
Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2021 

- § 2730 (100 000 zł) 

Lp. Beneficjent Zadanie Kwota Dotacji Uwagi 

1. 
 

[4] 

 
Gmina Skąpe 

Roboty budowlane zabezpieczające dawny 
kościół ewangelicki w Radoszynie – I etap 

 
 

 
 

50 000 zł 

Wzniesiony w 1802, klasycystyczny, 
jest budowlą orientowaną, 

murowaną, salową z trójbocznym 
zamknięciem od wschodu. W 

kalenicę zachodniej części dachu 
wtopiona jest czteroboczna wieża 
zwieńczona kopulastym hełmem z 

latarnią. Kościół jest opuszczony od 
1945, z uwagi na bardzo zły stan 

zachowania wymaga pilnego 
podjęcia prac konserwatorskich 

(nakaz) . 
2. 
 

[14] 

 
Gmina Kożuchów 

Kolejny etap prac konserwatorskich przy 
barokowych płytach nagrobnych w lapidarium 

w Kożuchowie – barokowy pomnik rodziny 
Reuter zm. 1752-1779 i płyta nagrobna 

Elisabeth Zimpel z domu Girck zm. 1725 r.  (L-
B-101 poz. 88 i 169) . 

10 000 zł Zespół pomników nagrobnych i 
epitafiów (około 350) 

przechowywanych na terenie 
lapidarium rzeźby nagrobnej – 

dawnym cmentarzu ewangelickim w 
Kożuchowie  należy do 

najbogatszych na terenie Polski. 
Większość barokowych płyt i 

pomników znajduje się obecnie w 
bardzo złym stanie zachowania 

wymagającym pilnej interwencji 
konserwatorskiej. Od lat 

systematycznie prowadzone są 
prace konserwatorskie przy 

barokowych płytach najbardziej 
narażonych na uszkodzenie, bądź 



zniszczenie, czy kradzież (co dotyczy 
w szczególności pomnika rodziny 

Reuter ob. zdemontowanego i 
rozproszonego na terenie lapidarium 

oraz płyty E. Zimpel) 
 

3. 
 

[30] 

Gmina Bytom Odrzański Prace konserwatorskie  (ratunkowe) przy 
manierystycznym, kamiennym portalu wejścia 

głównego 

30 000 zł Pierwotny ratusz, wzmiankowany w 
1483, stał na placu rynkowym. 

Obecny ratusz został wzniesiony w 
latach 1602-1609  w zachodniej 

pierzei rynku, w miejscu 
wcześniejszej zabudowy. Z tego 
czasu pochodzi kamienny portal 

wejścia głównego. Obiekt, obecnie 
jest zawilgocony i zasolony, podlega 
szybkiej destrukcji z uwagi na fakt, iż 

podczas remontu fasady 
przeprowadzonego ponad  20 lat 

temu, wykonano zbyt szczelne tynki 
we współczesnej technologii, 

niedostosowane do zabytkowej 
substancji obiektu.  

4. 
 

[44] 

Gmina Ośno  Lubuskie Remont fasady ratusza w Ośnie Lubuskim  – 
renowacja stolarki okiennej - I etap 

10 000 zł Został zbudowany w latach 1842–
1844, na miejscu późnogotyckiego, 

znanego z ikonografii. 
Zaprojektowany przez Emila Carla 
Flaminiusa w stylu eklektycznym, 

jest murowany, trzykondygnacyjny, 
nakryty dachem czterospadowym, o 

elewacjach boniowanych, 
zdobionych sterczynami i motywem 

krenelażu. Ze względu na zły stan 
techniczny zabytek wymaga 

przeprowadzenia prac 



konserwatorskich w pełnym 
zakresie. Z uwagi na 

niewystarczającą ilość środków 
dotację przyznano z przeznaczeniem 

na przeprowadzenie I etapu  prac 
konserwatorskich przy historycznej 

stolarce okiennej.  

