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Wstęp 

Działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 

poz. 920) i wynikającej z niej zadań publicznych o charakterze ponadgminnym 

 w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz równolegle, w myśl art. 

87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 282) Rada Powiatu 

w Ostrołęce Uchwałą nr XLVI/338/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku przyjęła „Powiatowy 

Program opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2021”.  

Priorytetowym założeniem Programu opieki nad zabytkami w powiecie ostrołęckim jest 

ochrona dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego powiatu, 

promocję i edukację oraz tworzenie systemu wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym.  

Podejmowane działania skierowane są głównie na zahamowanie procesów degradacji 

zabytków, przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności zabytków poprzez turystyczne 

zagospodarowanie walorów przyrodniczych powiatu i równoległym budowaniu wiedzy  

o lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego.  

Realizując obowiązek wynikający z art. 87 ust . 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, sprawozdanie sporządza się co 2 lata.  Poniżej przedstawiono podjęte działania  

w ramach realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami zrealizowane przez powiat  

w latach 2018-2020. 
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Priorytet I. Ochrona dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu potencjału 

przyrodniczego 

1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i podejmowanie działań poprawiających 

stan ich zachowania 

W ramach tego działania istniała możliwość otrzymania dotacji z budżetu powiatu 

ostrołęckiego . Na podstawie,  Uchwały Nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 

sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 

Powiatu Ostrołęckiego, stworzona została możliwość otrzymania wsparcia finansowego 

właścicielom zabytków. Z budżetu powiatu ostrołęckiego mogą być udzielane dotacje celowe na 

finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli 

zabytek ten wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się na obszarze Powiatu Ostrołęckiego.  

Dotacje  z  budżetu  powiatu  ostrołęckiego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  23  lipca  2003  r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mogą być przyznane na:  

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;  

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;  

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;  

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;  

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;  

10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 

oryginalnej substancji tej przynależności; 

11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi 

i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  

14)uzupełnianie  narysów  ziemnych  dzieł  architektury  obronnej  oraz  zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
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15)działania  zmierzające  do  wyeksponowania  istniejących,  oryginalnych  elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót 

przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;  

17)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

 

W ramach realizacji tego priorytetu Powiat Ostrołęcki, w okresie od 2018-2020, przyznał 

dotacje w wysokości łącznie 600 000,00 zł.  

W 2018 roku sześć parafii z powiatu ostrołęckiego otrzymało fundusze na 

przeprowadzenie prac, szczegółowe informacje zostały zawarte w poniższej tabeli. 

Tabela 1.  Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach przekazane w 2018 roku 

Obiekt Zakres prac/ Wykonane prace w 

ramach udzielonej dotacji 

Wnioskodawca Wysokość 

przekazanej 

dotacji (zł) 

Kościół parafialny 

p.w. Św. Anny w 

Dąbrówce 

Wymiana pokrycia dachowego (prace 

rozbiórkowe dachu: zdemontowanie 

pokrycia dachowego i obróbki 

blacharskie oraz orynnowanie; 

zmodernizowano z wymianą więźbę 

dachową; zaimpregnowano elementy 

pokrycia dachowego; wykonano nowe 

pokrycie dachowe na dachu głównym, 

nad prezbiterium, zakrystią i kruchtą. 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Anny w 

Dąbrówce 

40.000,00 

Kościół Parafialny 

p.w. Św. Michała 

Archanioła w 

Czarni 

Wykonano naprawę więźby dachowej 

ołacenie kościoła,  wykonanie łat i 

kontrłat, krycie dachu blachą, montaż 

nowego orynnowania 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Michała 

Archanioła w 

Czarni 

50.000,00 

Zespół sakralny z 

XVI w. w 

Kleczkowie: kościół 

p.w. Św. 

Wawrzyńca wraz z 

wystrojem wnętrza, 

wikarówką, 

murami obronnymi 

i dzwonnicą oraz 

otoczenie w 

promieniu 50m. 

Wykonano pionową izolację 

fundamentów, drenaż opaskowy 

zewnętrzny oraz odprowadzenie wód 

opadowych z rur spustowych dachu 

kościoła 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Św. 

