Dom (wł. Krup Jan) Nr 31 mur., 4. ćw. XIX w. - 
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268 Krasowice Dom-przybudówka 

przy domu nr 31 (wł. 

Krup Jan) 

Nr 31 mur., pocz. XX w. - 

269 Krasowice Dom (wł. Kulesza 

Sabina) 

Nr 38 mur., k. XIX w. - 

270 Krasowice Dom (wł. Boda 

Stanisław) 

Nr 39 mur., 4. ćw. XIX w. - 

271 Krasowice Dom (wł. Dudek 

Józef) 

Nr 47 mur., ok. 1915 r. - 

272 Krasowice Dom (wł. Florczak 

Józef) 

Nr 57 mur., ok. 1920, ok. 

1985 r. 

- 

273 Krasowice Dom (wł. Kałużna 

Marianna) 

Nr 60 mur., 4. ćw. XIX w. - 

274 Krasowice Dom (wł. Pater Zofia) Nr 61 mur., pocz. XX w. - 

275 Krasowice Dom (wł. Wiśniewska 

Stanisława) 

Nr 63 mur., l. 20. XX w. - 

276 Krasowice Dom (wł. Florczak 

Józef) 

Nr 64 mur., pocz. XX w. - 

277 Krasowice, 

przys. 

Żabiak 

Dom (wł. Uralski 

Stefan) 

Nr 5 mur., 3. ćw. XIX w. - 

278 Krasowice, 

przys. 

Żabiak 

Dom przy domu nr 5 Przy nr. 5 mur., k. XIX w. - 

279 Krasowice, 

przys. 

Żabiak 

Dom (wł. Starzyk 

Leon) 

Nr 6 mur., ok. 1915 r. - 

280 Krasowice, 

przys. 

Żabiak 

Dom (wł. Dudek 

Józef) 

Nr 7 mur., ok. 1900 r. - 

281 Ligota 

Książęca 

Kostnica na dawnym 

cmentarzu 

przykościelnym 

 mur., ok. 1830 r. - 

282 Ligota 

Książęca 

Historyczny układ 

ruralistyczny 

 XVII w. - 

283 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Rogowski 

Piotr) 

Nr 1 mur., ok. 1915 r. - 

284 Ligota 

Książęca 

Przedszkole (d. dom) Nr 5 mur., ok. 1900 r. - 

285 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Gaczek Z., 

Słomka J.) 

Nr 6-7 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

286 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Majdek 

Paulina) 

Nr 9 mur., k. XIX w. - 

287 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Pawelak 

Jan) 

Nr 10 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

288 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Idzi Paweł) Nr 14 mur., 3. ćw. XIX w. - 

289 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Piotrowski 

Józef) 

Nr 17 mur., ok. 1925 r. - 

290 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Mielnik 

Michał) 

Nr 26 mur., 2. ćw. XIX w. - 

291 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Kubacki 

Józef) 

Nr 27 mur., k. XIX w. - 
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292 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Stadnik 

Bronisław) 

Nr 29 mur., ok. 1850 r. - 

293 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Tenerle Jan) Nr 31 mur., ok. 1910 r. - 

294 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Pańków 

Michał) 

Nr 32 mur., k. XIX w. - 

295 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Zając Jozef) Nr 34 mur., 1912 r. - 

296 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Palińska 

Stanisława) 

Nr 39 mur., 4. ćw. XIX w. - 

297 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Hyra 

Edmund) 

Nr 40 mur., pocz. XX w. - 

298 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Ragiel 

Józef) 

Nr 41 mur., ok. 1900. l. 70. 

XX w. 

- 

299 Ligota 

Książęca 

Budynek gospodarczy 

(d. dom) (wł. Paliński 

Kazimierz) 

Przy nr. 42 mur., 1 ćw. XIX w. - 

300 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Smolarek 

Helena) 

Nr 46 mur., pocz. XX w. - 

301 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Piotrowski 

Józef) 

Nr 48 mur., 2. ćw. XIX w. - 

302 Ligota 

Książęca 

Ośrodek Zdrowia (d. 

dom) 

Nr 51 mur., ok. 1925 r. - 

303 Ligota 

Książęca 

Stodoła (wł. 

Pasztetnik 

Mieczysław) 

Przy nr. 58 mur./drew., 2. ćw. 

XIX w. 

- 

304 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Żurakowska 

Renata) 

Nr 59 drew., ok. 1935 r. - 

305 Ligota 

Książęca 

Budynek gospodarczy 

(d. dom) ( wł. 

Żurakowska Renata) 

Przy nr. 59 mur., 2. ćw. XIX w. - 

306 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Lotycz 

Władysław) 

Nr 62 mur., ok. 1850 r. - 

307 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Szewczyk 

Henryk) 

Nr 65 mur., k. XIX w. - 

308 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Pasztetnik 

Antonina) 

 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

309 Ligota 

Książęca 

Plebania Nr 67 mur., ok. 1920 r. - 

310 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Bień F., 

Kwiecień Z.) 

Nr 70 mur., 4. ćw. XIX w. - 

311 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Kukuła 

Danuta) 

Nr 71 mur., 3. ćw. XIX w. - 

312 Ligota 

Książęca 

Sklep Przy nr. 71 mur., pocz. XX w. - 

313 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Piotrowski 

Spirydyn) 

Nr 72 mur., k. XIX w. - 

314 Ligota 

Książęca 

Budynek gospodarczy 

(d. dom) (wł. 

Karmelita 

Marcin) 

Przy nr. 73 mur., 2 ćw. XIX w. - 
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315 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. 

Głuszkiewicz L., 

Stadniczek T., Pióro 

G.) 

Nr 74-75-76 mur., 1. ćw. XIX w., 

l. 60. XX w. 

- 

316 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Jaśnikowski 

Kazimierz) 

Nr 77 mur., ok. 1825 r., l. 70. 

XX w. 

- 

317 Ligota 

Książęca 

Dom (wł. Gniazda 

Czesław) 

Nr 78 mur., ok. 1900 r., l. 80. 

XX w. 

- 

318 Ligota 

Książęca 

Stodoła (wł. Gniazda 

Czesław) 

Przy nr. 78 mur., ok. 1850 r. - 

319 Ligota 

Książęca, 

przys. 

Wszeradów 

Dom (wł. Kryściak 

Jan) 

Nr 3 mur., ok. 1850 r. - 

320 Ligota 

Książęca, 

przys. 

Wszeradów 

Dom (wł. Kudła Jan) Nr 5 szach./mur., pocz. XX w. - 

321 Ligotka Dom (wł. Wolak Jan) Nr 6 mur., 3. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

322 Ligotka Dom (wł. Jarenko F., 

Janik T.) 

Nr 9 mur., k. XIX w., l.70. 

XX w. 

- 

323 Ligotka Stodoła (wł. Jarenko 

F., Janik T.) 

