
Podział 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 2019

- § 2730 (100 000 zł)

Lp. Beneficjent Zadanie Kwota Dotacji Uwagi
1.

[6]

Gmina Szprotawa Remont dachów ratusza  - I etap 40 000 zł Pierwszy ratusz w Szprotawie
zbudowano w XIV w., następnie w

latach 1536 i 1583 został
przebudowany i powiększony. Po

poł. XVI wzniesiono wschodnią wieżę
(w 2017 r. przeprowadzono w niej

prace konserwatorskie przy
polichromiach). Po pożarze w wyniku

odbudowy i powiększenia zyskał
bryłę zachowaną do dziś. O wysokiej

klasie architektury budowli
zadecydował jego projektant -

Marcin Frantz Mł. Wg dr. S.
Kowalskiego skala dwuwieżowego

założenia i wartość architektoniczna
sprawia, iż  ratusz ten nie ma

równych na terenie Środkowego
Nadodrza

2.

[5]

Gmina Ośno Lubuskie Zabezpieczenie i wzmocnienie kolejnego
odcinka murów miejskich  w Ośnie Lubuskim –

kontynuacja prac.

20 000 zł Mury miejskie wznoszone etapami
od pocz. XIV w., obecnie poważnie

zagrożone uszkodzeniem ze względu
na bardzo zły stan zachowania

zabytku. Wnioskodawca uzyskał po
dotację Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego na
zadanie,  jednak bez dodatkowych
środków prace w zaplanowanym
zakresie nie zostaną wykonane.



3.

[34]

Powiat Nowosolski Badania i prace konserwatorskie oraz
restauratorskie przy stolarce drzwiowej Zboru

Braci Morawskich

20 000 zł Zbudowany w latach 1744–1747,
został w 1759 r. spalony przez

wojska rosyjskie, a po 10 latach
odbudowany.  Obecnie pełni rolę Sali

gimnastycznej. W 2014 r.
przeprowadzono prace

zabezpieczające przy sygnaturce.
Obecnie w najgorszym stanie

zachowania znajduje się zabytkowa
stolarka drzwiowa.

4.

[38]

Gmina Kożuchów Kolejny etap prac konserwatorskich przy
barokowych płytach nagrobnych w lapidarium

w Kożuchowie.

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.
5.

[43]
Gmina Wschowa Remont dachu na kościele im. Żłóbka Jezusa /

dawnym kościele poewangelickim Kripplein
Christi / we Wschowie - kontynuacja

10 000 zł Kościół należy do najznakomitszych
przykładów sztuki protestanckiej w

regionie. Od szeregu lat jest on
popularyzowany w ramach

organizowanych we Wschowie
konferencji naukowych, identyfikują

się z nim mieszkańcy i samorząd
Wschowy, a ponadto stanowi



przedmiot zainteresowania
Niemiecko-Polskiej Fundacji

Dziedzictwa Kulturowego, która w
2015 i 2018 r. wsparła finansowo

prace przy zabytku. Na 2019 r.
zaplanowano remont dachów

przybudówek.   

- § 2720 (307 000 zł)

Lp. Beneficjent Zadanie Kwota Dotacji Uwagi

1.

[4]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w

Sulechowie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
oknie witrażowym nr 19 gotyckiej fary w

Sulechowie

25 000 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 prowadzone są prace
konserwatorskie przy zabytkowej
stolarce okiennej i drzwiowej oraz

witrażach. 



2.

[6]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Panny w Szprotawie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
barokowym ołtarzu głównym w kościele
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w

Szprotawie – III etap

25 000 zł Ostatni z zespołu kilkunastu ołtarzy
gotyckiej fary w Szprotawie, które

od 2005 r. poddawane są
systematycznym pracom

konserwatorskim (corocznie kilka
zabytków), finansowanymi głównie z

datków parafian. Obiekt w złym
stanie technicznym (w 2018 r.

wydany nakaz konserwatorski na
zabezpieczenie zagrożenie

konstrukcji ołtarza), wymagającym
pilnego podjęcia prac

konserwatorskich.

3.