Wawrzyńca w 

Kleczkowie 

50.000,00 
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Kościół parafialny 

p.w. Św. Michała 

wraz z dzwonnicą, 

kaplicą 

przedpogrzebową 

oraz terenem 

cmentarza 

kościelnego w 

Czerwinie pow. 

ostrołęcki  

W ramach prac konserwatorskich i 

restauratorskich dwóch bliźniaczych 

ołtarzy mniejszych wykonano pełną 

konserwację techniczną (rozebrano i 

oczyszczono obiekt, wzmocniono 

strukturalnie drewno przez impregnację i 

zabezpieczono je przed biodegradacją; 

wymieniono i uzupełniono niezbędne 

elementy, usunięto wtórne, niestarannie i 

wadliwie wykonane elementy) i 

estetyczną (uzupełniono elementy 

snycerskie; wykonano złocenia, 

srebrzenia, zrekonstruowano warstwę 

malarską; skonsolidowano i 

wyszlifowano zaprawy) 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Trójcy 

Przenajświętszej w 

Czerwinie 

50.000,00 

Kościół p.w. Ducha 

Świętego w 

Kadzidle 

Wykonano prace odnawialne i 

odtworzeniowe rynien i rur spustowych 

na dachu zabytkowego kościoła 

(rozebranie obróbek blacharskich murów 

ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów; obróbki z blachy miedzianej; 

izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe; 

montaż rynien dachowych) 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Ducha 

Świętego w 

Kadzidle 

60.000,00 

Kościół parafialny 

p.w. Najświętszego 

Serca Jezusowego w 

Lipnikach 

W ramach zadania wykonano 

dokumentację techniczno-budowlaną, 

prace remontowe dachu (nawy głównej i 

zakrystii), wymieniono belki stropowe 

oraz wykonano prace remontowe 

prezbiterium 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Najświętszego 

Serca Jezusowego 

w Lipnikach  

50.000,00 

                                     Suma wsparcia finansowego w 2018 roku 300.000,00 
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Dokumentacja zdjęciowa powyższych zabytków: 

Kościół parafialny p.w. Św. Anny w Dąbrówce   

                       przed  remontem                                                               po remoncie          

                         

Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Czarni po remoncie 
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Zespół sakralny z XVI w. w Kleczkowie po remoncie 

      

Kościół parafialny p.w. Św. Michała w Czerwinie po remoncie 
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Kościół p.w. Ducha Świętego w Kadzidle po remoncie 

      

Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 

           przed remontem                                                                     po remoncie 
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W 2019 roku z budżetu powiatu na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wykorzystało pięć parafii, na łączną kwotę 300.000,00 zł. Szczegółowe 

informacje zawiera poniższa tabela. 

Tabela 2. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach przekazane w 2019 roku 

Obiekt Zakres prac/ Wykonane prace w 

ramach udzielonej dotacji 

Wnioskodawca Wysokość 

przekazanej 

dotacji (zł) 

Bazylika Mniejsza 

p.w. Trójcy 

Przenajświętszej w 

Myszyńcu 

Zakres prac obejmował: naprawę 

powierzchni murów zabytkowych przy 

głębokości kucia do ½ cegły; 

uzupełnienie i naprawę murów z 

wystrojem architektonicznym z cegły 

gotyckiej; wykonanie kształtek 

profilowych z cegły gotyckiej; naprawę 

pęknięć w murach grubych z cegły 

gotyckiej; spoinowanie murów z 

wystrojem architektonicznym z cegły 

gotyckiej; piaskowanie powierzchni 

muru z kamienia i z cegły; usunięcie 

starych powłok 

bitumicznych(wykwitów) przez 

piaskowanie; impregnację elewacji 

metodą natryskową; obróbki 

blacharskie z blachy miedzianej; 

wykonanie tynków renowacyjnych na 

ścianach nakładanych ręcznie. 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Trójcy 

Przenajświętszej w 

Myszyńcu 

100.000,00 

Zespół sakralny z 

XVI w. w 

Kleczkowie: 

kościół p.w. Św. 