Przy nr. 9 mur., k. XIX w. - 

324 Ligotka Dom (wł. Dziekan 

Józefa) 

Nr 13 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

325 Ligotka Stodoła (wł. Wolf 

Adam) 

Przy nr. 16 mur., pocz. XX w. - 

326 Ligotka Dom (wł. Andruszków 

Zygmunt) 

Nr 17 mur., k. XIX w., l. 70. 

XX w. 

- 

327 Ligotka Dom (wł. Mantel 

Franciszek) 

Nr 18 mur., pocz. XX w., ok. 

1975 r. 

- 

328 Ligotka Dom (wł. Florian 

Edward) 

Nr 19 mur., k. XIX w. - 

329 Ligotka Dom (wł. Mączka 

Wiktor) 

Nr 20 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

330 Ligotka Dom (wł. Szyporta 

Wanda) 

Nr 23 mur., 4. ćw. XIX w. - 

331 Ligotka Stodoła (wł. Szyporta 

Wanda) 

Przy nr. 23 mur., 4. ćw. XIX w. - 

332 Ligotka Trafostacja Przy nr. 23 mur., ok. 1925 r. - 

333 Ligotka Dom (wł. Konefał 

Józef) 

Nr 29 mur., ok. 1920 r. - 

334 Łączny Obora w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1880 r. - 

335 Łączny Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur./drew., ok. 1860 r. - 

336 Łączny Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur./drew., ok. 1860 r. - 

337 Łączny Dom (wł. Urząd 

Gminy) 

Nr 40-41 mur., ok. 1900 r. - 

338 Łączny Dom (wł. Mokrzycki 

Leon) 

Nr 45 mur., pocz. XX w. - 

339 Łączny Dom (wł. Tyc Józefa) Nr 50 mur., k. XIX w. - 
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340 Łączny Dom (wł. Jachim 

Zygmunt) 

Nr 53 mur., ok. 1920 r. - 

341 Michalice Plebania  mur./szach., ok. 1915 r. - 

342 Michalice Kapliczka Wsch. część mur., pocz. XX w. - 

343 Michalice Dom (wł. Konowalski 

Józef) 

Nr 4 mur., 4. ćw. XIX w. - 

344 Michalice Dom (wł. Maziak B. i 

K.) 

Nr 5a-5b mur., 3. ćw. XIX w. - 

345 Michalice Dom (wł. Łukaniewicz 

Kazimierz) 

Nr 8 mur., ok. 1880 r. - 

346 Michalice Budynek gospodarczy 

(wł. Łukaniewicz 

Kazimierz) 

Przy nr. 8 mur., ok. 1880 r. - 

347 Michalice Dom (wł. Stęplewski 

Józef) 

Nr 9 mur., 1. ćw. XIX w. - 

348 Michalice dom (wł. Zygmunt 

Włodzimierz) 

Nr 11 mur., 3. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

349 Michalice Dom (wł. Turoń 

Wiesław) 

Nr 15 mur., pocz. XX w. - 

350 Mikowice Aha parku w zespole 

dworskim 

 1 poł. XIX w. - 

351 Mikowice Dom Ludowy  mur., ok. 1850, ok. 

1900 r. 

- 

352 Mikowice Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

353 Mikowice Dom (wł. Brons 

Szczepan) 

Nr 15 mur., k. XIX w. - 

354 Mikowice Dom (wł. Zioła 

Władysław) 

Nr 19 mur., ok. 1925 r. - 

355 Mikowice Dom (wł. Krupnicka 

Rozalia) 

Nr 29 mur./szach., 2 ćw. 

XIX w. 

- 

356 Mikowice Dom (wł. Chlasta 

Helena) 

Nr 30 mur., 2. ćw. XIX w. - 

357 Mikowice Dom (wł. Krup Jan) Nr 31 mur., ok. 1910, l. 70. 

XX w. 

- 

358 Mikowice Budynek gospodarczy 

(d. dom) (wł. 

Stadniczuk 

Kazimierz) 

Przy nr. 32 mur., 2. ćw. XIX w. - 

359 Mikowice Dom (wł. Dorociak 

Bronisław) 

Nr 33 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

360 Mikowice Dom (wł. Boczar 

Władysław) 

Nr 35 mur., 1927, l. 70. XX w. - 

361 Mikowice Dom (wł. Owsiak 

Stefania) 

Nr 39 mur., pocz. XX w. - 

362 Mikowice Dom (wł. Poponicz 

Grzegorz) 

Nr 40 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

363 Mikowice Dom (wł. Walas 

Marian) 

Nr 41 mur., ok. 1920 r. - 

364 Mikowice Dom (wł. Grzeszczyk 

Staniasław) 

Nr 47 mur., ok. 1910 r. - 

365 Mikowice Dom (wł. Andruszko 

Stanisław) 

Nr 48 mur., ok. 1925 r. - 

366 Mikowice Dom (wł. Boczar 

Piotr) 

Nr 51 mur., ok. 1850 r. - 
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367 Mikowice Dom (d. szkoła) (wł. 

Grzeszczyk St.) 

Nr 52 mur., ok. 1910 r. - 

368 Mikowice Dom (wł. Medyńska 

Marcela) 

Nr 53 mur., 1. ćw. XIX w. - 

369 Mikowice Dom (wł. Tenerle 

Antoni) 

Nr 63 mur., 2. ćw. XIX w. - 

370 Mikowice Dom (wł. Skrzęta 

Tadeusz) 

Nr 64 mur., ok. 1850, l. 70. 

XX w. 

- 

371 Mikowice Stodoła (wł. Skrzęta 

Tadeusz) 

Przy nr. 64 mur., 2. ćw. XIX w. - 

372 Mikowice Bud. mieszk.-gosp. w 

zespole folwarcznym 

(wł. Rogowski 

Franciszek) 

Nr 67 mur./szach., pocz. XX w. - 

373 Mikowice Bud. mieszk.-gosp. w 

zespole folwarcznym 

(wł. Zalewski 

Hieronim) 

Nr 79 mur., ok. 1870 r. - 

374 Mikowice Dom, wł. Stróżyk 

Władysław) 

Nr 84 mur., ok. 1850 r. - 

375 Mikowice Dom (wł. Mucha 

Józef) 

Nr 87 mur., 2. ćw. XIX w. - 

376 Mikowice Dom (wł. Szymyd 

Kazimierz) 

Nr 88 mur., 2. ćw. XIX w. - 

377 Mikowice Dom (wł. Daczkowski 

Józef) 

Nr 93 mur., k. XIX w. - 

378 Mikowice Wozownia (wł. 

Rogowski Władysław) 

