KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

5. MIEJSCOWOŚĆ

Kapliczka przydrożna

2. OBECNA FUNKCJA
kapliczka przydrożna

Kl-1/1/240

KLESZCZEWKO
3. MATERIAŁ
cegła, tynk

4. DATOWANIE
początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– kapliczka wzniesiona z cegły, otynkowana, przykryta dachówką ceramiczną
– bryła - kapliczka składa się z kwadratowego trzonu ustawionego na masywnym, schodkowym
postumencie, trzon zamknięty daszkiem dwuspadowym
– w trzonie wnęka zamknięta półokrągłym łukiem z figurą NMP
– zachowana stolarka metalowa wnęki, sześciopolowa
− kapliczka obsadzona jest czterema lipami, stanowiącymi tradycyjny element kompozycyjny
Elementy nowe:
− ogrodzenie z metalowej siatki, od fronty drewniane, sztachetowe na podmurowie
Zmiany (stan: 2011-11-30):
– schodkowy postument oraz naroża kapliczki obłożone klinkierowymi płytkami
– kalenica dachu kapliczki osłonięta nakładką z papy

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Kleszczewko
11. LOKALIZACJA
przy drodze do Łęgowa

12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
brak

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

kultowe

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Kl-2/2/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Park podworski

2. OBECNA FUNKCJA
brak

KLESZCZEWKO
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
przełom XVIII i XIX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− konfiguracja terenu, zbiornik wodny, niektóre elementy kompozycyjne
− ślady i resztki fundamentów dawnego dworu
− nieliczne elementy starodrzewu

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES

Elementy nowe:
− na obszarze dawnego parku znajdują się trzy gospodarstwa rolne, powstałe przed 1940 r.
Zmiany (stan: 2011-11-30):
– usunięto stara lipę pod nową zabudowę na obszarze dawnego parku
– południowa część parku (ze zbiornikiem wodnym) urządzona jako park wiejski

Kleszczewko
11. LOKALIZACJA
w centrum wsi

12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

brak

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zanik północnej części parku zlokalizowanej wokół
dawnego dworu
15. STAN ZACHOWANIA
zły

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

Stara lipa na obszarze parku

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Kl-3/3/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny – czworak folwarczny

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

KLESZCZEWKO
4. DATOWANIE
I ćwierć XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, dach w części wschodniej kryty papą
− bryła - budynek parterowy, przykryty dachem półpłaskim dwuspadowym (oryginalne proporcje
zachowane w części wschodniej) na wysokiej ściance kolankowej, poddasze gospodarcze
− zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów drzwiowych i okiennych
− wystrój ścian w cegle – kostkowy gzyms międzykondygnacyjny, oprawa okien i drzwi (odcinkowe
nadproża i podokienniki)
− zachowana część stolarki poddasza
Elementy nowe:
− część zachodnia budynku przebudowana - podwyższono szczyt zachodni i konstrukcję dachu,
który w tej partii przykryto podwyższonym dachem dwuspadowym przykrytym blachą trapezową,
do wejść od zachodu dostawiono dwie parterowe przybudówki nowych wiatrołapów
− część okien powiększono, stolarka okienna w przyziemiu wymieniona w II połowie XX wieku
Zmiany (stan: 2011-11-30):
– do ściany wschodniej dostawiono przybudówkę wejściową, parterową, przykrytą płaskim
dachem
– zmieniono konstrukcję dachową nad wschodnią częścią budynku (jak w części zachodniej);
wymieniono pokrycie na blachę trapezową
– w wyniku remontu wschodniej części budynku zmieniono rozmieszczenie, kształt i formę
otworów okiennych i drzwiowych w ścianach wschodniej i południowej; okna połaciowe w dachu
– stolarka w części wschodniej wymieniona na współczesną, bez zachowania tradycyjnych
podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-031 Łęgowo

10. ADRES
Kleszczewko nr 8
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Zmiany w dyspozycji ścian zmieniające charakter
architektoniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