Wawrzyńca wraz z 

wystrojem 

wnętrza, 

wikarówką, 

murami 

obronnymi i 

dzwonnicą oraz 

otoczenie w 

promieniu 50m. 

Dofinansowano wymianę instalacji 

elektrycznej wikarówki i dzwonnicy. 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Wawrzyńca 

w Kleczkowie 

58.000,00 

Kościół parafialny 

p.w. Najświętszego 

Wykonano: dwustronne wzmocnienie 

drewnianych belek stropowych; 

wymiana drewnianych belek 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Najświętszego 

80.000,00 
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Serca Jezusowego 

w Lipnikach 

stropowych poprzecznych wraz z 

wykonaniem połączeń za pomocą 

klamer stalowych. Nakładka drewniana 

gr. 10cm obustronna skręcana śrubami; 

 Montaż łaty 5x5 cm mocowania 

wkrętami do nakładki i do belki 

stropowej; oczyszczenie belek 

drewnianych przy użyciu szczotek 

stalowych, przeszlifowanie szlifierką 

kątową – przygotowanie do 

impregnacji; dwukrotna dezynsekcja 

preparatami zwalczająca żerujące 

owady. 

Serca Jezusowego w 

Lipnikach  

Murowany 

neogotycki kościół 

z 1918 roku w 

Baranowie 

Dofinansowano wykonanie 

kompleksowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na remont 

zabytkowego kościoła  

Parafia 

Rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Bartłomieja 

AP w Baranowie 

40.000,00 

Kaplica cmentarna W ramach dofinansowania rozebrano 

istniejące pokrycie dachu i naprawiono 

elementy więźby dachowej, wykonano 

nowe pokrycie dachu i montaż 

odnowionego krzyża  

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Najświętszego 

Serca Jezusowego w 

Rzekuniu 

22.000,00 

                                             Suma wsparcia finansowego w 2019 roku 300.000,00 
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Dokumentacja zdjęciowa powyższych zabytków: 

Bazylika Mniejsza p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu 

               przed remontem                                                             po remoncie 

          

Zespół sakralny z XVI w. w Kleczkowie 

         przed remontem                                                       po remoncie 
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Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 

           przed remontem                                                                     po remoncie 

        

Kaplica cmentarna w Rzekuniu 

                         przed remontem                                                         po remoncie 
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Dzięki funduszom przekazanym przez Powiat w znacznym stopniu zahamowano proces 

degradacji wyżej wymienionych zabytków oraz doprowadzono do poprawy stanu ich zachowania. 

2. Zwiększenie atrakcyjności zabytków poprzez turystyczne zagospodarowanie 

walorów przyrodniczych powiatu 

Odpowiedzią na potrzebę kompleksowego i przekrojowego przedstawienia produktu 

turystycznego powiatu ostrołęckiego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zabytkach, 

był zakup opracowania pt. „Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Mapa ilustrowana”. Wydawnictwo to 

ukazuje zasoby i walory powiatowego dziedzictwa kulturowego na tle atrakcji turystycznych  

i przyrodniczych regionu. Przystępna, skondensowana forma opracowania przy jednoczesnej 

mnogości przedstawionych treści oraz czytelnej szacie graficznej stanowi uniwersalny 

przewodnik po ziemiach powiatu ostrołęckiego. 

Rysunek 1. Ilustrowana mapa Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego.  
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Źródłem informacji o walorach turystycznych powiatu ostrołęckiego jest ponadto strona 

internetowa samorządu – powiatostrolecki.pl. Na stronie tej, w zakładce TURYSTYKA, znajduje 

się opis atrakcji turystycznych powiatu, szlaków kajakowych, ścieżek rowerowych oraz 

agroturystyki. Doraźnie, na przedmiotowej stronie, zamieszczane są aktualizacje dotyczące 

zabytków znajdujących się na obszarze powiatu, w szczególności w przypadku odrestaurowania 

bądź modernizacji miejsca zabytkowego. 