Przy nr. 94 mur., ok. 1825 r. - 

379 Minkowskie Cmentarz  ok. 1850, XX w. - 

380 Minkowskie Kaplica cmentarna  mur., ok. 1850 r. - 

381 Minkowskie Kaplica grobowa w 

parku 

 mur., 1873 r. - 

382 Minkowskie Hydrofornia w 

zespole 

pałacowym 

 mur., ok. 1930 r. - 

383 Minkowskie Ogrodzenie przy 

stajni w 

zespole pałacowym 

 mur., k. XVIII w. - 

384 Minkowskie Rządcówka w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1905 r. - 

385 Minkowskie Obora w zespole 

folwarcznym (d. 

stajnia)  

 mur., ok. 1890 r. - 

386 Minkowskie Budynek gospodarczy 

w 

zespole folwarcznym 

 mur./szach., pocz. XX w. - 

387 Minkowskie Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., k. XIX w. - 

388 Minkowskie Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1850 r. - 

389 Minkowskie Spichrz w zespole 

folwarcznym 

 mur., 1. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

390 Minkowskie Spichrz w zespole 

folwarcznym 

 mur., pocz. XX w. - 
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391 Minkowskie Gorzelnia w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1910 r. - 

392 Minkowskie Trafostacja  mur., ok. 1920 r. - 

393 Minkowskie Dom (wł. Dobroć 

Władysław) 

Nr 1 mur., ok. 1825, l. 20. XX 

w. 

- 

394 Minkowskie Dom (wł. Dobroć 

Józef) 

Nr 4 mur., 3. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

395 Minkowskie Dom (wł. Łokaj 

Ryszard) 

Nr 7 mur., 4. ćw. XIX w. - 

396 Minkowskie Dom (wł. Zimowska 

Alfreda) 

Nr 21 szach./mur., k. XVIII w. - 

397 Minkowskie Dom (wł. Wołkowicz 

Zdzisław) 

Nr 24 mur., ok. 1915 r. - 

398 Minkowskie Dom (wł. Pater 

Zbigniew) 

Nr 25 mur., ok. 1920 r. - 

399 Minkowskie Dom (wł. Szafas 

Kazimierz) 

Nr 30 mur., ok. 1915 r. - 

400 Minkowskie Dom (wł. Eliasz Jerzy) Nr 43 mur., ok. 1915 r. - 

401 Minkowskie Dom (wł. Wołkowicz 

Maria) 

Nr 46a mur., k. XIX w., l. 70. 

XX w. 

- 

402 Minkowskie Dom (wł. Eliasz Jerzy) Nr 50 mur., k. XIX w., l. 80. 

XX w. 

- 

403 Minkowskie Dom w zespole 

folwarcznym 

Nr 54a mur., ok. 1900 r. - 

404 Minkowskie Dom (wł. Zieliński 

Józef) 

Nr 57 mur., 3. ćw. XIX w. - 

405 Minkowskie Stodoła (wł. AWRSP) Przy nr. 57a mur./szach., k. XIX w. - 

406 Minkowskie Dom (wł. Nawrot 

Ryszard) 

Nr 59 mur., 4. ćw. XIX w. - 

407 Minkowskie Dom (wł. AWRSP) Nr 63 mur., ok. 1925 r. - 

408 Minkowskie Dom (wł. AWRSP) Nr 67 mur., ok. 1925 r. - 

409 Niwki Dom (d. leśniczówka) 

(wł. Jedyna Maria) 

Nr 8 mur., pocz. XX w. - 

410 Niwki Bud. gosp. d. 

leśniczówki (wł. 

Jedyna Maria) 

Nr 8 mur., pocz. XX w. - 

411 Niwki Dom (wł. Białas 

Ryszard) 

Nr 13 mur., ok. 1825 r., l. 70. 

XX w. 

- 

412 Niwki Dom (wł. Żądło 

Marian) 

Nr 14 4. ćw. XIX w. - 

413 Nowy Dwór Obora w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur., ok. 1910 r. - 

414 Nowy 

Folwark 

Dom (wł. Chrust, 

Szewczyk) 

Nr 8-8a mur., 1. ćw. XIX w., 

l. 7.0 XX w. 

- 

415 Nowy 

Folwark 

Spichrz  (wł. Chrust, 

Szewczyk) 

Przy nr. 8-8a mur., 1. ćw. XIX w. - 

416 Nowy 

Folwark 

Budynek gospodarczy 

(wł. Chrust, 

Szewczyk) 

Przy nr. 8-8a mur., 1. ćw. XIX w. - 

417 Nowy 

Folwark 

Dom (wł. Cygan 

Janina) 

Nr 9 mur./szach., 1. ćw. 

XIX w., pocz. XX w. 

- 

418 Nowy 

Folwark 

Dom (wł. Drobina 

Tadeusz) 

Nr 11 mur., ok. 1920 r. - 
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419 Nowy 

Folwark 

Dom (wł. Nawrot 

Dariusz) 

Nr 13 mur., ok. 1830 r. - 

420 Nowy 

Folwark 

Dom (wł. Chrust 

Danuta) 

Nr 18 mur., ok. 1925 r. - 

421 Nowy 

Folwark 

Dom (wł. 

Rozpiatowska A.) 

Nr 19 mur./drew., ok. 1750 r., 

pocz. XX w. 

- 

422 Nowy 

Folwark 

Dom (wł. 

Tomaszewska Maria) 

Nr 21 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

423 Objazda Trafostacja  mur., l. 20. XX w. - 

424 Objazda Dom (wł. Szopa Józef) Nr 1 mur., 4. ćw. XIX w. - 

425 Objazda Dom (wł. Drzazga 

Stefania) 

Nr 2 mur., ok. 1910 r. - 

426 Objazda Kuźnia (wł. Drzazga 

Stefania) 

Przy nr. 2 mur., 3. ćw. XIX w. - 

427 Objazda Dom (wł. Kraczewski 

Michał) 

Nr 3 mur., ok. 1880 r. - 

428 Objazda Dom (wł. Szeliga 

Maria) 

Nr 3b mur., 1884 r. - 

429 Objazda Dom (wł. Pokora 

Aleksander) 

Nr 4 mur., 1888 r. - 

430 Objazda Dom (wł. 

Chruszczowicz 

Tadeusz) 

Nr 5 mur., ok. 1850 r. - 

431 Objazda Budynek gospodarczy 

(wł. Rybitch Janina) 

Przy nr. 6 mur., ok. 1880 r. - 

432 Objazda Budynek gospodarczy 

(wł. Krzywicki 

Czesław) 

Przy nr. 7 mur., ok. 1880 r. - 

433 Objazda Dom (wł. Duniewicz, 

Jabłoński) 

Nr 11a-11b mur., ok. 1870 r., l. 80. 

XX w. 

- 

434 Objazda Dom (wł. Mielnik 

Antoni) 

Nr 12a mur., ok. 1850, 1921 r. - 

435 Objazda Dom (wł. Chrąściek 

Antoni) 

Nr 15b mur., 1858 r., l. 80. 

XX w. 