[9]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Bożej Królowej Polski w

Lesznie Górnym

Prace konserwatorskie restauratorskie przy
barokowym ołtarzu bocznym  w kościele w
Lesznie Dolnym - II etap (po rozbiórkowych

pracach ratunkowych)

8 000 zł Kościół w Lesznie Dolnym został
wzniesiony XIII w., przebudowany w

okresie baroku. We wnętrzu
zachowane bogate wyposażenie

barokowe.  Barokowy ołtarz boczny
usytuowany po stronie Ewangelii
został w 2018 r. poddany pracom

rozbiórkowym ze względu na
osłabienie konstrukcji i zagrożenie

zniszczeniem.

4.

[11]

Parafia Rzymskokatolicka  pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego

Drągowinie

Remont muru kościelnego  w Przybymierzu
– II etap

10 000 zł W 2018 r. rozpoczęto prace
ratunkowe przy XV-wiecznym murze

wzniesionym z kamienia polnego i
rudy darniowej, otaczającym

średniowieczny kościół filialny w
Przybymierzu. Ze względu na

niewystarczającą ilość środków
prace były etapowane.

Wnioskodawca uzyskał w 2019



dotację MKiDN na prace jednak bez
dodatkowych środków prace w

zaplanowanym zakresie nie zostaną
wykonane.

5.

[13]

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Mikołaja w Mycielinie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
gotycko-barokowej chrzcielnicy w kościele w

Mycielinie -II etap

10 000 zł Średniowieczna chrzcielnica
wykonana z piaskowca zaopatrzona

w barokową, cynową  misę
chrzcielną jest nakryta barokową,
drewnianą  pokrywą zwieńczoną

grupą rzeźbiarską z
przedstawieniem Chrztu Chrystusa

w Jordanie. W 2018 r.
przeprowadzono prace

konserwatorskie przy drewnianej
pokrywie, na 2019 r. zaplanowano

prace przy kamiennej,
średniowiecznej partii.

6.

[14]

Alicja Wojtkiewicz remont dachu barokowego skrzydła pałacu
w Bukowinie Bobrzańskiej

10 000 zł Budowla wzniesiona w  XVI w.,
rozbudowana w 1 poł. XVIII w.
Obecnie w najgorszym stanie

znajduje się barokowe skrzydło
pałacu, które wymaga pilnej

naprawy dachu. 
7.

[18]

Ewa Gac, Dobra Prace zabezpieczające relikty obwodu
murów  wokół wieży rycerskiej w Witkowie

9 000 zł Wieża mieszkalna w Witkowie
została wzniesiona pod koniec XIV

w. przez rodzinę von Warndorff. We
wnętrzu zachowały się gotyckie

ścienne malowidła figuralne.
Podczas renesansowej przebudowy

zamontowane zostały  kamienne
obramienia okienne  o dekoracjach

roślinnych i zwierzęcych.
Wieża remontowana a w XVIII
i XIX w. Opuszczona od 1945,



została wyremontowana w latach
1978–1984. W 2018 r.
przeprowadzono prace

konserwatorskie przy kamieniarce
oraz we wnętrzu budynku. Obecnie
pilnego zabezpieczenia wymagają
relikty obwodu średniowiecznych
murów wokół wieży. Z uwagi na

zagrożenie uszkodzeniem wydany
został nakaz konserwatorski na

zabezpieczenia murów. 
8.

[2o]

Fundacja Pałac Bojadła Wykonanie drzwi balkonowych i dwóch
okien drewnianych pałacu w Bojadłach.

10 000 zł Pałac wzniesiony w 1707 r.,
odbudowany po pożarze w 1735 r.

Fasada zdobiona rokokową
dekoracją sztukatorską autorstwa

P. Echtlera. Rezydencja została
zakupiona w styczniu 2014 r. i od
tego czasu prowadzone są prace
zabezpieczające i remontowe. W
2018 r. przeprowadzono prace
konserwatorskie przy drzwiach

wejściowych. 
9.      
  [23]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Króla w Smolnie

Wielkim

Prace konserwatorskie przy kamiennym
portalu kościoła filialnego w Podlegórzu

5 000 zł Kościół neoromański wzniesiony w
1876 r. Spękania murów

obwodowych spowodowały
przełamanie nadproża kamiennego

portalu z płaskorzeźbionym
tympanonem, co stwarza zagrożenie

dla zabytku ruchomego oraz osób
wchodzących do kościoła.  

10. Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marii Magdaleny w Brzeźnicy

Roboty budowlane - naprawa uszkodzonej
konstrukcji dachu i sklepień kościoła

20 000 zł Henryk Brodaty przekazał wieś
założonemu w 1217 klasztorowi

augustianów w Nowogrodzie



[26] parafialnego pw. św. Marii Magdaleny  w
Brzeźnicy - II etap

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. W 2018 r.
przeprowadzono I etap prac

zabezpieczających.  
11.

[30]

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Rodziny w Lubieszowie

kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona
Gorliwego  w Rudnie-  remont drewnianej

dzwonnicy przykościelnej 

10 000 zł Kościół w Rudnie został wzniesiony
na pocz. XIV w.  Podczas działań

wojny trzydziestoletniej kościół w
Rudnie spłoną i w stanie ruiny został

on zwrócony katolikom w 1654 r.
Odbudowę świątyni przeprowadzili

głogowscy jezuici. W latach
poprzednich przeprowadzono prace

konserwatorskie przy ołtarzach,
następnie wykonano remont dachu i

elewacji. Obecnie w najgorszym
stanie znajduje się drewniana

dzwonnica przykościelna.  Parafia
zaplanowała na 2019 r. również

wymianę i remont posadzek
wewnętrznych, naprawa stolarki.

12.

[31]

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Anny w Niegosławicach

Remont pokrycia dachu, naprawa więźby
dachowej i remont tynków wieży i ścian

szczytowych kościoła parafialnego

20 000 zł Kościół wzniesiony w kon. XIII w.,
został przebudowany w pocz. XVI w.,

powiększony o wieżę
w 1601 i kaplicę w 1750. W wnętrzu



pw. św. Anny w  Niegosławicach zachowane bogate wyposażenie z
okresu baroku. W partii poddasza

zachowane relikty gotyckich
wymalowań glifów. Obecnie w
najgorszym stanie zachowania

znajduje się dach świątyni, który
wymaga pilnego podjęcia prac
remontowych. Wnioskodawca

uzyskał dotację MKiDN na zadanie,
jednak bez dodatkowych środków

nie będzie możliwości
przeprowadzenia prac w

planowanym zakresie. 

13.

[32]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Lubięcinie

Usunięcie stanu awaryjnego ścian słupowo-
ryglowych z wypełnieniem ceglanym

barokowego kościoła parafialnego pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w

Lubięcinie

20 000 zł Wzniesiony w 1747, jako
ewangelicki, jest budowlą
orientowaną, konstrukcji

szkieletowej, założoną
na planie wydłużonego

ośmioboku, z ryzalitami od
południa, północy i wschodu, W
wnętrzu zachowane barokowe

wyposażenie. Obecnie w najgorszym
stanie zachowania, wymagającym
pilnego podjęcia prac, znajdują się

mury obwodowe świątyni.
Wnioskodawca uzyskał dotację
MKiDN na zadanie, jednak bez

dodatkowych środków nie będzie
możliwości przeprowadzenia prac w

planowanym zakresie.  
14. Ireneusz Ganczar Naprawa porycia dachu wieży pałacu w

Siecieborzycach.
10 000 zł Budowla została wzniesiona w 2.

poł. XVI w., jako dwór obronny



[37] rodziny von Knobelsdorf, a po
połowie XVIII w. został powiększony

i przekształcony w barokową
rezydencję. Kolejna przebudowa,
przeprowadzona w pocz. XIX w.,

zaznaczyła się nadaniem
klasycystycznego wyrazu elewacji

frontowego ryzalitu. Rozpoczęty w
1983 kapitalny remont został
przerwany; opuszczony pałac
zagrożony jest zrujnowaniem.
Obecnie w najgorszym stanie

zachowania znajduje się barokowa
sygnaturka, która przechyliła się.  

 15.

[41]

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Różańcowej

w Długoszynie

Prace konserwatorskie i restauratorskie
przy ławie proboszczowskiej w kościele w

Drogominie

8 000 zł W latach poprzednich
przeprowadzono kompleksowe

prace konserwatorskie przy ołtarzu i
ambonie.   Polichromowana ława
proboszczowska z 1 ćw. XVIII w.

znajduje się obecnie w złym stanie
zachowania i wymaga pilnego

podjęcia prac konserwatorskich oraz
prac restauratorskich, które

przywrócą pierwotną dyspozycję
barokowego mebla.  