Priorytet II. Promocja i edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego 

1. Podwyższenie świadomości wartości dziedzictwa kulturowego 

Działaniem podtrzymującym i zwiększającym potencjał edukacyjny w zakresie 

dziedzictwa kulturowego było zakupienie w 2018 roku licencji na eksploatację filmu pt. 

„Wycinanka na Kurpiach. Historia, Dziedzictwo, Inspiracje”. Film poświęcony został historii  

i tradycyjnym formom kurpiowskiej wycinanki, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu tej 

formy sztuki między pokoleniami oraz roli wycinanki w podtrzymywaniu lokalnej tożsamości  

i łączeniu różnych grup wiekowych i społecznych. Wydatek zrealizowano zgodnie z decyzją 

Zarządu Powiatu w Ostrołęce oraz  podpisaną umową licencyjną 5000 zł. 

Publikacja materiałów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ukazuje się 

w lokalnej prasie i w miesięczniku Powiatu Ostrołęckiego. Poniżej przykładowe artykuły na temat 

zabytków, które ukazały się na przełomie dwóch lat. 
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Rysunek 2. Wycinki prasowe 
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2. Pobudzenie zainteresowania dziedzictwem materialnym i niematerialnym powiatu 

W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie, 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury. Organizacje i stowarzyszenia składające ofertę 

realizują zadania poprzez: promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości 

lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, wspieranie 

imprez o charakterze powiatowym mającym istotne znaczenie dla kultury i tradycji Powiatu, 

wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu – Powiatu, upowszechnianie  

i promocję twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą, edukację kulturalną 

i propagowanie sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijanie zainteresowań kulturą 

regionu, organizację koncertów, przeglądów, festiwali.  

Tabela 3. Przykładowe zadania zrealizowane w latach 2018-2020  

L.p Nazwa zadania Krótka charakterystyka 

1. Warsztaty etnograficzne 

„Ginące Zawody” 

Celem projektu, który odbywa się corocznie, jest zachowanie 
dziedzictwa kulturowego Puszczy Kurpiowskiej oraz jego ochronę i 
przekazywanie młodszemu pokoleniu unikalnych umiejętności 
zanikających dziedzin rękodzieła kurpiowskiego. Warsztaty 
etnograficzne "Ginące Zawody" skierowane są do dzieci i młodzieży, 
nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli z terenu 
Województwa Mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
Powiatów położonych na terenie Kurpi Zielonych, osób dorosłych i 
turystów. Uczestnicy poznają tajniki warsztatu kurpiowskich 
twórców ludowych oraz uczą się technik wykonywania twórczości 
ludowej w dziedzinach: plastyka obrzędowa (ciasto obrzędowe) i 
zdobnicza (wycinanka, kwiaty, kierce), hafciarstwo, koronkarstwo, 
plecionkarstwo, rzeźba, tkactwo, obróbka lnu, potrawy regionalne, 
taniec i śpiew kurpiowski, garncarstwo, kowalstwo, dekarstwo oraz 
ciesielstwo. 

3. Warsztaty kulinarne 

„Smaki 

Kurpiowszczyzny” 

 

Projekt mający na celu poszerzenie oferty skierowanej do 
uczestników najważniejszego wydarzenia kulturalnego 
organizowanego na terenie Gminy Łyse – Niedzieli Palmowej o 
promocję tradycyjnych potraw i produktów regionu kurpiowskiego. 

4. Miodobranie 

Kurpiowskie 

Miodobranie Kurpiowskie jest cykliczną imprezą folklorystyczną, 
organizowaną od 1976 r. odnosząca się do tradycyjnych 
kurpiowskich sposobów pozyskiwania i przetwarzania miodu. Celem 
zadania jest podtrzymywanie, pielęgnowanie oraz promocja kultury 
i tradycji kurpiowskiej. 
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5. Olimpiada wiedzy o 

Kurpiach 

Głównym celem jest sprawdzenie wiedzy uczestników konkursu z 
zakresu znajomości historii, kultury, zwyczajów i obyczajów 
Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. 