- 

436 Objazda Dom (wł. Warnecka 

Anna) 

Nr 17 mur., ok. 1880 r. - 

437 Objazda Budynek gospodarczy 

(wł. Warnecka Anna) 

Przy nr. 17 mur., ok. 1880 r. - 

438 Objazda Dom (wł. Rudzki 

Zbigniew) 

Nr 19 mur., k. XIX w., l. 20. 

XX w. 

- 

439 Objazda Budynek gospodarczy 

(wł. Rudzki Zbigniew) 

Przy nr. 19 mur., ok. 1880 r. - 

440 Objazda Dom (wł. Cholaś 

Czesław) 

Nr 20 mur., ok. 1880 r. - 

441 Objazda Budynek gospodarczy 

(wł. Bejgier 

Kazimierz) 

Przy nr. 21 mur., ok. 1880 r. - 

442 Pawłowice 

Namysłowskie 

Dwór (wł. AWRSP)  mur., 1840, 1850 r. - 

443 Pawłowice 

Namysłowskie 

Ogrodzenie zespołu 

folwarcznego 

 mur., ok. 1900 r. - 
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444 Pawłowice 

Namysłowskie 

Bud. mieszkalno-

gospodarczy 

w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur., pocz. XX w. - 

445 Pawłowice 

Namysłowskie 

Obora w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur., pocz. XX w. - 

446 Pawłowice 

Namysłowskie 

Spichrz w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur., 1899 r., pocz. 

XX w. 

- 

447 Pawłowice 

Namysłowskie 

Obora w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur./drewn., ok. 1930 r. - 

448 Pawłowice 

Namysłowskie 

Obora w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur., ok. 1930 r. - 

449 Pawłowice 

Namysłowskie 

Obora w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur./drewn., 2. ćw. 

XIX w., l. 20. i l. 70. 

XX w. 

- 

450 Pawłowice 

Namysłowskie 

Gorzelnia w zespole 

folwarcznym (wł. 

AWRSP) 

 mur., pocz. XX w., ok. 

1970 r. 

- 

451 Pawłowice 

Namysłowskie 

Trafostacja w 

zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1925 r. - 

452 Pawłowice 

Namysłowskie 

Dom (wł. AWRSP) Nr 3 mur., pocz. XX w. - 

453 Pawłowice 

Namysłowskie 

Dom (wł. AWRSP) Nr 11 mur., pocz. XX w. - 

454 Pawłowice 

Namysłowskie 

Dom (wł. AWRSP) Nr 12 mur., pocz. XX w. - 

455 Przeczów Kościół parafialny 

p.w. 

Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

 mur., 1863 r. - 

456 Przeczów Ogrodzenie wokół 

kościoła 

 mur., ok. 1863 r. - 

457 Przeczów Kaplica – 

mauzoleum na 

cmentarzu 

przykościelnym 

 mur., 2. poł. XIX w. - 

458 Przeczów Kostnica na 

cmentarzu 

przykościelnym 

 szach., l. 60. XIX w. - 

459 Przeczów Pałac  mur., 2. poł. XIX w., 

XX w. 

- 

460 Przeczów Bud. mieszkalno-

gospodarczy w 

zespole pałacowym 

 mur., 2. poł. XIX w. - 

461 Przeczów Dom w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1900, 1963 r. - 

462 Przeczów Spichrz w zespole 

folwarcznym 

 mur., 1. ćw. XIX w., ok. 

1900 r. 

- 
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463 Przeczów Stodoła na 

folwarku 

pałacowym 

 szach./mur., XIX w. - 

464 Przeczów Gorzelnia w zespole 

folwarcznym 

 mur., 1911 r. - 

465 Przeczów Bud. produkcyjno-

mieszkalny gorzelni 

w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1911 r. - 

466 Przeczów Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

467 Przeczów Dom, (wł. 

Seczyszyn Edward) 

Nr 4 mur., ok. 1925 r., l. 70. 

XX w. 

- 

468 Przeczów Dom (wł. Łumaz 

Barbara) 

Nr 6 mur., ok. 1900 r. - 

469 Przeczów Dom (wł. Indziński 

Stanisław) 

Nr 7 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

470 Przeczów Dom (wł. 

Markowska 

Danuta) 

Nr 8 mur., k. XIX w. - 

471 Przeczów Dom (wł. Falkowski 

Tadeusz) 

Nr 9 mur., 4. ćw. XIX w. - 

472 Przeczów Sklep (d. dom) Nr 14 mur., 4. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

473 Przeczów Dom (wł. 

Heidenraih Karol) 

Nr 17 mur., k. XIX w. - 

474 Przeczów Dom (wł. Bar 

Czesław) 

Nr 21 mur., ok. 1870 r., l. 70. 

XX w. 

- 

475 Przeczów Szkoła podstawowa 

(d. dom) 

Nr 23 mur., pocz. XX w. - 

476 Przeczów Dom (wł. Łumaz 

Stanisława) 

Nr 26 mur., pocz. XIX w. - 

477 Przeczów Dom (wł. Górski 

Zbigniew) 

Nr 27 mur., ok. 1910 r. - 

478 Przeczów Dom (wł. Wróbel 

Kazimierz) 

Nr 30 mur./szach., ok. 1860 r., 

l. 70. XX w. 

- 

479 Przeczów Plebania (d. dom) Nr 32 mur., ok.  poł. XIX w. - 

480 Przeczów Budynek 

gospodarczy (wł. 

Tarczyński 

Stanisław) 

Przy nr. 34 mur., k. XIX w. - 

481 Przeczów Dwór Nr 38 mur., ok. 1910 r. - 

482 Przeczów Park dworski Przy nr. 38 pocz. XX w. - 

483 Przeczów Dom (wł. Mazur 

Franciszek) 

Nr 39 mur., 4. ćw. XIX w. - 

484 Przeczów Obora (wł. Mazur 

Franciszek) 

Przy nr. 39 mur., k. XIX w. - 

485 Przeczów Dom (wł. Drozd 

Helena) 

Nr 41 mur., 3. ćw. XIX w., ok. 

1925 r. 

- 

486 Przeczów Dom (wł. 

Krzyżanowski 

Piotr) 

Nr 42 mur., ok. 1850 r., l. 70. 

XX w. 

- 
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487 Przeczów Dom (wł. 

Krzyżanowski 

Piotr) 

Nr 43 mur., 4. ćw. XIX w. - 

488 Przeczów Dom (wł. Lewicki 

Zdzisław) 

Nr 44 mur., 4. ćw. XIX w. - 

489 Przeczów Dom (wł. 

Lewkowicz 

Stanisław) 

Nr 48 mur., 1915 r. - 

490 Przeczów Dom (wł. 

Rosowiecki 

Ryszard) 

Nr 50 mur., k. XIX w. - 

491 Przeczów Dom (wł. Studenny 

Józef) 

Nr 53 mur., ok. 1900 r. - 

492 Przeczów Stodoła (wł. W. 

Krzyżanowski) 

 szach., XIX w. Skr. z 

GEZ 

493 Rychnów Obora w zespole 

pałacowym 

 mur., 1800 r. - 

494 Rychnów Ogrodzenie zespołu 

pałacowego 

 mur., ok. 1800 r. - 

495 Rychnów Bramka ogrodzenia 

w 

zespole pałacowym 

 mur., ok. 1800 r. - 

496 Rychnów Bud. socjalno-

magazynowy w 

zespole pałacowym 

(d. obora) 

 mur., ok. 1910 r., l. 80. 