 

 

- § 2720 (290 000 zł) 

Lp. Beneficjent Zadanie Kwota Dotacji Uwagi 

1.  

[6] 

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB 
Różańcowej w Długoszynie 

Remont wieży kościół filialny pw. św. 
Antoniego 

10 000 zł Kościół wzniesiony w XVIII w. jako 

murowany o wieży, za wyjątkiem 

partii przyziemia, drewnianej. Od 

2016 r. wieża poddawana jest 

pracom remontowym, które  z 

uwagi na niewystarczającą ilość 

środków muszą być etapowane.  

2. 

[7] 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Sulechowie 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 
oknie witrażowym nr 18  kościoła par. pw. 

Podwyższenia Krzyża Św. 

20 000 zł Fara została wzniesiona w XIII w., 
jako kamienna, jednonawowa 

budowla, powiększona w XIV w. 
o prezbiterium. W XV w. wzniesiony 

został trójnawowy korpus 
z wieżą od zachodu. Kościół 

odbudowany po pożarze  w 1557,  
remontowany w XVII i XVIII w. 

W latach 1831-1833 pod nadzorem 
wybitnego architekta berlińskiego 

Karla Friedricha Schinkla, a 



częściowo również wg jego projektu  
przeprowadzono regotycyzację 

sulechowskiej fary. Od kilku lat w 
świątyni sytsprowadzone są prace 
konserwatorskie przy zabytkowej 
stolarce okiennej i drzwiowej oraz 

witrażach. 

3. 

[10] 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Józefa w Trzcinnej 

Remont dachu kościoła w miejscowości 
Staw 

20 000 zł Kościół neogotycki. Dach obiektu 
znajduje się złym stanie zachowania 

(nakaz PINB). Beneficjent uzyskał 
wsparcie Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
jednak bez dodatkowych środków 
prace nie zostaną zrealizowane w 

zaplanowanym zakresie.      

4. 

[11] 

Parafia Rzymskokatolicka pw.  
Matki Bożej Częstochowskiej w 

Słońsku 

wykonanie posadzki w nawie głównej oraz 
roboty towarzyszące wraz z renowacją 

filarów murowanych kościół filialnego pw. 
Przemienienia Pańskiego w Chartowie - 

kolejny etap remontu kapitalnego budowli 

10 000 zł Kościół został zbudowany w 1828, 
jako ewangelicki, na miejscu 

starszej świątyni; powiększony 
o kruchtę w 1909. Ze względu na zły 

stan techniczny świątynia jest nie 
jest użytkowana.  Od lat Parafia 
prowadzi prace zmierzające do 
poprawy stanu technicznego 

budowli, jednak ze względu na 
niewystarczającą ilość środków  są 

one etapowane.   

5. 

[13] 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Jadwigi  w Krośnie Odrzańskim 

Konserwacja wybranej stolarki okiennej i 
drzwiowej w kościele fil. pw. św. Andrzeja w 

Krośnie Odrzańskim 

30 000 zł Kościół położony na prawym brzegu 

Odry, związany był z przedlokacyjną 

osadą,  do 1482 należał do diecezji 

poznańskiej. Obecna neogotycka 

świątynia, zbudowana na miejscu 

starszej, pochodzi z 1887. Jest 

orientowana, murowana, 



trójnawowa, halowa, z trójbocznie 

zamkniętym prezbiterium, z wieżą 

od zachodu. 

6.       

  [15] 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Marii Magdaleny w Brzeźnicy 

prace konserwatorsko-restauratorskie przy 
polichromowanym, barokowym  stropie I 

piętra plebanii w Brzeźnicy - I etap 

15 000 zł Barokowy  polichromowany strop w 

2 poł. XX w., odkryty w 2019 r. Strop 

dekorowany wicią roślinną, 

zachowany w całości nad dzielonym 

wtórnie pomieszczeniem. Z uwagi 

na zły stan zachowania, strop 

wymaga przeprowadzenia prac 

konserwatorskich i restauratorskich, 

które poprawią jego stan techniczny 

i przywrócą wygląd, zbliżony do 

pierwotnego .    