6. Mówimy po 

kurpiowsku! Letnia 

Szkoła Dialektu 

Kurpiowskiego 

Celem zadania jest zwiększenie międzypokoleniowego przekazu 
tożsamości regionalnej w mowie, pieśni i gadce oraz animacja i 
wspieranie aktywnych środowisk lokalnych zdolnych do 
prowadzenia edukacji regionalnej dialektu kurpiowskiego na swoim 
terenie. Przywrócenie dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, 
wspólnot religijnych, środowisk społecznych i zawodowych, które 
stały się nieobecne w krajobrazie społecznym współczesnego 
województwa mazowieckiego i nie mogą same zaopiekować się 
pamiątkami swojej historii. Projekt ma na celu włączanie w żywy 
obieg kultury wątków dziedzictwa kulturowego regionu, które są 
szczególnie narażone na zapomnienie. 

7. Tydzień Kultury 

Kurpiowskiej 

Organizacja Tygodnia Kultury Kurpiowskiej ma na celu przybliżenia 
kultury kurpiowskiej, rozpowszechnienia informacji o walorach 
turystycznych Kurpiowszczyzny i ukazanie regionu jako miejsca 
atrakcyjnego folklorystycznie a także kultywowanie i 
rozpowszechnianie tradycji.  

8. „Znam Zabytki 

Sakralne Mojego 

Powiatu” – warsztaty 

Zabytkowej 

Architektury Sakralnej 

Powiatu ostrołęckiego 

dla dzieci 

Zadanie polega na zapoznaniu dzieci z terenu Powiatu Ostrołęckiego 
z dziedzictwem regionalnym jaki stanowią sakralne zabytki 
architektoniczne. Podczas realizacji zadania publicznego uczestnicy 
wykorzystując klocki Lego budują zespołowo 3 modele wybranych 
sakralnych budowli zabytkowych Powiatu Ostrołęckiego. 

 

Na organizację imprez, warsztatów, olimpiad, promocję dorobku artystów z terenu 

powiatu ostrołęckiego, podtrzymywanie tradycji regionalnej przeznacza się, w każdym roku, 

85 000,00 zł. 

Współpraca z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi w sektorach edukacji oraz kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego pozwoliła na współorganizację wielu wydarzeń m.in. „Powiatowy Przegląd 

Artystyczny Szkół”, „Biesiady Majowej – propagowanie przedsięwzięć tradycji i kultury 

kurpiowskiej”, „Konkursu Gadki Kurpiowskiej Moziem o Kurpsiach po Kurpsiosku”, „Przegląd 

Zespołów Artystycznych - Obrzęd Nocy Sobótkowej”, Regionalny przegląd widowisk 

przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów „Darcie Pierza”. 



Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2021  

za okres od 20.06.2018 roku do 09.06.2020 roku 

 

 

18 
 

Powiat Ostrołęcki to region licznych tradycji. Celem pielęgnowania lokalnego 

dziedzictwa niematerialnego jest współorganizowanie wydarzeń promujących tradycję tradycji 

kulinarnych. Do sztandarowych cyklicznych imprez należą: „Święto Fafernucha”, „Tradycyjne 

Kiszenie Kapusty na Kurpiach”, "Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów", "Jak to 

niegdyś na dożynkach gotowano". 

Priorytet III: Tworzenie systemu wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym 

1. Budowanie bazy wiedzy o dziedzictwie kulturowym 

W ramach współpracy z samorządem gminnym Powiat otrzymał informacje na temat 

wysokości udzielonych dotacji przez gminy na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru prowadzonego przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.  

Z otrzymanych informacji wynika, że gminy Powiatu Ostrołęckiego wydatkowały ze swoich 

budżetów na ten cel łącznie 167 000,00 zł. 