XX w. 

- 

497 Rychnów Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., 3. ćw. XIX w. - 

498 Rychnów Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur., 3. ćw. XIX w. - 

499 Rychnów Remiza strażacka  mur./drewn./szach., 

pocz. XX w. 

- 

500 Rychnów Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

501 Rychnów Budynek 

gospodarczy (wł. 

Widera Józef) 

Przy nr. 7a mur., k. XIX w. - 

502 Rychnów Dom (wł. Mikitów 

Michał) 

Nr 9a mur., k. XIX w., l. 70. 

XX w. 

- 

503 Rychnów Budynek 

mieszkalno-

gospodarczy (wł. 

Urząd Gminy) 

Nr 10 mur., k. XIX w. - 

504 Rychnów Szkoła Podstawowa Nr 10a mur., k. XIX w. - 

505 Rychnów Dom (wł. 

Wojnarski 

Zbigniew) 

Nr 13 mur., ok. 1900 r., l. 70. 

XX w. 

- 

506 Rychnów Dom (wł. Szyporta 

Józef) 

Nr 15 mur., pocz. XX w. - 

507 Rychnów Dom (wł. Brodziak 

Stanisław) 

Nr 17 mur., 4. ćw. XIX w. - 

508 Rychnów Dom (wł. 

Bogdańska Aniela) 

Nr 20 mur., k. XIX w., l. 70. 

XX w. 

- 

509 Rychnów Dom (wł. Buczko 

Władysław) 

Nr 28 mur., ok. 1925 r. - 
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510 Rychnów Dom (wł. 

Kwiecińska 

Apolonia) 

Nr 30 mur., ok. 1925 r. - 

511 Rychnów Dom (wł. PGR) Nr 34 mur./drewn., ok. 1920 r., 

l. 70. XX w. 

- 

512 Rychnów Dom (wł. Baczyński 

Piotr) 

Nr 36 mur./drewn., ok. 1920 r., 

l. 70. XX w. 

- 

513 Rychnów Dom (wł. Wojnicki 

Marian) 

Nr 42 mur., ok. 1910 r. - 

514 Rychnów Dom (wł. 

Berezowski 

Stanisław) 

Przy nr. 46 drewn./mur., 1. ćw. 

XIX w. 

- 

515 Smarchowice 

Małe 

Szkoła Podstawowa  mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 20. XX w. 

- 

516 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy przy 

Szkole 

Podstawowej 

 mur., ok. 1900 r. - 

517 Smarchowice 

Małe 

Trafostacja  mur., ok. 1925 r. - 

518 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Świeboda 

Mirosław) 

Nr 1-1a mur., ok. 1880 r. - 

519 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Urbaniak 

Tadeusz) 

Nr 2 mur., ok. 1920, 

ok. 1980 r. 

- 

520 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. ZOZ) Nr 3 mur., pocz. XX w., ok. 

1975 r. 

- 

521 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Mazur, 

Łambucki) 

Nr 5 mur., k. XIX w., l. 20. 

XX w. 

- 

522 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy (wł. 

Mazur, Łambucki) 

Przy nr. 5 mur., k. XIX w. - 

523 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Bodzioch 

Stanisław) 

Nr 6 mur., k. XIX w., ok. 

1920, ok. 1975 r. 

- 

524 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy (wł. 

Bodzioch 

Stanisław) 

Przy nr. 6 mur., 4. ćw. XIX w. - 

525 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. 

Tomaszewski 

Roman) 

Nr 7 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

526 Smarchowice 

Małe 

Stodoła (wł. 

Tomaszewski 

Roman) 

Przy nr. 7 mur., k. XIX w. - 

527 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. 

Dobrowolska 

Helena) 

Nr 8 mur., ok. 1900 r. - 

528 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. 

Andrzeczuk Stefan) 

Nr 10a mur., ok. 1880 r. - 

529 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

mieszkalno-

gospodarczy (wł. 

Andrzejczuk Józef) 

Nr 10b mur., k. XIX w. - 

530 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Konefał, 

Kaczyńska) 

Nr 12a-12b mur., ok. 1860, l. 70. 

XX w. 

- 
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531 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Hubert I., 

Simlat W.) 

Nr 13 mur., ok. 1880 r. - 

532 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Hubert 

Jan) 

Nr 14 mur., 4. ćw. XIX w. - 

533 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. 

Kozłowski Julian) 

Nr 15 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

534 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Rudawiec 

Michał) 

Nr 16a mur., 4. ćw. XIX w. - 

535 Smarchowice 

Małe 

Obora (wł. 

Rudawiec Michał) 

Przy nr. 16a mur., 4. ćw. XIX w. - 

536 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy (wł. 

Rudawiec Michał) 

Przy nr. 16a mur., ok. 1905 r. - 

537 Smarchowice 

Małe 

Stodoła (wł. 

Rudawiec Michał) 

Przy nr. 16a mur., k. XIX w. - 

538 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Bełdiak 

Adela) 

Nr 20 mur., ok. 1925 r. - 

539 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Robak Z., 

Chuchra K.) 

Nr 21a-21b mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

540 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy wł. 

Chmura 

Kazimierz) 

Przy nr. 21a-21b mur., k. XIX w. - 

541 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. 

Piaszczyński Wł.) 

Nr 23a mur., pocz. XX w. - 

542 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Pierz 

Maria) 

Nr 23b mur., 4. ćw. XIX w. - 

543 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Piec 

Józef) 

Nr 26a-26b mur., 4. ćw. XIX w. - 

544 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy (wł. 

Piec Józef) 

Przy nr. 26a-26b mur., k. XIX w. - 

545 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. 

Świerczyński 

Wiktor) 

Nr 27 mur., ok. 1920, ok. 

1980 r. 

- 

546 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. 

Smolarczyk, 

Sornat) 

Nr 30a-30b mur., ok. 1890 r. - 

547 Smarchowice 

Małe 

Stodoła (wł. 

Smolarczyk, 

Sonart) 

Przy nr. 30a-30b mur., 4. ćw. XIX w. - 

548 Smarchowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy (wł. 

Smolarczyk 

Tadeusz) 

Przy nr. 30a-30b mur., ok. 1905 r. - 

549 Smarchowice 

Małe 

Dom (wł. Rogowska 

J. Utyra Z.) 

Nr 34a-34b mur., 4. ćw. XIX w. - 

550 Nowe 

Smarchowice  

Trafostacja  mur., l. 20. XX w. - 

551 Nowe 

Smarchowice 

Dom (wł. Zając 

Roman) 

Nr 1b mur., ok. 1900 r. - 

552 Nowe 

Smarchowice 

Szkoła (wł. Zając 

Roman) 

Przy nr. 1b mur. pocz. 