7. 

[16] 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Narodzenia NMP w Siedlisku 

prace konserwatorskie przy kościele 
parafialnym pw. Narodzenia NMP w 

Siedlisku - etap IV - konserwacja XVIII w. 
stolarki okiennej 

15 000 zł Zbudowany w 1. poł. XVII w., jako 

ewangelicki, w konstrukcji 

szkieletowej, w XVIII–XIX w. został 

obmurowany. Jest orientowany, 

salowy o trójbocznym zamknięciu 

od wschodu, z zakrystią od północy i 

kruchtami od południa i zachodu. 

Korpus nakryty dachem 

wielospadowym z sygnaturką w 

kalenicy. Obiekt od kilku lat 

systematycznie poddawany pracom 

konserwatorskim. Obecnie jedną z 

najpilniejszych potrzeb jest 

konserwacja zachowanej XVIII-



wiecznej stolarki okiennej . 

8. 

[17] 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Żaganiu 

prace konserwatorskie przy polichromii niszy 

w ścianie południowej prezbiterium kościoła 

par. pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu 

30 000 zł POMNIK HISTORII. Opactwo 

augustianów, przeniesione przez 

księcia Przemka z Nowogrodu 

Bobrzańskiego, istniało w Żaganiu 

od 1284 do kasaty w 1810, 

spełniając doniosłą funkcję 

cywilizacyjną i kulturową na terenie 

księstwa. Mimo wielokrotnych 

zniszczeń powodowanych wojnami i 

pożarami, klasztor odbudowywany 

był i powiększany w okresie gotyku, 

renesansu i baroku. Od wielu kilku 

lat w kościele par. pw. 

Wniebowzięcia NMP prowadzone są 

badania i prace konserwatorskie. 

Efektem prowadzonych badań było 

m.in. odkrycie polichromii niszy w 

ścianie południowej prezbiterium. 

Zaplanowane prace 

konserwatorskie poprawią stan 

techniczny polichromii i przywrócą 

dekoracji niszy wygląd zbliżony do 

pierwotnego.  

9. 

[18] 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Lubięcinie 

Remont elewacji, odtworzenie tynków i 
kolorystyki, odtworzenie stolarki okiennej i 

drzwiowej w kościele par. pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Lubięcinie 

60 000 zł Akt fundacyjny „domu modlitwy” w 
Lubięcinie, powstałego z inicjatywy 

książęcej rodziny Pignatelli. 
pochodzi z 1742 r. Jego budowę 

zakończono w roku 1747. Z okresu 



powstania budowli, z 2. poł. XVIII w., 
pochodzi większość wyposażenia 

świątyni.  

10. 

[20] 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Trójcy Św. w Niwicy 

Pentaptyk renesansowy w kościele par. w 
Niwicy - ratunkowe prace konserwatorskie 

zabezpieczające - I etap 

10 000 zł Pentaptyk  Trójcy Świętej wykonany 
około 1600 r.  wykonany przez 

nieokreślony warsztat łużycki. Przy 
ołtarzu nigdy  nie prowadzono prac 
konserwatorskich. Obiekt znajduje 

się w złym stanie zachowania 
(obecnie brak nawet możliwości  

otworzenia skrzydeł w celu 
określenia stanu zachowana 

malowanych partii skrzydeł). Na 
powierzchni opracowanej 

rzeźbiarsko w 2 poł. XX w. (przed 
wpisem do rejestru zabytków) 
przyklejono folię,  płaskorzeźby 

ahistorycznie pomalowane. Obiekt 
zagrożony i wymagający ewakuacji 

również ze względu na zły stan 
zachowania stropów kościoła  i 

konieczność przeprowadzenia w 
świątyni prac zabezpieczających.   

 11. 

[21] 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Stanisława Kostki w Zielonej Górze 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 

gotyckim tryptyk w kościele pw. św. 