Tabela 4. Finansowanie zabytków przez gminy Powiatu Ostrołęckiego 

Obiekt Wykonane prace w ramach 

udzielonej dotacji 

Kwota (w zł) 

2018 

Gmina Łyse 

Parafia Rzymskokatolicka 

P.W. Najświętszego Serca 

Jezusowego w Lipnikach 

Remont stropu Kościoła 

parafialnego w Lipnikach 

50 000,00 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Chrystusa Króla 

Wszechświata w Łysych 

Remont dachu i instalacji 

odgromowej 

70 000,00 

Gmina Troszyn 

Parafia Rzymskokatolicka w 

Kleczkowie 

Roboty remontowo-

konserwatorskie zabytkowych 

murów przykościelnych w 

otoczeniu zespołu sakralnego w 

Kleczkowie 

25 000,00 

2019 

Gmina Kadzidło 
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Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Michała Archanioła w 

Czarni 

Przeprowadzenie prac 

konserwatorskich i renowacji 

sygnaturki na dachu budynku 

kościoła 

22 000,00 

 

2. Korzystanie z technik cyfrowych 

Na stronie powiatu ostrołęckiego w zakładce „Zabytki” dostępny jest aktualny program 

opieki nad zabytkami, informacje o zasadach przyznawania dotacji wraz z formularzem wniosku 

o przyznanie dotacji. 
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Zakończenie  

Sprawozdanie z dwuletniej realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami 

ukazuje wszystkie działania podjęte przez Powiat Ostrołęcki, które wynikają zarówno z regulacji 

centralnych, jak i przyjętych przez Samorząd dokumentów strategicznych. Niewątpliwie, 

najistotniejszym działaniem w zakresie opieki nad zabytkami, będącym punktem wyjścia dla 

dalszych aktywności, jest dbałość o zahamowanie degradacji zabytków. 

Obiekty architektoniczne są jednym z głównych elementów tożsamości kulturowej 

regionu. Stanowią one istotny element dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej 

stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie 

społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Bardzo 

ważną grupą tych obiektów są obiekty sakralne, które – w zależności od okresu historycznego – 

poza naturalnym byciem miejscami kultu religijnego pełniły również inne role.  

Na obszarze Powiatu Ostrołęckiego spośród aktualnie około 75 obiektów zabytkowych 

zdecydowana większość to właśnie obiekty o charakterze sakralnym. Pochodzą one z różnych 

okresów historycznych oraz reprezentują odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą 

rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe Powiatu 

Ostrołęckiego. Zabytki architektoniczne, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny 

wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, 

warto je znać! A zarówno w ich ochronie, jak i działalności edukacyjno-informacyjnej niezbędne 

jest zaangażowanie władz lokalnych.  

Powiat Ostrołęcki rokrocznie przeznacza środki finansowe w formie dotacji mające na celu 

utrzymanie przedmiotowych obiektów w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym. 

Organizowanie i współorganizowanie różnorodnych inicjatyw utrzymanych w duchu folkloru, 

tradycji regionu bądź nawiązujących do istotnych wydarzeń z historii, a w szczególności tych które 

odbywają się w miejscach zabytkowych, jest bardzo ważnym elementem polityki ochrony nad 

zabytkami Powiatu.   

  Promowanie turystyki, której centralnym punktem są obiekty zabytkowe, to 

niezaprzeczalnie jedno z priorytetowych działań Samorządu. Szerzenie informacji o regionalnych 

zabytkach, zarówno w formie elektronicznej, jak i poprzez tradycyjne nośniki, realizowane przez 
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Powiat Ostrołęcki, to kluczowe czynności mające na celu wsparcie rozwoju ruchu turystycznego. 

Należy przy tym wskazać, że równie istotne jest promowanie walorów turystycznych powiatu 

ostrołęckiego na jakiego obszarze, implikując wewnętrzny ruch turystyczny, jak również 

kierowanie ich do mieszkańców innych regionów.  

 Reasumując, realizacja Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 

2018-2021 stanowi nie tylko zaspokojenie doraźnych potrzeb związanych z obiektami 

zabytkowymi, lecz stanowi dla nich wartość dodaną. Podejmowane przez Powiat Ostrołęcki,  

a wskazane w treści niniejszego sprawozdania, liczne działania promocyjne, edukacyjne, a także 

te o charakterze informacyjnym z pewnością przyczynią się do wzrostu zainteresowania kulturą 

regionu, a same obiekty, poprzez ich stan techniczny i wizualny, będą dawały namacalne 

świadectwo bogatej historii powiatu ostrołęckiego.  

 

 

 

 