XX w. 

 - 
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553 Nowe 

Smarchowice 

Stodoła (wł. 

Wagner Emilia) 

Przy nr. 5 mur./drewn., 

pocz. XX w. 

- 

554 Nowe 

Smarchowice 

Dom (wł. Bienas 

Antoni) 

Nr 18 mur., 4. ćw. XIX w. - 

555 Nowe 

Smarchowice 

Dom (wł. Janczura 

Tomasz) 

Nr 19 mur., k. XIX w. - 

556 Nowe 

Smarchowice 

Dom (wł. 

Ziółkowska 

Rozalia) 

Nr 20 mur., l. 20. XX w. - 

557 Nowe 

Smarchowice, 

przys. Zielony 

Dąb 

Dom (wł. Malicka 

Zofia) 

Nr 18 mur., k. XIX w. - 

558 Nowe 

Smarchowice, 

przys. Zielony 

Dąb 

Dom (wł. Chrust 

Aniela) 

Nr 24 mur., ok. 1900 r. - 

559 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polna 1 mur., k. XIX w. - 

560 Smarchowice 

Śląskie 

Stodoła Polna 2 szach. ok. 1900 r. - 

561 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 3 mur., k. XIX w. - 

562 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 5 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

563 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 9-10 mur., 4. ćw. XIX w. - 

564 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 11 mur., 4. ćw. XIX w. - 

565 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 12 mur., 4. ćw. XIX w. - 

566 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 13 mur., 4. ćw. XIX w. - 

567 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 14 mur., 4. ćw. XIX w. - 

568 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Polska 15 mur., 1888 r. - 

569 Smarchowice 

Śląskie 

Przedszkole Roli-Żymierskiego mur., ok. 1850 r., l. 70. 

XX w. 

- 

570 Smarchowice 

Śląskie 

Komin gorzelni Roli-Żymierskiego mur., ok. 1900 r. - 

571 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 5 mur., ok. 1925 r. - 

572 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 6 mur., ok. 1925 r. - 

573 Smarchowice 

Śląskie 

Stodoła Roli-Żymierskiego 8 szach./drewn., ok. 

1850 r. 

- 

574 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 9 mur., ok. 1920 r. - 

575 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

12a 

mur., 4. ćw. XIX w. - 

576 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

13b 

mur., 3. ćw. XIX w., 

l. 20. XX w. 

- 
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577 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

14 

mur., pocz. XX w. - 

578 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

15 

mur., 4. ćw. XIX w. - 

579 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

16-18 

mur., ok. 1915 r. - 

580 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

18a-18b 

mur., ok. 1920 r. - 

581 Smarchowice 

Śląskie 

Dwór Roli-Żymierskiego 

20 

mur., ok. 1830 r. - 

582 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

22a 

mur., 2. ćw. XIX w. - 

583 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

23a 

mur., ok. 1950 r., l. 80. 

XX w. 

- 

584 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

24 

mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 80. w. 

- 

585 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

25 

mur., k. XIX w. - 

586 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

26 

mur., 4. ćw. XIX w. - 

587 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

29 

mur., k. XIX w., 1978 r. - 

588 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

30 

mur., ok. 1900 r. - 

589 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

31 

mur., k. XIX w., l. 70. 

XX w. 

- 

590 Smarchowice 

Śląskie 

Budynek 

gospodarczy 

Przy Roli-

Żymierskiego 31 

mur., k. XIX w. - 

591 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

32 

mur., ok. 1900 r. - 

592 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

33 

mur., k. XIX w. - 

593 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

34 

mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

594 Smarchowice 

Śląskie 

Dom Roli-Żymierskiego 

37 

mur., ok. 1900 r. - 

595 Smarchowice 

Śląskie 

Stodoła (wł. J. 

Mietlewski) 

 szach., XIX w. Skr. z 

GEZ 

596 Smarchowice 

Wielkie 

Park w zespole 

dworskim 

 1 poł. XIX w. - 

597 Smarchowice 

Wielkie 

Biblioteka (d. dom) Brzegowa 2 mur., ok. 1915 r. - 

598 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 6 mur., k. XIX w. - 

599 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 8-10 mur., ok. 1860 r. - 

600 Smarchowice 

Wielkie 

Budynek 

gospodarczy 

Przy Brzegowej 8 mur., 1903 r. - 

601 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 9 mur., ok. 1900 r., l. 80. 

XX w. 

- 

602 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 11 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

603 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 12 mur., 3. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 
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604 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 12a mur., 4. ćw. XIX w. - 

605 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 13 mur., ok. 1900 r., l. 80. 

XX w. 

- 

606 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 19 mur., k. XIX w., l. 70. 

XX w. 

- 

607 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 19a mur., k. XIX w. - 

608 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 21 mur., 3. ćw. XIX w. - 

609 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 22 mur., 3. ćw. XIX w.. 

l. 70. XX w. 

- 

610 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 23 mur., k. XIX w. - 

611 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 24 mur., 3. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

612 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 25 mur., k. XIX w. - 

613 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 29 mur., k. XIX w., l. 60. 

XX w. 

- 

614 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Ludowy Brzegowa 30 mur., ok. 1915 r. - 

615 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 31 mur., k. XIX w. - 

616 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 32 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

617 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 33 mur./szach., k. XIX w. - 

618 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 34 mur., 3. ćw. XIX w. - 

619 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Brzegowa 44 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

620 Smarchowice 

Wielkie 

Budynek 

mieszkalno-

gospodarczy 

Brzegowa 50 mur., k. XIX w. - 

621 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Młynkowa 4 mur., k. XIX w. - 

622 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Młynkowa 6 mur., pocz. XX w. - 

623 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Namysłowska 1 mur., ok. 1900 r. - 

624 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Namysłowska 2 mur., ok. 1930 r. - 

625 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Namysłowska 3 mur., ok. 1930 r. - 

626 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Podleśna 2 mur., ok. 1910 r., l. 70. 

XX w. 

- 

627 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Podleśna 4 mur., ok. 1910 r., l. 80. 

XX w. 

- 

628 Smarchowice 

Wielkie 

Dom Podleśna 7 mur., ok. 1925 r. - 
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629 Smogorzów Ogrodzenie 

kościoła 

parafialnego z 

bramą 

 mur., 2. poł. XIX w. - 

630 Smogorzów Park w zespole 

dworskim 

 2. ćw. XIX w. - 

631 Smogorzów Dom w zespole 

folwarcznym 

 mur., ok. 1925 r. - 

632 Smogorzów Kostnica przy 

kościele 

 mur., 2. poł. XIX w. - 

633 Smogorzów Dom Cicha 5 mur., k. XIX w. - 

634 Smogorzów Budynek biurowy 

(d. dwór) 

Główna mur., 2. ćw. XIX w., 

1969-1971 r. 