Stanisława Kostki w Zielonej Górze 

10 000 zł Ołtarz został wykonany w XV w. w 
stylu gotyckim, część figur powstała 
w XIX-XX w. Na rewersach skrzydeł 
znajdują się szczątkowo zachowane 

malowidła gotyckie wykonane 
temperą. Obiekt przechowywany 

wcześniej w kaplicy Domu 
Rekolekcyjnego Emaus, później 

przeniesiony do kościoła pw. św. 
Stanisława Kostki w Zielonej Górze. 

Obiekt wymaga obecnie prac 



konserwatorskich i restauratorskich, 
które poprawią jego stan 

zachowania i przywrócą wygląd 
zbliżony do historycznego.   

12. 

[27] 

Anna Mainka-Putkiewicz Dwór w Lipnej - przywrócenie zabytkowej 
dachówki na naprawionej więźbie dachowej 
oraz montaż systemu instalacji odgromowej 

30 000 zł W literaturze przyjmuje się, iż pałac 

w Lipnej został wzniesiony w XVIII 

w. Pomimo, iż w zabytku nie 

przeprowadzono badań 

architektoniczny w jego  wnętrzu  

widoczne są pozostałości 

wcześniejszej budowli. Pałac w 2. 

poł. XIX w., przebudowany w duchu 

neoklasycyzmu i powiększony o 

skrzydło. Od kilku lat obiekt jest 

poddawany systematycznym 

pracom budowlanym i 

konserwatorskim, etapowanym ze 

względu na niewystarczającą ilość 

środków. Na 2021 r. zaplanowano 

kolejny etap remontu dachu w  

zakresie przywrócenia zabytkowej 

dachówki na naprawionej więźbie 

oraz wykonania instalacji 

odgromowej.    

13. 

[31] 

Dom Zakonny we Wschowie 
Prowincji św. Franciszka z Asyżu 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 
obrazie MB Pani Pocieszenia (2 poł. XVII w.) 
z ołtarza bocznego w kościele pw. św. Józefa 

Oblubieńca NMP we Wschowie 

10 000 zł Obraz Matki Bożej  z Dzieciątkiem  
namalowany w 2 poł. XVII w.  Z 
uwagi na niezadowalający stan 

zachowania obiekt wymaga prac 
konserwatorskich i restauratorskich, 
które wpłyną na poprawę jego stanu 

zachowania i przywrócą wygląd 



zbliżony do pierwotnego.   

14. 

[33] 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Józefa w Dobiegniewie 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 
witrażach prezbiterium kościoła fil. pw. 

Chrystusa Króla w Dobiegniewie - III etap 
prac 

10 000 zł Istniejącą świątynię wzniesiono 
po pożarze w 1417 r. w miejscu 

wcześniejszego kościoła z pocz.  XIV 
w. Ornamentalne  i figuralno-
ornamentalne witraże zostały 

wykonane w XIX w.  Od 2019 r., z 
uwagi na zły stan zachowania, przy 
witrażach prace konserwatorskie, 

etapowane z uwagi na 
niewystarczającą ilość środków 

finansowych.   

15. 

[36] 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Marii Magdaleny w Brzeźnicy 

Remont konstrukcji dachów oraz sklepień 
kościoła par. w Brzeźnicy - IV etap 

10 000 zł Henryk Brodaty przekazał wieś 
założonemu w 1217 klasztorowi 

augustianów w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Wzniesiony przez 

konwent kościół w Brzeźnicy, został 
przebudowany w XIV w. Z gotyckiej 

budowli przetrwała tylko wieża, 
którą wykorzystano wznosząc w 

latach 1703–1705 obecną, 
barokową świątynię. Obecnie 

konstrukcja sklepień na 
skrzyżowaniu z transeptem jest 

zagrożona z uwagi na uszkodzenie 
części więźby dachowej, która 

spadła na sklepienie. Od 2018 r. w 
kościele  prowadzone są 

systematycznie prace 
zabezpieczające, etapowane z uwagi 

na niewystarczającą ilość środków 
finansowych.   



 