16.

[45]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Chotkowie

Ratownicze prace konserwatorskie VI etap:
remont ścian i posadzki w prezbiterium oraz
konserwacja gliptyki kościoła w Chotkowie 

20 000 zł Kościół wczesnogotycki, w 2 poł. XVI
w. poszerzono prezbiterium i

wzniesiono wieżę, w okresie baroku
przekształcono ob. zakrystię –

kaplicę grobową. Przed kilkoma laty
zagrożona  katastrofą budowlaną

budowla została wzmocniona,
rozpoczęto prace przy zabytkowym



wyposażeniu i sklepieniach. Obecnie
prac konserwatorskich wymagają
ściany i posadzka prezbiterium z

późnogotycką płytą nagrobną oraz
barokowa gliptyka.       

17.

[47]

Stowarzyszenie "Region Łużyce" Remont i uzupełnienie stropu nad parterem
oraz remont konstrukcji i poszycia dachu

Dworu Sołtysiego w  Złotniku 

25 000 zł Gotycko-renesansowy
dwór  wg S. Kowalskiego  został

wzniesiony w 1534. Obiekt od kilku
lat jest remontowany dzięki

zaangażowaniu stowarzyszenia
Region Łużyce. Na 2019 r.

zaplanowane zostały prace przy
stropie nad parterem oraz kolejny

etap remontu dachu.
18.

[46]

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Józefa w Dobiegniewie

Prace konserwatorski i restauratorskie przy
witrażach w oknach prezbiterium kościoła

filialnego pw. św. Chrystusa Króla w
Dobiegniewie

12 000 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.  Zabytkowe
witraże prezbiterium znajdują się

obecnie w złym stanie zachowania i
wymagają podjęcia prac

konserwatorskich i restauratorskich,
które zatrzymają proces destrukcji

oraz poprawią ich estetykę.  
19.

 [49]

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Stanisława Biskupa w Łęgowie

Konserwacja i restauracja kościoła II etap
konserwacja i restauracja ściany wchodniej

oraz polichromowanego fryzu na belce
tęczowej kościoła w Klępsku

25 000 zł Wg wyników badań
dendrochronolicznych schodnia i

zachodnia ściany kościoła
zbudowane są z drewna ściętego w
1329, 1340 i 1357 r. W 2 poł. XVI w.
wprowadzone zostały empory i okna

w dwu poziomach, zmieniono



konstrukcję bocznych ścian
z wieńcowej na szkieletową. W 1588

r. dostawiono zakrystię z lożą
kolatorską, a w 1657 wieżę. W
wnętrzu zachowało się bogate

wyposażenie i wystrój pochodzące z
okresu od  XIV do XX w. Obiekt jest
uznany za Pomnik Historii. Na 2019

r. zaplanowano kontynuację,
rozpoczętych w 2018 r. prac

konserwatorskich przy ścianie
wschodniej i polichromowanym

fryzie belki tęczowej.  
 20.

[52]

Fundacja Monumenta Poloniae III etap prac ratowniczych: uzupełnienie i
wzmocnienie więźby dachowej i tarasu,

wymiana i uzupełnienie skradzionych rynien
i rur spustowych, częściowa naprawa

stolarki okiennej pałacu w Bieczu.

25 000 zł Posiadłość w Bieczu należała do
rodu von Widebach od XIV w. do

1945. W dobie renesansu
wznieśli oni obronną siedzibę, która

w 2. poł. XVII w. została
rozbudowana w kierunku

zachodnim, a ok. 1800 powiększona
od frontu o skrzydła boczne.

Zagrożony poważnym uszkodzeniem
obiekt został zabezpieczony w 2018
r. dzięki zaangażowaniu członków
fundacji Monumenta Poloniae. NA
2019 r. zaplanowany został III etap

prac ratunkowych związanych z
zabezpieczeniem więźby dachowej,

tarasu, uzupełnieniem i wymianą
rynien i rur spustowych oraz

naprawą części stolarki okiennej.
.