- 

635 Smogorzów Trafostacja Główna mur., ok. 1925 r. - 

636 Smogorzów Dom Główna 1a-1b mur., ok. 1925 r. - 

637 Smogorzów Dom Główna 2a-2b mur., ok. 1925 r. - 

638 Smogorzów Czworak w zespole 

folwarcznym 

Główna 4a-4b mur., pocz. XX w. - 

639 Smogorzów Czworak w zespole 

folwarcznym 

Główna 5a-5b mur., pocz. XX w. - 

640 Smogorzów Dom Główna 43-45-47 mur., ok. 1925 r. - 

641 Smogorzów Dom Główna 48 mur., ok. 1900 r., l. 70. 

XX w. 

- 

642 Smogorzów Stodoła Przy Głównej 48 mur/drewn., 4. ćw. 

XIX w. 

- 

643 Smogorzów Budynek 

gospodarczy 

Przy Głównej 48 mur., k. XIX w. - 

644 Smogorzów Dom (d. szkoła) Główna 52 mur./szach., ok. 1915 r. - 

645 Smogorzów Dom Główna 55 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 

646 Smogorzów Stodoła Przy Głównej 55 mur., k.. XIX w. - 

647 Smogorzów Dom Główna 57 mur., 2. ćw. XIX w., 

l. 80. XX w. 

- 

648 Smogorzów Plebania Główna 76 mur., 1845 r. - 

649 Smogorzów Budynek 

gospodarczy przy 

plebanii 

Przy Głównej 76 mur., 3. ćw. XIX w. - 

650 Smogorzów Dom Namysłowska 4 mur., ok. 1930 r. - 

651 Smogorzów Dom Namysłowska 5 mur., ok. 1830 r. - 

652 Smogorzów Stacja kolejowa Namysłowska 8 mur., ok. 1925 r. - 

653 Smogorzów Dom Wiejska 2 mur., pocz. XX w. - 

654 Smogorzów Dom Wiejska 12 mur., k. XIX w. - 

655 Smogorzów Stodoła Przy Wiejskiej 12 mur./drewn. pocz. 

XX w. 

- 

656 Smogorzów Dom Wiejska 18 mur., pocz. XX w. - 

657 Smogorzów Dom Wiejska 20 mur., 4. ćw. XIX w. - 

658 Smogorzów Stodoła (wł. G. 

Sobczak) 

Przy nr. 72 drewn. 1 poł. XIX w. Skr. z 

GEZ 

659 Smogorzów Spichlerz 

folwarczny (wł. 

AWRSP) 

 mur., pocz. XIX w. Skr. z 

GEZ 

660 Woskowice 

Małe 

Brama wjazdowa 

do pałacu 

 mur., 2. poł. XIX w. - 
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661 Woskowice 

Małe 

Park w zespole 

pałacowym 

 2. poł. XIX w. - 

662 Woskowice 

Małe 

Spichrz w zespole 

folwarcznym 

 mur., 1894 r. - 

663 Woskowice 

Małe 

Stajnia w zespole 

folwarcznym 

 mur., 1894 r. - 

664 Woskowice 

Małe 

Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur./drewn., 1894 r. - 

665 Woskowice 

Małe 

Stodoła w zespole 

folwarcznym 

 mur./drewn., 1894 r., 

pocz. XX w. 

- 

666 Woskowice 

Małe 

Wozownia w 

zespole 

folwarcznym 

 mur., 1894 r. - 

667 Woskowice 

Małe 

Ogrodzenia zespołu 

folwarcznego 

 mur., k. XIX w. - 

668 Woskowice 

Małe 

Cmentarz 

przykościelny 

 XIX-XX w. - 

669 Woskowice 

Małe 

Komin gorzelni Główna mur., pocz. XX w. - 

670 Woskowice 

Małe 

Remiza strażacka Główna mur., pocz. XX w. - 

671 Woskowice 

Małe 

Dom Główna 1-1a mur., ok. 1925 r. - 

672 Woskowice 

Małe 

Dom Główna 5 mur., ok. 1931 r. - 

673 Woskowice 

Małe 

Dom Główna 11 mur., pocz. XX w. - 

674 Woskowice 

Małe 

Obora Przy Głównej 11 mur./drewn., ok. 1935 r. - 

675 Woskowice 

Małe 

Dom Ludowy Kościelna mur., ok. 1910 r. - 

676 Woskowice 

Małe 

Dom Kościelna 1 mur., ok. 1910 r. - 

677 Woskowice 

Małe 

Plebania Kościelna 2 mur./drewn., ok. 1915 r. - 

678 Woskowice 

Małe 

Dom Kościelna 4 mur., k. XIX w. - 

679 Woskowice 

Małe 

Dom w zespole 

folwarcznym 

Szkolna 3-4 mur., l. 20. XX w. - 

680 Woskowice 

Małe 

Dom w zespole 

folwarcznym 

Szkolna 6 mur., ok. 1900 r., l. 80. 

XX w. 

- 

681 Woskowice 

Małe 

Dom w zespole 

folwarcznym 

Szkolna 7 mur., k. XIX w. - 

682 Woskowice 

Małe 

Dom Szkolna 9 mur., 1898 r. - 

683 Woskowice 

Małe 

Budynek 

gospodarczy 

Przy Szkolnej 10 mur., ok. 1900 r. - 

684 Woskowice 

Małe 

Dom Szkolna 11 mur., pocz. XX w., ok. 

1985 r. 

- 

685 Woskowice 

Małe 

Dom Szkolna 12 mur./drewn. pocz. 

XX w. 

- 
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686 Woskowice 

Małe 

Czworak Szkolna 13 mur., ok. 1890 r. - 

687 Ziemiełowice Mury (zespół 

pałacowy) 

- mur., XVII w. /?/  

688 Ziemiełowice Dom (wł. 

Włodarczyk 

Stanisław) 

Nr 1 mur., ok. 1920 r. - 

689 Ziemiełowice Dom (wł. Morowiec 

Agnieszka) 

Nr 5 mur., k. XIX w. - 

690 Ziemiełowice Dom (wł. Dedyk 

Stanisław) 

Nr 7 mur., k. XIX w. - 

691 Ziemiełowice Dom (wł. Góral 

Bronisław) 

Nr 8 mur., ok. 1870 r. - 

692 Ziemiełowice Budynek 

gospodarczy (wł. 

Góral Bronisław) 

Przy nr. 8 mur., ok. 1880 r. - 

693 Ziemiełowice Dom (wł. Rykała 

Florian) 

Nr 10 mur., 3. ćw. XIX w. - 

694 Ziemiełowice Dom (wł. Rubik 

Stefan) 

Nr 11 mur., 2. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

695 Ziemiełowice Dom (d. Oficyna w 

zespole 

pałacowym), (wł. 

Łuczyk, 

Niciejewski) 

Nr 13-13a mur./szach. pcz. XX w. - 

696 Ziemiełowice Dom w zespole 

folwarcznym 

Nr 14a-14b mur., 3. ćw. XIX w., 

pocz. XX w. 

- 

697 Ziemiełowice Dom (wł. 

Proniewicz Maria) 

Nr 16 mur., 1. ćw. XIX w. - 

698 Ziemiełowice Stodoła w zespole 

folwarcznym (wł. 

Słowicki 

Eugeniusz) 

Przy nr. 18 mur., ok. 1825 r. - 

699 Ziemiełowice Stodoła w zespole 

folwarcznym (wł. 

Ferenz Marian) 

Przy nr. 19 mur., pocz. XX w. - 

700 Ziemiełowice Dom (wł. Binczysko 

Teresa) 

Nr 22 mur., k. XIX w. - 

701 Ziemiełowice Stodoła (wł. 

Binczysko Teresa) 

Przy nr. 22 mur./drewn., pocz. 

XX w. 

- 

702 Ziemiełowice Dom (wł. Obyt 

Stanisław) 

Nr 23 mur., ok. 1850 r. - 

703 Ziemiełowice Dom (wł. 

Kaczmarek 

Bronisław) 

Nr 24 mur., ok. 1900 r., l. 20. 

XX w. 

- 

704 Ziemiełowice Dom (wł. Dydek 

Hilary) 

Nr 26 mur., 4. ćw. XIX w. - 

705 Ziemiełowice Dom (wł. Henryk 

Edward) 

Nr 27 mur., ok. 1900 r. - 

706 Ziemiełowice Dom (wł. 

Głogowska 

Bronisława) 

Nr 28 mur., 4. ćw. XIX w. - 

707 Ziemiełowice Dom (wł. Panek 

Józefa) 

Nr 29a mur., ok. 1930 r. - 
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708 Ziemiełowice Dom (wł. Rębielak 

Leszek) 

Nr 30 mur., k. XIX w. - 

709 Ziemiełowice Dom (wł. Łężny 

Zbigniew) 

Nr 31 mur., 4. ćw. XIX w. - 

710 Ziemiełowice Stodoła (wł. Łężny 

Zbigniew) 

Przy nr. 31 mur., 4. ćw. XIX w. - 

711 Ziemiełowice Dom (wł. 

Prokopowicz 

Marian) 

Nr 38 mur., ok. 1915 r., l. 70. 

XX w. 

- 

712 Ziemiełowice Dom (wł. Łężna 

Zofia) 

Nr 41 mur., ok. 1930 r. - 

713 Ziemiełowice Budynek 

gospodarczy (wł. 

Helwicz Andrzej) 

Przy nr. 44 mur./szach., ok. poł. 

XIX w. 

- 

714 Ziemiełowice Dom (wł. 

Głogowski Marian) 

Nr 45a mur., k. XIX w. - 

715 Ziemiełowice Stodoła (wł. 

Głogowski Marian) 

Przy nr. 45a mur., ok. 1880 r. - 

716 Ziemiełowice Budynek 

gospodarczy (wł. 

Głogowski Marian) 

Przy nr. 45a mur., ok. 1880 r. - 

717  

 

Żaba 

Budynek 

gospodarczy w 

zespole 

folwarcznym (wł. 

ARR) 

 mur., ok. 1900 r. - 

718  

Żaba 

Szkoła Podstawowa  mur., ok. 1925 r. - 

719  

Żaba 

Dom (wł. 

Dawidowicz 

Anastazy) 

Nr 5 mur./drewn., ok. 1920 r. - 

720  

Żaba 

Dom (wł. Cozaś 

Józefa) 

Nr 7 mur., ok. 1920 r. - 

721  

Żaba 

Dom (wł. Skibiński 

Antoni) 

Nr 8 mur., ok. 1925 r. - 

722  

Żaba 

Dom (wł. 

Ciechanowska 

Anna) 

Nr 10 mur., 3. ćw. XIX w. - 

723  

Żaba 

Dom (wł. ARR) Nr 11 mur., pocz. XX w. - 

724  

Żaba 

Dom (wł. Mateja 

Ireneusz) 

Nr 12 mur., k. XIX w. - 

725  

Żaba 

Dom (wł. Bartczak 

Józef) 

Nr 13 mur., ok. 1890 r., l. 80. 

XX w. 

- 

726  

Żaba 

Dom (wł. Bis Jan) Nr 14 mur., 4. ćw. XIX w. - 

727  

Żaba 

Dom (wł. Słowik 

Danuta) 

Nr 15 mur., 4. ćw. XIX w. - 

728  

Żaba 

Budynek 

mieszkalno-

gospodarczy (wł. 

Janik Pelagia) 

Nr 17 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 70. XX w. 

- 
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729  

Żaba 

Dom (wł. 

Muchowska 

Antonina) 

Nr 18 mur., ok. 1880 r. - 

730  

Żaba 

Dom (wł. 

Kaczmarek 

Kazimierz) 

Nr 22 mur., 4. ćw. XIX w., 

l. 60. XX w. 

- 

731  

Żaba 

Dom w zespole 

folwarcznym (wł. 

ARR) 

Nr 29a-29b mur., ok. 1900 r. - 

732  

Żaba 

Dom w zespole 

folwarcznym (wł. 

ARR) 

Nr 29c mur., 4. ćw. XIX w. - 

733  

Żaba 

Dom (wł. Mochocki 

Stanisław) 

Nr 23 mur., ok. 1880 r. - 

734  

Żaba, przys. 

Krzemieniec 

Dom (wł. Ciura 

Maria) 

Nr 13 mur., 4. ćw. XIX w. - 

735  

Żaba, przys. 

Krzemieniec 

Dom (wł. Szczygieł 

Aniela) 

Nr 15 mur., 3. ćw. XIX w. - 

736  

Żaba, przys. 

Krzemieniec 

Dom (wł. 

Śmieszniak Julia) 

Nr 18 mur., pocz. XX w. - 

737  

Żaba, przys. 

Krzemieniec 

Dom (wł. Słowińska 

Salomea) 

Nr 19 mur., 3. ćw. XIX w., 

l. 60. XX w. 

- 

738  

Żaba, przys. 

Krzemieniec 

Dom (wł. Grabiez 

Ignacy) 

Nr 20 mur., 2. ćw. XIX w. - 

739  

Żaba, przys. 

Krzemieniec 

Dom (wł. Kowalski 

Wacław) 

Nr 21 mur., pocz. XX w. - 

740  

Żaba, przys. 

Żabka 

Dom (wł. Sieradzka 

Weronika) 

Nr 2 mur., ok. 1825 r. - 

741  

Żaba, przys. 

Żabka 

Leśniczówka (wł. 

Nadleśnictwo 

Namysłów) 

Nr 13 mur., ok. 1925 r. - 
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